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يافتـه  ارائه و گسترش    اخير  سده  ها و روشهاى آن در       آمار علمى جديد است كه شيوه     
يافته؛ به طورى كـه    توسعهبه سرعتگذرد،  و با آنكه مدت زيادى از پيدايش آن نمى       

قلمرو مفاهيم مورد استفاده در آن از علوم رياضى فراتر رفته و بـه كـارگيرى آن نيـز                   
  .يافته استرواج ديگر در علوم 

توان بدون استفاده از روشـهاى آمـارى اقـدام بـه تفـسير،                مى به ندرت امروزه،  
بـه ايـن    . تبيين و تحليل نتايج به دسـت آمـده از تحقيقـات و پژوهـشهاى علمـى كـرد                  

تـوان بـدون اسـتفاده از روشـهاى آمـارى       ترتيب، در قلمرو علم مديريت نيز كمتر مى      
براين پژوهشگران علـم مـديريت نيـز بايـد بـراى            ى درخور توجه انجام داد؛ بنا     پژوهش

خود در حد لزوم به اين ابزار مجهز شـده، بـراى بـرآوردن              پژوهشي  اجراى طرحهاى   
  .مند شوند نيازهاى ويژه خود از آن بهره

گيرى به شمار آوريم؛ علم آمار كه         لوازم تصميم  ترين  مهماگر اطالعات را از     
طالعات مورد نياز، زمينه اتخـاذ تـصميم را فـراهم           ها و تبديل آنها به ا      با پردازش داده  

آنچه مسلم است هنر مـديران و      .  علوم محسوب خواهد شد    ترين  مهمكند، يكى از     مى
بـه دسـت آمـده       يهـا   دادهكارشناسان در نحوه استفاده از روشهاى آمـارى و تحليـل            

ن اين امر بـه حـدى اهميـت دارد كـه امـروزه اكثـر مـديران و مـسئوال                   . كند تجلى مى 
  .كنند سازمانها، از مشاوران آمارى استفاده مى

اين كتاب، حاصل تالشى براى معرفى علم آمار و نحوه استفاده از آن در علم               
ــشجويان     ــاز دان ــرآورده ســاختن ني ــدوين آن، ب مــديريت اســت و هــدف اصــلى از ت

هاى مديريت و حسابدارى به يـادگيرى مفـاهيم و روشـهاى آمـارى در سـطوح                  رشته
 هـر فـصل عـالوه بـر مـسائل، تعـدادى      پايـان   در  .  و كارشناسى ارشد است    كارشناسى

 كننـدگان در آزمونهـاى   اى نيـز آمـده اسـت كـه بـراى شـركت          سؤاالت چنـد گزينـه    
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ورودى مقــاطع مختلــف تحــصيلى مفيــد اســت؛ زيــرا ايــن مجموعــه بــه طــور عمــده  
هـاى   شـته ر(سؤاالت آمارى مورد استفاده در آزمونهـاى سـالهاى قبـل             اى از  برگزيده

  .گيرد دربر مىرا ) مديريت و حسابدارى
ضرورت استفاده كاربران صنعت، و سازمانهاى ادارى و خدماتى از روشـهاى            

اى تدوين كننـد كـه ايـن         آمارى، مؤلفان را بر آن داشت كه مطالب كتاب را به گونه           
ى آمـار   بدين منظور، جلد اول كتاب به معرف      . مند گردند  عزيزان نيز بتوانند از آن بهره     

توصيفى و احتماالت اختصاص يافته و سعى شـده اسـت كـه مفـاهيم آمـار توصـيفى                   
احتماالت نيز در حد نيـاز مطـرح        . تر از ساير كتابهاى فارسى موجود، ارائه شود        جامع
طـورى كـه مجمـوع       اختصاص يافتـه اسـت؛ بـه      » تحليل آمارى «لد دوم به    اند و ج   شده

آمـار و كـاربرد     «فصول دو جلد، دربرگيرنده كليه سرفصلهاى مـصوب بـراى دروس            
درضـمن بـا    . خواهد بـود  » )2(آمار و كاربرد آن در مديريت       «و  » )1 (آن در مديريت  

ب شـوراي عـالي   توجه به تغييرات مفيد و اصولي به عمل آمده در سرفـصلهاي مـصو          
شـود كـه     توصـيه مـي  1375ــ 76ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در سال        برنامه

گيـري    فنـون تـصميم   «م تحت عنـوان      جلد اول و فصل هجدهم از جلد دو        همة فصول 
، 10،  9فصول  . تدريس شود » )1(آمار و كاربرد آن در مديريت       «براي درس   » آماري

آمــار و كــاربرد آن در مــديريت «ر درس  نيــز بــراي تــدريس د17 و 15، 13، 12، 11
تـوان آن را يـك    م، مـي من آنكه با توجه بـه مطالـب جلـد دو      ض. شود  توصيه مي » )2(

مـــديريت و » كارشناســـي ارشـــد«در دوره » تحليـــل آمـــاري«منبـــع مفيـــد در درس 
  .حسابداري مورد استفاده قرار داد

يف كه با   عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شر     از آقاى دكتر هاشم محلوجى      
اصـالح آن   اي را براي      علمي ارزنده  نكات    و  كرده دقت، متن اين مجموعه را بررسي     

 ي اصـغر  همچنـين از آقـاي علـ   .شـود   كمـال تـشكر و قـدردانى مـى        ،نـد ا  هيادآور شـد  
م جلـد اول را     نهادهاي خود موجبـات بهبـود چـاپ دو        ت كه با دقت نظر و پيش      پورعز

مين عارفي كـه ويراسـتاري جلـد اول و خـانم            اند، و همچنين از خانم سي       فراهم نموده 
  .شود اند، تشكر و قدرداني مي عادله مشايخي كه ويراستاري جلد دوم را تقبل نموده
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