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  شگفتاريپ
  

 نهادي پويـا و در حـال رشـد، در           ةرساني به منزل     و مراكز اطالع   سنجي هاي علم   پايگاه
 ييدادهـا   اطالعـات از درون    ةشـاع ا ذخيره و بازيـابي و       هاي گردآوري،   فرايند فعاليت 

 را در اختيـار كـاربران   شاند تا با گذر از فرايند پـردازش، حاصـل فعاليتـ           نگير  بهره مي 
بـراي   رساني  و مراكز اطالع سنجي هاي علم    پايگاه  مديريت ةمتخصصان حوز . قرار دهند 

 تا بـا  كوشند  ميدر دنياي رقابتيوري هر چه بيشتر و توفيق     دستيابي به عمكرد بهتر، بهره    
گيــري از مبــاني نظــري و فنــون بــه كــار رفتــه در ســاير    اصــول علمــي و واماســتفاده از

   . و آمار به اين هدف مهم برسند، رايانهنظير مديريت هاي علمي رشته
 عملكـرد  يابيـ  ارزبـراي  يسـنج   علـم ةمراكـز فعـال در حـوز   به عبـارت ديگـر     

  اطالعـات بـا    ليـ  و تحل  ي نظـام گـردآور    نيـي  بـه تع   يلمها و مراكز ع    مجالت، سازمان 
) مـنظم  (انهيها به دو صورت گزارش سال      لي تحل نيا.  دارند  نياز توجه به اهداف مدنظر   

 بــا توجــه بــه خواســته نيــا. گيــرد انجــام مــي و اهــداف خــاص اتي فرضــليــ تحلايــو 
 .شـود  ي مـ اني نما شتري ب يسنج  علم هاي  شده و شاخص  دي انواع اطالعات تول   يگستردگ

سنجي از نوع پيمـايش و پـردازش    هاي علم اي از پژوهش بخش عمدهبه اين معني كه     
 ي اجتمـاع  يها  شبكه لي به تحل  انتو  مي طور مثال ه  ب. ها نيازمند دانش آماري است      داده

  . اشاره كردي مراكز علميبند  رتبهايو 
و سـنجي      بـراي دانـشجويان علـم       اساس آموزش آمار و مفاهيم مربـوط       همين بر

شــود و وزارت علــوم،  شناســي يــك ضــرورت محــسوب مــي علــم اطالعــات و دانــش
توجه به همين نياز، سرفصل درس آمـار و احتمـال را تهيـه كـرده      تحقيقات و فناوري با

سطح نياز دانشجويان اين رشته به مفاهيم آماري مستلزم آن است تا منابعي با بيان               . است
هايي كـه تـاكنون دربـارة آمـوزش آثـار       كتاب .ده، مفاهيم مورد نياز را آموزش ده  ساد
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مؤلفـان كتـاب   .  اسـت  حوي سعي در رفع اين نيـاز داشـته  كدام به ن ، هر تهيه و ارائه شده   
حاضر با بررسي كتب موجود و نيازهاي پژوهشي دانشجويان اين رشته بر آن شـدند تـا                 

دانـشجويان  با توجه به تجربيات و سوابق پژوهشي، كتابي كـاربردي و قابـل فهـم بـراي                  
 مفـاهيم   ةشناسي ارائه دهند كه شامل بيان سـاد         سنجي و علم اطالعات و دانش        علم ةرشت

در كتاب حاضر كه با بررسي نيازهـا و منـابع موجـود             . آماري و كاربرد عملي آنها باشد     
ــأليف شــده،      ــاوري ت ــوم، تحقيقــات و فن ــصل وزارت عل ــر اســاس سرف ــن رشــته و ب اي

 . اسـت گرديـده صه و با پرهيز از مباحث تئوري ارائـه       صورت خال ه  هاي آماري ب    فرمول
  بـا  بـود، همـراه   فـراهم افزار براي درك بهتر مفاهيم در مواردي كه امكان استفاده از نرم  

 مباحـث   ةدر انتخـاب و ارائـ     .  روش تحليل ارائه شده اسـت      مثال و افزار     نرم  آن خروجي
 كتـاب بـه صـورت       هـاي    فصل ،آماري كتاب دقت كافي صورت گرفته و بر اين اساس         

  . استآمده روش تحليل اطالعات پيوسته و با هدف آموزش ساده و روان
 آماري در فـصل اول آغـاز و سـپس        ةمباحث كتاب در ابتدا با بيان مفاهيم اولي       

در فـصل  . شـود  مـي در فصل دوم آمار توصيفي شامل جداول فراواني نمودارهـا بيـان    
. مد و احتمال آن بيـان شـده اسـت    تعداد حاالت مطلوب يك پيشا   ةسوم روش محاسب  

در فصل چهارم مفهوم متغير تصادفي و چند توزيع مهم و پركاربرد متغيرهاي پيوسـته               
در فصل پنجم مفهوم برآورد و      .  است گرديدهها ارائه    ها و تحليل   و گسسته در آزمون   

. شـده اسـت    اي معرفـي      اي و فاصـله     شـامل برآوردهـاي نقطـه      ، آن ةهاي محاسب  روش
 براي ميانگين، نـسبت و      گرديدهة اطمينان بيان     عنوان فاصل  بااي كه     اي فاصله برآورده

در ادامه با اسـتناد بـه مفـاهيم فـصل     .  است شدهامعه و دو جامعه ارائه      واريانس يك ج  
هـاي مربـوط بـه        آمـاري بيـان و پـس از آن آزمـون           ةپنجم ابتدا مفاهيم آزمون فرضـي     

ه و دو جامعـه در فـصل شـشم ارائـه             ميـانگين، نـسبت و واريـانس يـك جامعـ           ةمقايس
  فصل هفتم تحليل واريانس براي ميانگين بيش از دو جامعه مـستقل             در . است گرديده
 اختـصاص  بنـديِ   رتبـه ةمقايـس .  اسـت ارائه شـده  و در تكميل آن آزمون تعقيبي   آمده
در فـصل   . آمـده اسـت    مورد ديگري است كـه در فـصل هفـتم            ،شده به سؤاالت   داده

متغيره و  متغيره، چند   بستگي و آزمون مربوط، رگرسيون تك     يب هم هشتم مفاهيم ضر  
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 پيوسـته   ةهاي تحليل چنـدمتغير     در فصل نهم روش   . لجستيك آموزش داده شده است    
در . اي بيان شده است     هاي تحليل عاملي، چرخش عوامل و تحليل خوشه         شامل بخش 

 انجـام  ةنحـو سـنجي بيـان و    هاي مطرح در علم   در فصل دهم تعدادي از شاخص      پايان
  . افزار شرح داده شده است محاسبات آماري آنها در نرم

پيوستگي مطالب خصوصاً از فصل چهارم تا فصل نهم بايد مدنظر دانـشجويان             
هـاي     درك مفاهيم هر فصل مستلزم يادگيري مطالب فصل        ، زيرا گيردقرار  و محققان   

  . قبل آن است
 ةوسـيل   ه و شـشم تـا دهـم بـ    هـاي دوم   شد مفـاهيم فـصل   گفتهكه در ابتدا     چنان

 ةوسـيل   ه ب شدني  هاي انجام   به اين صورت كه آزمون    . افزار آموزش داده شده است      نرم
 آنهـا در    ةو سپس روش محاسـب     شده   صورت معمول حل    ه يك مثال ب   باافزار ابتدا     نرم
  . استشدهافزار شرح داده  نرم

هـاي    داده. سـت  بـراي تحليـل اسـتفاده شـده ا         SPSSافـزار     در اين كتاب از نرم    
 همراه كتـاب در  CD نصب در برايافزار  اي از نرم ها نيز به همراه نسخه    مربوط به مثال  

افـزار     كـار بـا نـرم      ةافرادي كه سابق  . مندان قرار گرفته است     اختيار دانشجويان و عالقه   
 به آشـنايي مقـدماتي از       پيوستتوانند با استفاده از بخش        را ندارند، مي   SPSSآماري  

  .يابندزار دست اف نرم
هاي   كند، بيان ساده همراه با مثال       آنچه كتاب حاضر را از ساير منابع متمايز مي        

دهد تا درك بهتـري   كاربردي است كه به دانشجويان و پژوهشگران اين امكان را مي    
 و  مفيد باشـد  مندان    عالقه براي كتاب   ايناميد است مطالب    . دست آورند   هاز مفاهيم ب  

مطمئناً مطالب موجـود خـالي از       . گردد نابخش آن   مور پژوهشي ياري   ا پرداختن به در  
 نيازمنــد همكــاري ، ويــرايش بعــدي كتــاب بهتــرةنقــص نخواهــد بــود، بنــابراين ارائــ

  .ن خواهد بودا محترم و تذكرات مفيد آناستادان و پژوهشگراندانشجويان، 
 مـدير   ،دكتر عبدالرضا نوروزي چـاكلي    دانيم از جناب آقاي      در اينجا الزم مي   

 تأليف كتاب را فراهم آوردند و       ة كه زمين  ،شناسي محترم گروه علم اطالعات و دانش     
 كمـال   ،»سـمت « و ارزيابي    ي امور پژوهش   وقت  مدير محترم  ،خانم دكتر شهره روغني   
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ه علم اطالعـات     كارشناس محترم گرو   ،همچنين از خانم شرف   . تشكر را داشته باشيم   
ها عادله مشايخي براي بـازخواني مـتن و سـميه يحيـوي بـراي              و خانم  ،شناسي و دانش 
آرايـي كتـاب    كه با حوصله و دقت صـفحه خواني و كنترل فني و مريم سمياري    نمونه

 از آقايان مجيد رضايي، قاسم آزادي و خـانم ميتـرا         .نماييم ميرا انجام دادند قدرداني     
در پايان  . نماييم  مند ساختند سپاسگزاري مي    ا از راهنمايي خود بهره    زاده كه ما ر    رحيم

 و  هـستيم انـد،    هـا دانـش خـود را بـه مـا آموختـه              كه طي سال   استادانيقدردان تمامي   
  . داريمسعادتبرايشان آرزوي سالمت و 
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