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 محدثه صفاکیش: مترجم
 پور  نواباحمیدرض: ویراستار

 طباطبایی ه دانشگاه عالم 

منظـور   بـه۱۹۹۳در سـال  JPSM(۱(شناسـی آمـارگیری  ی مـشترک روش برنامـه: چکیـده
ی آمـوزش پیـشرفته در  های متحده از طریق ارایه حمایت از نظام آماری دولت فدرال ایالت

هــای ســنتی تحــصیالت  تــا آن زمــان، دوره. شناســی آمــارگیری تأســیس شــد ی روش زمینــه
هـای  ها و آمـارگیری نیاز برای سرشماری های مختلف مورد رشتهتکمیلی، آموزش مربوط به 

های آموزشـی آمـار اطالعـات زیـادی  التحصیالن گروه فارغ. دادند یه نمیا مقیاس را ار بزرگ
 اما دانـش کـاربردی کمـی پیرامـون چگـونگی .ی آماری داشتند ی براوردهای پیشرفته درباره

بخـش مهـم . ی ابزارهای آمارگیری داشتند سعههای پیچیده و چگونگی تو گیری طراحی نمونه
ــت دوره ــوزشJPSMی  مأموری ــأمین آم ــق ت ــن فاصــله از طری ــه   حــذف ای ــی ب ــای تکمیل ه

ی ایـن  مـا در ایـن مقالـه بـه مـرور تاریخچـه. آمارشناسان کنونی و بعدی دولت فدرال است
ی گونـاگون هـا بحث پیرامـون همکـاری. پردازیم گرفته می های ابتدایی صورت برنامه و تالش
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ــه و چگــونگی ایجــاد و گــسترش روش صــورت ــا اســتفاده از ایــن  گرفت شناســی آمــارگیری ب
منظـور تقویـت ایـن  گرفتـه بـه های صورت در ادامه مروری بر تالش. شود ها بیان می همکاری

 .شود پارچه برای آینده ارایه می برنامه و تأمین محیط پژوهشی یک
ــدی ــان کلی ــاری :واژگ ــی و دو همک ــای علم ــوزش ه ــار؛ آم ــوزش آم ــمی؛ آم ــار رس ــی؛ آم لت

 .شناسی آمارگیری روش

  آشنایی-۱
منظور حمایت از نظام آمـاری دولـت  به) JPSM(شناسی آمارگیری  ی مشترک روش برنامه

شناسـی آمـارگیری  ی آمار و روش ی آموزش پیشرفته های متحده از طریق ارایه فدرال ایالت
ایـن ). www.jpsm.umd.edu/jpsm(د  در دانشگاه مریلنـد تأسـیس شـ۱۹۹۳در سال 

مـشی  های سازمان آماری فـدرال، ریـیس دفتـر مـدیریت و دفتـر خـط دوره به ابتکار رییس
جمهــور و بــا هــدف آمــوزش  آمــاری بودجــه، و ریــیس شــورای مــشاوران اقتــصادی رئــیس

ــرکت ــان ش ــام، کارکن ــونی نظ ــدان کن ــرای  کارمن ــرای اج ــه ب ــصوصی ک ــارگیری خ ــای آم ه
دهنـد، و آن دسـته از دانـشجویانی کـه از  م فدرال به نظام خدمت ارایه مـیهای مه آمارگیری

عنوان کارمند جدید به استخدام نظام  های آماری فدرال به طریق پیوستن به یکی از سازمان
نیـاز  هـای مـورد از همان ابتدا واضح بود که هیچ سازمانی منبـع. اندازی شد آیند؛ راه در می

شـامل روبـرت گـرووز،  (JPSMبر این مؤسـسان  را ندارد، بنابرای دستیابی به این هدف 
ها،  برای تأمین دانش و مهارت فنی الزم ائتالفی از سازمان) گراهام کالتون و استنلی پرسر

شناسی آمارگیری   که نظریه و کاربرد روش جا از آن. هم آوردند گران را گرد ها و پژوهش رشته
های مختلـف شـکل  کردها و سنت ررات قدیمی با رویای از مق ی گسترده ی مجموعه بر پایه

بـر ایـن، پـیش   عالوه. گنجد سادگی در یک برنامه یا گروه آموزشی دانشگاهی نمی گرفته، به
ی درسـی جـامع بـرای آمـوزش  کس یـک برنامـه ، هیچJPSMی آموزشی  ی برنامه از توسعه
هـای  ای از رشـته های ویژه آمیختن جنبه. گران آمارگیری تدوین و طراحی نکرده بود پژوهش

 در JPSMآورنـدگان  ی جدید، هدف اصـلی پدیـد سنتی آمار و علوم اجتماعی در یک رشته
در .   مانده است عنوان پایه و اساس برنامه باقی چنان به های ایجاد آن بود و هم نخستین گام

 و ای نامـه گـواهی هـای برنامـه و دکتـرا و ارشـد  کارشناسی های دوره برنامه، این حاضر حال
. هـای تخصـصی بـدون درجـه هـستند نامـه مـورد آخـر گـواهی. دهد ای را ارایه می نامه سپاس
مـدرک بـه مـدد دانـشجویانی کـه خواهـان کـسب مهـارت در   مـدرک و بـدون  های با برنامه
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 از برگـزاری فهرسـت JPSMهمچنـین . آینـد ی علوم آماری یا اجتمـاعی هـستند، مـی زمینه
شناسـی آمـارگیری،  هـای روش مـدتی کـه بـه بـسیاری از زمینـه ی کوتاهها ای از درس گسترده

پردازنـد، حمایـت مـالی  هـای پیچیـده مـی هـای آمـارگیری گیـری و تحلیـل داده طراحی نمونـه
هـای آمـاری گـامی مهـم و حیـاتی بـرای ایجـاد  هـا میـان سـازمان ی همکاری توسعه. کند می

JPSMهای علمی بـه  ش آموزشی بود، هدفی نخست یک تال چون این دوره در وهله.  بود
شناسـی  کـارگیری روش ها اهمیت بسزایی داشـتند، هنـوز هـم کـاربرد و بـه همراه دیگر هدف

ی  طور خاص صرفاً دانشگاهی نبوده و آگاهی از دانش و مهارت فنـی در زمینـه آمارگیری به
 آن هـا، شـناخت نظـام آمـاری دولـت فـدرال و نیازهـای چگونگی اجرای کـارای آمـارگیری

هـا نیـست،  ی ایـن جنبـه تنهایی قـادر بـه تـأمین همـه  چون هیچ سازمانی به. ضروری است
همـین  بـه. رسد نظر می ها و نهادها برای موفقیت برنامه ضروری به همکاری گروهی سازمان

) Westat( ی ائتالف، دانشگاه مریلنـد، دانـشگاه میـشیگان و وسـتت دلیل عضوهای اولیه
ی ضـروری را بـا خـود آورده و  برخی از مواد اولیـه)  خصوصی استکه یک نهاد آمارگیری(
هـای دولـت فـدرال پیـدا  ها همکاران خود را از میان سازمان کردن مابقی بخش منظور پر به

 . کردند
ها در موفقیت کنونی ایـن  های مختلف همکاری این مقاله به بحث پیرامون نقش سطح

هـای   با دولت فدرال ایالـتJPSMی میان  طهدر بخش دوم راب. پردازد ی مشترک می دوره
هـای ابتـدایی آن را  ی این دوره و تـالش بخش سوم مروری بر تاریخچه. شود متحده بیان می

گرفتـه و چگـونگی توسـعه و تولیـد  هـای شـکل هـای گونـاگون همکـاری نـوع. گیـرد بر می در
در . شـود ایـه مـی سال آغازین برنامه در بخش چهارم ار۱۸شناسی آمارگیری در طول  روش

هـای الزم بـرای تقویـت برنامـه و  نهایت بخش پنجم با بیان نظرهای موجود پیرامون تـالش
 . رسد ای برای آینده به پایان می پارچه ی محیط پژوهشی یک ارایه

  JPSMهای متحده و ارتباط آن با   نظام آماری دولت فدرال ایالت-۲
های دولت  ع شده و توسط ائتالفی از سازمان در دانشگاه مریلند واقJPSMی مرکزی  اداره

سـازند، حمایـت مـالی   را مـیICSP(۲(فدرال که شورای درون سازمانی خط مشی آمـاری 
، دفتـر آمـاری ۳دفتـر تحلیـل اقتـصادی: نـد ازا های عضو این شورا عبارت سازمان. شود می

، ۵ون مـرزیهـای در ی مالیات ، بخش آمارهای درامد اداره۴سازمان حفاظت محیط زیستی
، ۸، دفتـر آمارهـای قـضایی۷ی آمارهـای ملـی کـشاورزی ، ادارهBLS(۶(دفتر آمارهای کـار 
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، دفتر ۱۱، مرکز ملی آمارهای سالمت۱۰، دفتر آمار حمل و نقل۹مرکز ملی آمارهای آموزشی
ی  اداره ،۱۲هـای علمـی بنیـاد ملـی علـوم بخش آمارهای منبـع های متحده، سرشماری ایالت

،   و دفتـر پـژوهش۱۴، مدیریت اطالعـات انـرژی۱۳صادی وزارت کشاورزیهای اقت پژوهش
آمارشناس مسئول دفتـر مـدیریت . باشند  می۱۵ارزیابی و آمارهای مدیریت تأمین اجتماعی

ی رسـمی حمایـت مـالی از  شـیوه. کند  را سرپرستی میICSP،  های متحده ی ایالت و بودجه
JPSMشـود، انجـام  های متحـده مـدیریت مـی الت با قراردادی که توسط دفتر سرشماری ای

ی ایـن قـرارداد   پـولی را بـرای تـأمین هزینـه،های آماری در هر سال مـالی سازمان. گیرد می
ها متفاوت بـوده و در ایـن میـان دفتـر سرشـماری  البته میزان مشارکت. دهند اختصاص می

 .ترین سهم را دارد بیش
 اروپـایی، نظـام آمـاری دولـت فـدرال هـای برخالف نظام کانادایی و بـسیاری از نظـام

تـری دفترهـای آمـاری   سازمان آمـاری و تعـداد بـیش۱۴ و ۱۶متمرکز های متحده غیر ایالت
دار  ی نخست عهده ها در وهله برخی از این سازمان. شود ها را شامل می درون سایر سازمان

دفترهـا ثروتـی از هـا و  ی این سازمان مجموعه. های نظارتی و کنترلی هستند انجام فعالیت
. کننــد گــران و عمــوم مــردم تولیــد مــی گــذاران، تحلیــل ی سیاســت هــا را بــرای اســتفاده داده

ی نظـام آمـاری دولـت فـدرال  ی خـود در زمینـه ی گـسترده  از تجربهJPSMدهندگان  توسعه
 در رویارویی با مشکالت خاصی که در ۱۷های فدرال ای که به سازمان  ی برنامه منظور تهیه به
های بـاال کـه بـرای  ی آموزش، جذب و نگهداری کارمندان باکفایت و صاحب قابلیت مینهز

کنـد، اسـتفاده  نیـاز هـستند، کمـک مـی های آماری فـدرال مـورد نگهداری و گسترش برنامه
 . نمایند می

 سازی  غیر متمرکز  و موافق  نظرهای مخالف-۱-۲
هـا  تـرین آن شاید مهم. ی داشته باشدهای بسیار تواند مزیت متمرکز می یک نظام آماری غیر

شناسـان، دانـشمندان علـوم  ریاضـی ایجاد محیطی سرشـار از همکـاری نزدیـک میـان آمـار 
کارکنان دو گروه آخر ممکن اسـت از سـوی نظـام (باشد  ۱۸رفتاری و کارشناسان موضوعی

هـایی از  همکاری). عنوان آمارشناس شناخته شوند طور رسمی به های متحده به فدرال ایالت
گیرنـد ماننـد  هـا صـورت مـی هـایی کـه بـرای گـرداوری داده این دست در بـسیاری از تـالش

بـرای . های خاص، حیـاتی اسـت های اقتصادی درگیر در صنعت طراحی آمارگیری از بنگاه
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اند، دانش عمیقی  سازی کار کرده مثال کارشناسان موضوعی که در صنعت هوایی یا اتومبیل
 . ها دارند های ثبت و نگهداری اطالعات درون آن صنعت الیتاز فرهنگ، عرف و فع

ی  عهـده هـای فـدرالی گـاهی تنهـا بـه به هرحال درعمل، کار طراحی و اجرای آمـارگیری
ی  شناسـانه هـای آمـاری و روش علـت نداشـتن مهـارت باشد که بـه کارشناسان موضوعی می

ــه گــرداوری داده ــا کیفیــت پــایین کــه آمــارگیری، منجــر ب  تحلیــل مناســب در پــس هــایی ب
 بـا اسـتفاده از JPSMی  دوره. شـود هـا وجـود نـدارد، مـی های اولیه از روی آن سازی  جدول
 آیــد،  مــی۳ کــه شــرح آن در بخــش ۱۹هــای بــدون مــدرک مــدت و برنامــه هــای کوتــاه درس

 و  های دیگری تحـصیل کـرده های ابتدایی آمارگیری را به کارکنان فدرال که در زمینه مهارت
 . دهد یابند، آموزش می های آماری می را درگیر در امر بررسیخود 

سـازی در میـان  هـای هماهنـگ متمرکز مشکلر های منفی نظام آماری غی از جمله نکته
ی  هــا بــرای تهیــه شــده و صــرف منبــع هــای گــرداوری پوشــانی داده هــم. باشــد هــا مــی ســازمان
ی ایـن  ای مختلـف از جملـههـ هـای یکـسان و مـشابه توسـط سـازمان ها از جامعه چارچوب
هـای  هـای بنگـاه ویـژه بـرای چـارچوب ایـن همـان چیـزی اسـت کـه بـه. باشـد ها مـی مشکل

ویـژه بـرای آمارشناسـان و  ای، بـه انـزوای حرفـه. دهـد هـای متحـده رخ مـی اقتصادی ایالـت
ی ضـعف  های نظارتی مشغول فعالیت هستند، نقطه شناسان آمارگیری که در سازمان روش

ی  های چندگانه طور مشترک از سوی سازمان  بهJPSMجایی که  از آن. نظام استدیگر این 
هـایی  همـراه فـراهم آوردن موقعیـت شود، برای همکاری بین سازمانی، به فدرال حمایت می

هـای  ای میان کارکنان درگیر در امر آمارگیری بین سازمان ی ارتباط مداوم حرفهربرای برقرا
ــایی ــف گردهم ــ مختل ــایی از س ــیJPSMوی ه ــزار م ــود  برگ ــان . ش ــاری می ــسترش همک گ
تـر پیرامـون آن بحـث  طـور کـه در بخـش چهـارم بـیش همـان شناسان آمارشناسان و جامعه
هـای  دانـشجویان علـوم اجتمـاعی و حـوزه.  اسـت  بـودهJPSMنظر  خواهد شد، همواره مد

 آمـوزش  در چنـدین درس شـامل منظـور تکمیـل پـروژه های کوچک به شکل گروه  به۲۰آماری
. کننـد شود، با یکدیگر کار می  که در ادامه شرح داده می۲۱عملی و سمینار طراحی آمارگیری

 گذرانـدن یـک درس ،ارشـد  ی مشترک برای دانـشجویان کارشناسـی همچنین در این برنامه
در ایـن درس نماینـدگانی از . الزامی اسـت» ای بر نظام آماری فدرال مقدمه«سمینار به نام 

هـای اسـتخدامی محـل خـدمت  هـا و فرصـت ی آماری فدرال به تشریح مأموریتها سازمان
 . پردازند خود می
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  جذب و نگهداری نیروها در نظام فدرالی-۲-۲
هـای  ی اسـتخدام کارکنـان دارای مـدرک مدت طـوالنی بـا مـسئله های متحده به دولت ایالت

گونـه   بـرای ایـنبخـش خـصوصی. های علمی و ریاضی روبـرو بـوده اسـت پیشرفته در رشته
هـای  هـای مـالی چـون پـاداش ها درامدهای باالتر و اغلـب همـراه بـا مـشوق التحصیل فارغ
تـر از  ی دولتی کم حقوق پایه. گیرند نظر می های نقل مکان را در  و پرداخت هزینه۲۲ای دوره

کـارگیری و اسـتفاده   های قانونی در به محدودیت. مقدار پرداختی در بخش خصوصی است
در حـال بـازنگری و (هـای فـدرال  بر استخدام در سـازمان  بر فرایند زمان  ها عالوه شوقاز م

هایی هستند که افراد شایسته و باکفایت را نسبت به فعالیـت  از جمله عامل) اصالح است
 . سازند سرد می در این مرکزها دل

وضـیح تـر ت  که در بخش سوم بـیشJPSMدانشجویان سال سوم  ۲۳ی ی پژوهانه برنامه
آموزشـی / ای کاری  شود، برای دانشجویان کارشناسی آمار و علوم اجتماعی، تجربه داده می

دانـشگاهی   از محیط کاری شـبهJPSMبسیاری از کارورزان . سازد با کیفیت باال فراهم می
تـر  هـا کـم های دولتی، که مـشابه آن های آماری در سازمان شده توسط دفترهای پژوهش مهیا

کـه گـاهی افـراد  دلیـل ایـن بـه. برنـد شـود، لـذت مـی خش خـصوصی دیـده مـیدر صنعت و ب
گردنــد، بــه  هــای فــدرال برمــی باکفایــت بعــد از فراغــت از تحــصیل بــرای کــار بــه ســازمان

 .شود عنوان یک ابزار مهم برای جذب نیرو نگاه می های کارورزی به برنامه
ارمندان باکفایـت و شایـسته های باال به ک نهاد مزیت های آماری فدرال با پیش سازمان

هـا بـا فـراهم  ویژه بسیاری از این سـازمان به. گونه افراد دارند داری این سعی در جذب و نگه
ی تحــصیل در مقطــع بــاالتر بــرای  آوردن شـرایط مناســب آموزشــی شــامل پرداخــت شــهریه

صـورت  ریـزی آن بـه که برنامه(کارکنان، اختصاص زمان محدود تحصیل در طول روزکاری 
 تحـصیل،  و موافقت با مرخصی بدون حقوق بـا هـدف) شود رسمی انجام می رسمی یا غیر

 یکـی از JPSMی  ، دورهDCی واشـنگتن  در ناحیـه. سعی در حفظ نیروهای کارامد دارنـد
 .های تحصیلی و آموزشی است مند از این نوع مزیت های اصلی بهره رشته
تر موارد افراد بـا   دولت فدرال در بیشها توسط سازی این موقعیت دلیل امکان آماده به

هـای   شـده و در ازای شـرکت در دوره گرفتـه کـار  عنـوان کارمنـد بـه تحصیالت کارشناسی به
بـودن تعهـد  هرحال با وجود محـدود   به. شود ها حقوق پرداخت می تحصیالت تکمیلی به آن

ای  طـور شایـسته گـذاری خـود را بـه ی سـرمایه خدمت پس از تحصیل، دولت همـواره نتیجـه
ی خــود از کارفرماهــای  کارمنــدان پــس از تکمیــل تحــصیالت پیــشرفته. کنــد دریافــت نمــی
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ای از کارکنـان بـا   مجموعـهJPSMی  برنامه. کنند تری درخواست می دولتی درامد بیش غیر
. کنـد شناسـی آمـارگیری فـدرال را ایجـاد مـی ی روش تحصیالت نظری و کاربردی در زمینـه

ها تخصصی بوده و معمـوالً موقعیـت پیـشرفت سـریع را در دولـت فـدرال  چون این آموزش
ایــن کارمنــدان شــغل خــود را بــرای کــار در بخــش تــر احتمــال دارد کــه   کــمکنــد، فــراهم مــی

عنــوان   بــهJPSMالتحــصیالن پیــشین  اکنــون بــسیاری از فــارغ هــم. خــصوصی تــرک کننــد
 .غول فعالیت هستندی مشترک مش های حامی برنامه کارمندان فدرال در سازمان

 JPSMنهادی از سوی  های تحصیلی پیش  برنامه-۳
 تحـصیالت حشناسی آمـارگیری در سـط ی آموزش روش دهنده ترین ارایه ترین و قدیمی بزرگ

 اسـت کـه در ایـن رشـته مـدرک کارشناسـی ارشـد و JPSM ،های متحـده تکمیلی در ایالت
 دانـشگاه  درفـی از دانـشگاه مریلنـد،در پی کمـک بنیـاد ملـی علـوم بـه ائتال. دهد دکترا می

 آغـاز شـد و ۱۹۹۳ارشد در سال   واشنگتن و وستت، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی
 .  انجام شد۱۹۹۹ی دکترا در سال  پذیرش نخستین گروه از دانشجویان برای ورود به دوره

ی بـه شناسـی آمـارگیر ی آموزش پیشرفته در روش  با ارایهJPSMاز همان آغاز، هدف 
هـای آمـارگیری کـه خـدمات آمـاری بـه ایـن  هـای آمـاری فـدرال و شـرکت کارکنان سازمان

طـورکلی پـژوهش در  هـای متحـده و بـه کنند، تقویت نظام آمـاری ایالـت ها ارایه می سازمان
های جدید به این گرایش که در نهایت ممکن است از  تشویق ورودی. ی آمارگیری بود زمینه

. باشـد  مـیJPSMکـاران آن جـذب شـوند، هـدف دیگـر  ل یا پیمـانسوی نظام آماری فدرا
کـه اولـین  لحـاظ ایـن  ایـن مقالـه بـه. دهـد  ارایـه مـیJPSMای از تأسیس  زمینه پیش] ۱۳[

ی اول  ، و سه نفر بقیـه از دانـشجویان دورهJPSMی آن از دولت فدرال، دومی از  نویسنده
تـوان گفـت   مـیJPSMتوصیف اولیه از عنوان یک  به. این برنامه هستند، قابل توجه است

در حـال . کنـد  که ضامن بقـای آن اسـت مهیـا مـی۲۴این برنامه نگرشی از طبیعت همکاری
 : ند ازا  عبارتJPSMهای آموزشی اصلی  حاضر بسته

 ارشد با تمرکز بر علوم آماری و اجتماعی؛   ی کارشناسی دوره 
 شناسی آمارگیری؛ ی دکترای روش دوره 
 های آمارگیری در سطح میانی همراه با اهدای  شناسی آمارگیری و آماره های روش دوره

 نامه؛ گواهی
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 هـای اقتـصادی بـا   و شاخص۲۵ شناسی آمارگیری مقدماتی ی روش هایی در زمینه دوره
 نامه؛ اهدای سپاس

 مدت؛ و  های کوتاه ای از درس مجموعه 
 یان سال سوم ی دانشجو ی کمک هزینه ی کارورزی تابستانی، برنامه برنامهJPSM. 

تـر شـامل  جزئیات بیش. دهیم طور کوتاه شرح می ها را به  هر یک از این دوره،در ادامه
 .های زیر یافت توان در سایت گروه آموزشی به آدرس ی درسی را می برنامه

http://jpsm.umd.edu/jpsm/?programs/masters/coursched.htm, 
http://jpsm.umd.edu/jpsm/.   

ی تقویـت نظـام آمـاری  نظـر گـرفتن هـدف برجـسته ی دوره و با در با توجه به تاریخچه
ی  ستهعنـوان هـ ارشـد بـه  ی کارشناسـی ، دوره۲۶آمـارگیری انزفدرال از طریق آمـوزش کـارو

 در حـال تحـصیل JPSM دانشجویی کـه در حـال حاضـر در ۴۶از میان . برنامه باقی ماند
نهادی با هـدف  های پیش طراحی درس. ارشد هستند   نفر دانشجوی کارشناسی۳۱هستند، 

طـور  بـه(وقتی است که در حال حاضـر شـاغل هـستند  سازی دانشجویان پاره تجهیز و آماده
ها رأس ساعت  ی کالس برای مثال تقریبًا همه). ی آماری فدرالها نوعی در یکی از سازمان

 دانـشجوی ۳۱، در میـان ۲۰۱۰از ابتـدای بهـار . شـوند  دقیقه و بعد از آن آغـاز مـی۳:۳۰
وقت بودند؛ ایـن ترکیـب نوعـاً   نفر دانشجوی پاره۱۷ارشد   ی کارشناسی ی دوره شده نام ثبت

ارشد با تمرکز    از دانشجویان کارشناسی نفر۱۵. ود داشته استج وJPSMدر طول حیات 
. م آماری مشغول به تحـصیل هـستندوی عل  نفر دیگر در زمینه۱۶بر روی علوم اجتماعی و 

 درصـد دانـشجوی علـوم ۶۰این ترکیب در طول زمان نوسان کرده و از نظر تاریخی شـامل 
مه تـا ابتـدای بهـار از ابتدای آغاز به کار برنا.  درصد علوم آماری بوده است۴۰اجتماعی و 

در ایـن . انـد التحصیل شده ارشد فارغ   دانشجو با مدرک کارشناسی۱۸۲، تعداد کل ۲۰۱۰
 . اند  تحصیل کردهیم آمارو نفر در عل۷۰ی علوم اجتماعی و   نفر در زمینه۱۱۲میان 

منظور ارتقای زیربنای  وقت به دادن دانشجویان تمام ی دکترا از ابتدا با هدف قرار دوره
گران متخصص در ایـن گـرایش  لی گرایش از طریق تربیت نسل بعدی استادان و پژوهشک

 تـاکنون دوازده نفـر موفـق بـه ۱۹۹۹ی دکتـرا در سـال  از شروع بـه کـار دوره. شکل گرفت
هـا در سـایت ایـن دوره در دسـترس  ی آن ی دکترا شـده کـه نـام و عنـوان رسـاله تکمیل دوره

کردنـد   دنبـال مـیJPSMی دکترای خـود را در  انشجو دوره، یازده د۲۰۱۰تا بهار . باشد می
 ۲۰۱۰ دانـشجوی دیگـر در پـاییز ۴بر اساس انتظار مـا . وقت بودند ها تمام  نفر از آن۶که 
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وقــت در  صــورت تمــام وقــت کنــونی بــه  دانــشجوی پــاره۵. ی دکتــرا خواهنــد شــد وارد دوره
ی  حده، دفتر آمارهای کار، ادارههای مت دفتر سرشماری ایالت(های فدرال  استخدام سازمان

ایـن دانـشجویان بـرای اتمـام . هـستند) مرزی و مرکـز ملـی آمارهـای سـالمت مالیات درون
تحصیل خود از مزیت تمایـل سـازمان ذیـربط نـسبت بـه فـراهم آوردن زمـان دوری از کـار 

 . شوند مند می همراه با پرداخت حقوق بهره
ارشــد و دکتــرا را در طــول زمــان نــشان   التحــصیالن کارشناســی  تعــداد فــارغ،۱شــکل 

ایـن امـر .  نوسان داشته اسـت، در طی زمان،شده های ارشد اهدا تعداد کارشناسی. دهد می
هـای اسـتخدام توسـط دولـت فـدرال اسـت کـه بـر تعــداد  تـا حـدی ناشـی از تغییـر در نـرخ

ی دکتـرا  رهدوظرفیت پذیرش دانشجو در جا که  از آن.  نیز مؤثر استJPSMها در  نام  ثبت
 . ایم التحصیل دکترا داشته  است، در هر سال تنها یک یا دو فارغکم

 آمار سودمند دیگـری را  های از تحصیل گیری سالمت دوره، تعداد انصراف هنگام اندازه
چرا که دانشجویان یک روند رسمی را بـرای انـصراف .  نیست دهد اگرچه کار ساده ارایه می

 همچنین ممکن است مواردی پیش بیاید که فرد پـیش از اتمـام .کنند از تحصیل دنبال نمی
از زمـان . شده باشد دوره مدتی را مرخصی گرفته ولی به عنوان انصراف از تحصیل شناخته 

طـور  عبارت دیگـر بـه  مورد انصراف از تحصیل یا به۵۰، ۱۹۹۳آغاز به کار برنامه در سال 
کارشناسـی ها دانشجوی   نفر از آن۴۹که ایم  متوسط هر سال سه انصراف از تحصیل داشته

 JPSMی  نامـه  گـواهیکارشناسـی ارشـدجـای مـدرک   نفـر بـه۳در این بـین . اند  بودهارشد
ــد ــه. دریافــت کردن ــر ســال ب ــانگین  در ه ــشجوی ۱۵طــور می ــدکارشناســی ارشــد دان   جدی

 
 

 
 

 ۲۰۱۰ - ۱۹۹۵های  از سالشده در هر یک    صادرJPSM و دکترای کارشناسی ارشدهای  تعداد مدرک -۱شکل 
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هـای جدیـد از تحـصیل   درصـد ورودی۲۰توان گفـت کـه  بر این می بنا. شوند وارد دوره می
رسد ایـن  نظر می تر بهتر است، اما به اگرچه تعداد انصراف از تحصیل کم. دهند انصراف می

ی موجـود وضـعیت مطلـوبی داشـته  شـده هـای گـزارش  محدود آمـاردنرخ در مقایسه با تعدا
 مرکـز ملــی آمارهــای آموزشــی، بــه ۲۰۰۳هــای آمــارگیری  ، بــا اســتفاده از داده]۱۱. [باشـد
های   در ایالت۱۹۹۳-۱۹۹۲ درصد از افرادی که در سال ۶۱.  دست یافت،های زیر نتیجه

نـام  ارشد ثبـت  ی کارشناسی ی کارشناسی شده و در یک دوره متحده موفق به دریافت درجه
 ۳۹گـر نـرخ  ایـن مطلـب بیـان. التحـصیل شـدند بل از آن فـارغ و ق۲۰۰۳اند در سال  کرده

، نرخ انصراف از تحـصیل JPSMی  در مقایسه با دوره. درصدی انصراف از تحصیل است
 . رسد نظر می  مقدار مطلوبی بهJPSMدر 

ای برای دانشجویانی است که تحصیالت تکمیلی خود را در سایر  نامه های گواهی برنامه
هــای  ی روش هــای خــود در زمینــه منــد بــه گــسترش مهــارت ده و عالقــههــا ســپری کــر زمینــه

برای نمونه کارکنان دفتر تحلیل اقتـصادی یـا دفتـر آمارهـای کـار همگـی . آمارگیری هستند
 ۲۷تر در معرض پژوهش آمـارگیری ی اقتصاد بوده اما کم دارای تحصیالت پیشرفته در زمینه

نـام کـرده و  ای ثبـت نامـه های گـواهی از برنامه دانشجو در یکی ۲۱در حال حاضر، . اند بوده
. انــد نامــه دریافــت کــرده کــردن الزامــات ایــن دوره شــده و گــواهی  نفــر موفــق بــه ســپری۱۸

هـای آمـاری  شوند و نزد بـسیاری از سـازمان ها از سوی دانشگاه مریلند اهدا می نامه گواهی
نگـام اقـدام بـرای ارتقـای تـر کارمنـدان دولـت ه بـیش. شناحته شده و دارای اعتبار هستند

ی درسـی شـامل حـدود  برنامـه. شوند مند می کردن این دوره بهره  های سپری شغلی از مزیت
و همه بجز یکی (ارشد است   ی کارشناسی نیاز برای دریافت درجه نیمی از کار درسی مورد

هـــای  ی درس همـــه). شـــوند ارشـــد محاســـبه مـــی  ی کارشناســـی هـــا بـــرای درجـــه از درس
هـای تحـصیالت تکمیلـی   بـه طـول یـک تـرم درس۲۸ای نامه ی گواهی ی برنامه دهنده تشکیل

 .باشند می
تــر بــوده و  ای ســاده نامــه هــای گــواهی  نــسبت بــه برنامــه۲۹ای نامــه هــای ســپاس برنامــه
شناسـی آمـارگیری  ی روش ای در زمینـه نامـه ی اصـلی سـپاس برنامـه. باشـند تر مـی مقدماتی

 - درس اختیـاری۴ درس اصـلی و ۴ -مدت  های کوتاه از درسای  این دوره مجموعه. است
هـای  صورت درس مدت به های کوتاه درس. گیرد ی یک درس یک ترمی را دربر می به اضافه

هـای موضـوع  هـای خـاص هـستند کـه توسـط متخـصص یک یا دو روزه پیرامـون موضـوع
هـا در  تخـصص و دیگـر مJPSM ترکیبـی از هیئـت علمـی ،استادان دوره. شوند تدریس می
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ــه ــه. باشــند ی موضــوع درس مــی زمین ــازگی دومــین دوره ب ــه ی ســپاس ت ــا موضــوع  نام ای ب
هـای خـانواری  جـای آمـارگیری  بـه۳۰های اقتصادی با تمرکز بر آمـارگیری کارگـاهی شاخص

در طول بهـار . اند نام کرده  دانشجو در این دو دوره ثبت۱۲در حال حاضر . ایجاد شده است
ای و  نامـه هـای سـپاس طور کلـی برنامـه به. اند نامه دریافت کرده  سپاس دانشجو۱۴، ۲۰۱۰
دهنـد، طراحـی  مدت برای افرادی که بخشی از نظام آمـاری را تـشکیل مـی های کوتاه درس
هـا اسـتفاده  ها برای کمـک بـه آشـنایی کارکنـان جدیـد خـود از آن برخی از سازمان. اند شده
مـدت  هـای کوتـاه  نفـر در درس۶۴۸عـداد کـل ، ت۲۰۱۰-۲۰۰۹در سال تحصیلی . کنند می

JPSMشرکت کردند . 
ی در سطح دانـشجوی  ها تنها برنامه ی سال سومی  هزینه ی کمک در حال حاضر برنامه

ـــــــه توســـــــط  ـــــــیJPSMکارشناســـــــی اســـــــت ک ـــــــزار م شـــــــود و در آدرس   برگ
http://www.jpsm.umd.edu/fellows/دانشجویانی که سـال دوم . شود  شرح داده می

 اسـت ۴ از ۵/۳هـا حـداقل  هـای آن را تمام کرده و یا سال سومی هـستند و میـانگین نمـره
ی کارشناسـی بـه  هـا تـشویق و جـذب دانـشجویان دوره یکی از هـدف. واجد شرایط هستند

ی   در دورهتنهـا دانـشجویان شایـسته امکـان شـرکت. شناسی آمـارگیری اسـت گرایش روش
ی تحـصیل  های آماری مختلـف را در تابـستان قبـل از سـال آخـر دوره کارورزی در سازمان

عنـوان مثـال، لنـت  بـه(کننـد  شناسانه کار مـی های آماری و روش ها بر روی پروژه آن. دارند
ــز شــرکت مــیJPSMایــن گــروه از دانــشجویان در ســمینار هفتگــی ). ۲۰۱۰ ــد  نی در . کنن

هـا را از زمـان   نفر بود و ایـن رقـم تعـداد کـل آن۳۳ها  داد سال سومی، تع۲۰۱۰تابستان 
عنـوان دانـشجوی  هـا بـه  نفر از ایـن سـال سـومی۱۱.  نفر رساند۳۸۴کار برنامه به   آغاز به

ــد ــشتند و کارشناســی ارش ــه دوره برگ ــرای ۲ ب ــشیگان دکت ــشگاه می ــم در دان ــر ه ــر دیگ  نف
دهند میزان موفقیت ما در  ها نشان می این رقمگونه که  همان. شناسی آمارگیری گرفتند روش

.  تحـصیالت تکمیلـی در ایـن دوره کـم بـوده اسـتی جذب دانشجویان سال سومی به ادامـه
یـک . ی کارشناسی به اسـتخدام فـدرال درآمدنـد گرچه برخی از این افراد پس از اتمام دوره

 عملـی و ۲۰۱۲-۲۰۱۱ابزار جایگزین جذب نیروی جدید که امیدواریم در سـال تحـصیلی 
تر این ابتکـار  شرح بیش. شناسی آمارگیری است ی کارشناسی روش اجرایی شود، یک دوره

 . آید  می۵در بخش 
طـور  های تحصیلی بود، به  تأمین انواع مختلف دورهJPSMباوجودی که اساس ایجاد 

 در . شناسی آمـارگیری پیـشتاز هـدفی نهفتـه در ایـن مأموریـت بـود ضمنی پژوهش در روش
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 ۲۰۱۰ و مدعوین تا بهار JPSMعضوهای هیئت علمی  -۱جدول 
 وستت دانشگاه میشیگان دانشگاه مریلند

 میشل بریک راجر توراجو، مدیر معاون مدیر کاترین آبراهام،

 دیوید کانتور aفردریک کنراد فراوک کریوتر
 روبرت فی میک کوپر پاراتا الهیری
 کارال مافئو میشل الیوت استنلی پرسر

 لیال مهاجر رینگا استیون هی 
 سین دیوید مورگان *جیمز لپکووسکی 
 جیل مونتاکوال ولور راگوناتان تری 
 کیت راست ریچارد والیانت  

 دارای عضوهای JPSM. باشد شناسی آمارگیری میشیگان است؛ کنراد معاون مدیر می ی روش  مدیر برنامهلپکووسکی* 
 . دهند ت موردی درس میصور هیئت علمی دیگری است که به

 
هـای گونـاگون ایـن  اند اما به علـت ها آموزش و پژوهش باهم درآمیخته بسیاری از موقعیت

ی  کـه ارایـه نخـست ایـن.  بـسیار نزدیـک و تنگاتنـگ اسـتJPSMی  ویـژه دربـاره رابطه به
ی عملی مـداوم و گـسترده  شناسی تحقیق بدون فراهم آوردن تجربه ی روش آموزش در زمینه

دلیـل دیگـر ایـن . شـود هایی بـرای دانـشجویان میـسر نمـی ی اجرای چنین پژوهش ر زمینهد
انــد و  ریــزی شــده  در ســطح بــاال برنامــهJPSMهــای آموزشــی  اســت کــه، تقریبــًا تمــام دوره

هـای  هـا و پـژوهش در روش هـای اجـرای آمـارگیری تـرین روش های مربـوط پیـشرفته درس
های نـوین   این آشنایی عضوهای هیئت علمی با پیشرفتبر بنا. گیرند آمارگیری را دربر می

ی پـژوهش آمـارگیری  سـومین علـت ایـن اسـت کـه حـوزه. هـا ضـروری اسـت در این زمینه
های اجتماعی، فنی و نظری  دستخوش تغییرهای سریع و شدید بوجود آمده توسط پیشرفت

ری از دیگـر تـر از بـسیا سرعت ایـن تغییرهـا بـه ایـن معنـی اسـت کـه بـیش]. ۱۲[شود  می
هـای مناسـب پیرامـون  آوردن دسـتورالعمل گران فعـال توانـایی فـراهم ها، تنها پژوهش حوزه
 JPSMنام عضوهای هیئت علمـی . شوند را دارند های جدیدی که ایجاد و تعدیل می روش

 .ها به شرح زیر است های پژوهشی آن زمینه.  فهرست شدند۱در جدول 
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 ها گویی و کیفیت داده های پاسخ ود نرخطراحی آمارگیری سازوار برای بهب 
 اجرا های خود  در آمارگیری۳۱کارگزاران متحرک 
 ــارگیری ــی در آم ــش فن ــتفاده از دان ــا اس ــصاحبه: ه ــه م ــی رایان ــار  ی تلفن ، )CATI(ی

یــار شــنیداری  ی رایانــه ، وب، خــود مــصاحبه)CAPI(یــار  ی شخــصی رایانــه مــصاحبه
 (IVR) ۳۳ای اورهو پاسخ صوتی مح) audio-CASI (۳۲پیشرفته

 ها اثرهای روش گرداوری در آمارگیری 
 ۳۵، ۳۴ها استفاده از وراداده  
 پاسخی های رفتاری خطای بی پایه 
 حفاظت محرمانگی 
 های آمارگیری های رگرسیونی برای داده تشخیص 
 های آمارگیری بندی متغیر پنهان با داده مدل 
 ای براورد کوچک ناحیه 
 جانهی چندگانه 
 های آمارگیری دهتحلیل بیزی دا 
 های  ها، استنباط آماری از روی نمونه طراحی رابط: شناسی آمارگیری تحت وب روش

 .نااحتماالتی
وقـت و دکتـرا را   تمـامکارشناسی ارشدهای تحقیقاتی دانشجویان  بسیاری از این پروژه

 ۲۰فته هزینه در ه ها برای تأمین شهریه و یک کمک تر آن رود بیش انتظار می. گیرد دربر می
ها، نگـارش  های تحقیقاتی شامل تحلیل داده ها در برابر پروژه ی آن وظیفه. ساعت کار کنند

هـا  های اصـلی پـروژه  و انجام کارهای دیگری که بخش۳۶گزارش، اجرای نقش گروه بازخور
نویــسی در  ی نــام ی تحــصیل خــود کــه اجــازه دانــشجویان در طــول دوره. باشــد هــستند، مــی

مـا همچنـین . های تخصصی ارایه کننـد های خود را در کنفرانس د باید مقالهدانشگاه را دارن
 پـــیش از ۳۷هـــای بـــا داوری ی کارهـــای خـــود بـــه مجلـــه دانـــشجویان دکتـــرا را بـــه ارایـــه

 . کنیم التحصیلی تشویق می فارغ
ی  دهی بـه کمیتـه ای شامل خدمت های حرفه  در فعالیتJPSMضوهای هیئت علمی ع

های مشترک با کارکنـان دفتـر سرشـماری،   و انجام پروژه۳۸ان علومفرهنگست آمارهای ملی
تعـدادی از . کننـد هـای درون مـرزی نیـز مـشارکت مـی ی مالیـات دفتر آمارهای کـار و اداره
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ی  هــا و برگزارکننــده ی مجلــه عنــوان عــضوهای هیئــت تحریریــه عــضوهای هیئــت علمــی بــه
 .کنند ای فعالیت می های حرفه همایش

 JPSM در  مکاریهای ه  گونه-۴
ها و همکـاری  همکاری بین مؤسسه. افتد  اتفاق میJPSMها در  دو نوع اصلی از همکاری

 .ارایه شده است] ۲[ها توسط بریک و توراجو  تر مروری بر این تالش پیش. ها بین رشته

 ای های مؤسسه  رابطه-۱-۴
بخـش دوم، کـه شـده در  هـای فـدرال، فهرسـت  توسـط ائتالفـی از سـازمانJPSM ی برنامه

ایـن . شـود دهنـد، حمایـت مـالی مـی شورای میان سازمانی خط مشی آماری را تشکیل مـی
بـر ایـن، میزبـان کـارورزان   کننـد؛ عـالوه ها منابع مالی مهمی برای دوره تـأمین مـی سازمان

هـای عـادی و کـارورزی را  هـا بـرای کـالس های توجیهی و سـخنرانی تابستانی بوده و جلسه
 .کنند میفراهم 

 رابطــی کلیـدی میــان -هــای متحـده دفتـر سرشــماری ایالـت-هــا  یکـی از ایــن سـازمان
JPSMــدرال اســت ــاری ف ــام آم ــاقی نظ ــر از ۱۳در حــال حاضــر .  و ب ــشجوی ۳۱ نف  دان

ــر سرشــماری ایالــتJPSM کارشناســی ارشــد ــان دفت ایــن . هــای متحــده هــستند  از کارکن
عنـوان  ی کـه توسـط دفتـر سرشـماری بـه ا  ویژهی التحصیالن پیشین از دوره کارمندان و فارغ

ــره ــشگاهی سرشــماری توســعه داده شــده اســت، به ــد شــده بخــشی از همکــاری دان ــد من . ان
وقـت  کنند، ولی حقوق و مزایای تمام وقت درس خوانده و کار می صورت پاره دانشجویان به
 کارشناسـی ارشـد ی سـازد دوره تر دانشجویان را قـادر مـی این امر بیش. کنند را دریافت می

مـرور در حـال اختیـار کـردن  هـای دیگـر بـه سـازمان.  سال تکمیـل کننـد۳خود را در مدت 
هــای متحــده  دفتــر سرشــماری ایالــت. هــای مــشابهی در مقیــاس محــدودتر هــستند سیاســت

همچنین مسئولیت حمایت مالی از دستیاران پژوهشی که از کارکنان دفتر سرشماری نبـوده 
ــر کــارورزی مــیJPSM در امــا در هنگــام تحــصیل ــه  در آن دفت ایــن . عهــده دارد کننــد را ب

 .کنند ، از جانب آن حقوق دریافت میJPSMدستیاران مشابه دیگر دستیاران 
خـوبی  نظـر گـرفتن ایـن مناسـبات بـه  و دفتر سرشـماری بـا درJPSMمشارکت میان 

 و دفتـر JPSMبـه تـشریح جزییـات مناسـبات میـان ] ۶[گرووز و کـالرک . شود سپری می
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آن را روزامــد ] ۳[ لــی پــردازد و کــالرک، توراجــو و دونــه هــای متحــده مــی سرشــماری ایالــت
هـای  شده برای براوردن نیازهای خاص دفتر سرشماری ایالت  های ایجاد ها رویه آن. اند کرده

هـای متحـده در رابطـه بـا آمـوزش دانـشجویان  متحده، بازخوردی که دفتر سرشماری ایالـت
JPSM کنـد و تـأثیر  می تأمینJPSMدر . کننـد  بـر کارکنـان دفتـر سرشـماری را بیـان مـی

هـا  نظـر گـرفتن ایـن همکـاری  بـه اهـدافش بـدون درJPSMها، دسـتیابی  بسیاری از حوزه
 . ناممکن است

بـرداری از  های متحده هنگـام بهـره یکی از نخستین مشکالتی که دفتر سرشماری ایالت
JPSMهـای تحـصیلی  منـد بـه دوره ه برخـی از کارمنـدان عالقـه با آن روبرو شد؛ این بود کـ

ایـن . های علمی بـرای کـار در ایـن مقطـع تحـصیلی را نداشـتند  شایستگیکارشناسی ارشد
 شناسـی را  بـه هـای آمـارگیری و روش ی فعالیت  در زمینه۳۹ی حین خدمت کارمندان تجربه

 بنـا.  روشن نبودJPSMمی دست آورده بودند، اما چگونگی انتقال این دانش به محیط عل 
ــر سرشــماری ــر درخواســت دفت ــام ،ب ــا ن ــارمی کارشناســی ب ــک درس ســال چه ــانی « ی مب

منظـور آشـنا کـردن کارکنـان دفتـر بـا ایـن رشـته   بهJPSMتوسط » شناسی آمارگیری روش
 کارشناسی ارشـدی  عنوان درس غربالگری برای پذیرش در برنامه این درس به. طراحی شد

JPSMهای علمی  افرادی که شایستگی. شد ه نظر گرفت  درJPSM را نداشـته ولـی در ایـن 
نظـر  ی بـا مـدرک در طور جدی برای گرفتن پذیرش در دوره کردند به خوبی عمل می درس به

ی شـرکت در  تـری از دفتـر سرشـماری اجـازه ترتیـب کارکنـان بـیش ایـن بـه. شـدند گرفته مـی
ین عدم دسترسی به کتـاب درسـی مناسـب همچن. یافتند های تحصیالت تکمیلی را می دوره

ای از پـژوهش   نویسنده کـه هـر یـک متخـصص در جنبـه۶گیری همکاری میان  سبب شکل
] ۷[شناسی آمـارگیری  ی این همکاری کتاب درسی با نام روش نتیجه. آمارگیری بودند، شد

  توسط انتشارات وایلی و ویـرایش دوم آن هـم در سـال۲۰۰۴شد که نخستین بار در سال 
 .  چاپ رسید  به۲۰۰۹

هـا توسـط  هـا و نیازهـای شـغلی آن کارکنانی در دفتر سرشماری وجود داشتند که هدف
بـا اکنـون  برخـی از ایـن نیازهـا هـم. شـد  برآورده نمـیکارشناسی ارشدهای  یک از دوره هیچ

ای  نامـه ی گـواهی  شناسی آمارگیری مقدماتی، برنامه ای روش نامه های سپاس  دورهاستفاده از
ای کـه از  ای آمارگیری نمونـه نامه ی گواهی  و برنامه۴۰شناسی آمارگیری در سطح میانی روش
ی میـانی  تر کارکنانی که دوره از دید بیش. شوند اند، برآورده می کار کرده   آغاز به۱۹۹۹سال 

رسـانی  روز های روشی مناسب بـرای بـ نامه های سپاس کنند، دوره کارمندی خود را سپری می
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ای توسط کارکنان  نامه ی گواهی دو برنامه. باشند ها می ها در بسیاری از زمینه نش فنی آندا
هـای گونـاگون  با مـدرک-های تحصیلی متفاوت  های متحده با زمینه دفتر سرشماری ایالت

بـا اسـتفاده از  ی بـرای دسـتیابی بـه روشـ-های دیگر  در رشتهکارشناسی ارشدکارشناسی و 
گیری کـاربردی،  ، نمونهنامه پرسشهای آمارگیری، طراحی   گرداوری داده علمی درهای نوشته

 ۳۲در مجمـوع تعـداد . انـد ی اختیـاری دیگـر اسـتفاده شـده محاسبات آماری، و یک زمینه
 مـورد آن مربـوط بـه کارکنـان ۱۰نامه اهدا شده است که در ایـن میـان  نامه و سپاس گواهی

نامـه   گـواهی۴شناسـی آمـارگیری مقـدماتی،  ی روش نامـه  سـپاس۴دفتر سرشـماری شـامل 
ای، بـوده  ی آمارگیری نمونـه نامه در زمینه  گواهی۲شناسی آمارگیری در سطح میانی و  روش
 . است

. تر، همکاری با دولت فـدرال بـرای هـر دو طـرف مفیـد بـوده اسـت در سطحی گسترده
ــه ــال، از  ب ــوان مث ــه دوره۱۸۲عن  JPSMرا در  خــود کارشناســی ارشــدهــای   دانــشجویی ک

. کــار هــستند  اکنــون در دولــت فــدرال مــشغول بــه هــا هــم انــد، بــیش از نیمــی از آن گذرانــده
لنــد، کــه   بــه کنــون کوپــه۲۰۰۴شناســی آمــارگیری در ســال  ی دکتــرای روش نخــستین درجــه

 .پرداخـت، اهـدا شـد پاسـخی در آمـارگیری دفتـر آمارهـای کـار مـی اش به ارزیابی بی رساله
، بورسـی از دفتـر آمارهـای کـار بـرای JPSMی از مـدت حـضور خـود در لند در قسمت کوپه

او  و سـته دو دانـشجوی دکتـرای اخیـر، اسـتفانی اکمـن. تحصیل در ایـن دوره دریافـت کـرد
ی تحقیقــاتی دفتــر سرشــماری بــرای مطالعــه پیرامــون فهرســت بــرداری  ردالیــن، از پژوهانــه

 .مند بودند ها بهره  و گرداوری داده۴۱میدانی
ها با   مشارکت دارند؛ برخی از آنJPSMطور فعالی در  های فدرال نیز به ر سازمانسای

ی ایـن  از جملـه. دهنـد  مشارکت خـود را نـشان مـیJPSMاستخدام دستیاران پژوهشی از 
هـای  ، دفتـر سرشـماری ایالـت)NCHS(توان به مرکز ملی آمارهای سـالمت  ها می سازمان

ی آمارهــای ملــی کــشاورزی و دفتــر  ، اداره۴۲یــت ســالمت و کیف متحــده، ســازمان پــژوهش
های دیگر  روش. کنند  استخدام میJPSM دستیاران پژوهشی خود را از ،مدیریت و بودجه
شکل برگزاری آموزش عملی و سمینار طراحی آمـارگیری در  های فدرال به همکاری سازمان

JPSMگران آمارگیری از چندین سازمان فـدرال، شـامل پژوهش. باشد  می NCHS دفتـر ،
 با طرح مسائل خود در این کارگـاه، ،آمارهای قضایی، دفتر آمارهای کار و بنیاد ملی علوم

 . شوند مند می عنوان مشاور بهره نهادهای دانشجویان به از نظرها و پیش
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در . پردازنـد دانشجویان در کالس آموزش عملی بـه اجـرای یـک آمـارگیری واقعـی مـی
جـای بنیـاد ملـی علـوم و دفتـر  هـا را بـه ، آمـارگیریJPSM های اخیر، آمـوزش عملـی سال

هـای متحـده آمـوزش عملـی را  امسال دفتر سرشماری ایالـت. آمارهای کار اجرا کرده است
 . کند حمایت مالی می

 ایفـا JPSMهای آمـارگیری دیگـر نیـز نقـش مهمـی در  بر دولت فدرال، مؤسسه  عالوه
 یـا هـر دو توسـط وسـتت، ۴۴هـای تابـستانی ی، کـارورز۴۳هـای پژوهـشی دستیاری. کنند می

 و مرکـز ۴۷های ابت ی گالوپ، همکاری ، مؤسسه۴۶متیکا ، خط مشی پژوهشی مته۴۵آربیترن
های خصوصی مهم آمـارگیری و پژوهـشی  اند، که همگی از مؤسسه  مهیا شده۴۸پژوهشی پیو

ی و هـم هـای آمـارگیری هـم حمایـت مـال ی مؤسـسه شده برعهـده این وظایف محول. هستند
هـا را  طور قابل توجهی تحـصیل آن آورد که به ای از تجربه را برای دانشجویان فراهم می پایه

هـای آمـارگیری کـه از  ها، برای سـازمان ها و کارورزی روشنی این دستیاری به. سازد غنی می
 . هایی دارد شوند، مزیت مند می وارد با استعداد بهره خدمات افراد تازه

عنوان کانون یک نظام ملـی آمـوزش عـام   از همان ابتدا، آن را بهJPSMگذاران  بنیان
ی   را هـم در زمینـهJPSMدیدنـد کـه اثـر  شناسی آمـارگیری مـی تحصیالت تکمیلی در روش

. دهد طور خاص افزایش می طور کل و هم بر نظام آماری فدرال به شناسی آمارگیری به روش
هـا بهبـود بخـشیده   خود را با دیگر دانـشگاههای  رابطهJPSMبرای دستیابی به این هدف، 

های دیگـر  ها به دانشگاه این رابطه. شناسی آمارگیری را گسترش دهد ی روش است تا رشته
هــای  ایـن همکـاری. شناسـی آمــارگیری خـود را ایجـاد کننـد هـای روش کـرده تـا دوره  کمـک
ارگیری ی علمـی و یـک شـرکت پـژوهش آمـ  عـضوهای ائـتالف دو مؤسـسهبـینای  مؤسسه

ی   ارایـهبـا توانـسته اسـت JPSM. انتفاعی آغاز شده و در طول زمان گسترش یافته است
 دسـتاوردهای ۴۹ها با استفاده از فناوری آمـوزش از دور های مشترک با دیگر دانشگاه درس

طور مـشترک بـا دانـشگاه  ها به درس. های خود را بهبود بخشد خود را گسترش داده و درس
ربور، دانشگاه نبراسکا در لینکلن، و دانشگاه کارولینـای شـمالی در چپـل میشیگان در ان ا
های مشترک معموالً میان عـضوهای هیئـت  های آموزش درس مسئولیت. اند هیل ارایه شده
ریزی،  این برنامه. شود کنند، تقسیم می ها را مشترک برگزار می هایی که کالس علمی دانشگاه

تـر از یـک  ضوهای هیئت علمی محیطی پربار و متفـاوتهم برای دانشجویان و هم برای ع
 .کند ی تکی مهیا می   مؤسسه
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ی پـژوهش اجتمـاعی در دانـشگاه میـشیگان اسـت کـه  همکار اصلی علمی ما مؤسـسه
 و JPSM.  تأسـیس کـرده اسـت۲۰۰۱شناسی آمارگیری خـود را در  ی با مدرک روش دوره
کارشناسـی هـای  سیاری از درس بـMPSM(۵۰(شناسی آمـارگیری میـشیگان  ی روش دوره
. دهنـد صـورت مـشترک ارایـه مـی هـای ویـدئویی بـه  و دکتـرا را بـا اسـتفاده از ارتبـاطارشد

توانند در  های درسی، استاد را ببینند و نیز می توانند یکدیگر، جزوه دانشجویان دو مکان می
ند را نـشان های ویدئویی در مریل  یکی از این کالس۲شکل . های کالسی شرکت کنند بحث
کننـد تـا  صورت منظم بـین دو دانـشگاه سـفر مـی همچنین استادان برای تدریس به. دهد می

دفتــر . صــورت شخــصی مــشورت کننــد دانــشجویان هــر دو مکــان بتواننــد بــا هــر اســتاد بــه
های مجهـز بـه ویـدئو را  تازگی کالس های متحده و دفتر آمارهای کار نیز به سرشماری ایالت

، میـشیگان، دفتـر JPSMنوبـت در  هـا اسـتادان بـه برای برخـی از درس. اند اندازی کرده راه
 همچنـــین بـــسیاری از JPSM. کننـــد سرشـــماری و دفتـــر آمارهـــای کـــار ســـخنرانی مـــی

کند تا هر دانشجویی که کالس را از دست داد بتواند بعـداً  های کالسی را ضبط می سخنرانی
 . وب ببینندبا استفاده ازآن را 
 

 
 

سـایت از راه دور در سـمت چـپ قابـل مـشاهده .  در دانشگاه مریلنـدJPSMک کالس ویدئویی ی -۲شکل 
  .های استاد است؛ و در سمت راست یادداشت
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 ای های رشته  ارتباط-۲-۴
های علوم  هایی از رشته  بر ایدهJPSMی درسی  طور که پیش از این اشاره شد، برنامه همان

هـم  ها گـسترده هـستند و کنـار  این دو مجموعه رشتهبه هر حال. آماری و اجتماعی بنا شد
مدت طوالنی بحث  ی مسئله به این جنبه. شود ای را سبب می های پیچیده ها مسئله آوردن آن

بـرای مثـال، (باشـد  و هنوز هم یک موضـوع مهـم مـی]) ۴ [ و]۱[برای مثال، (شده است 
 ]). ۸ [ و]۵[

ی درسی آموزش با تمرکز بـر علـوم  برنامهی  گیری درباره برای درک بهتر مسئله، تصمیم
ی درســی اســتاندارد آمـار ممکــن اســت شــامل  یــک برنامـه. نظــر قـرار دهیــد آمـاری را مــد

هـای تحلیلـی و  ای، روش ی بزرگ نمونـه ی براورد، نظریه ی احتمال، نظریه های نظریه درس
د بـا ایـن شناسـان آمـارگیری بـا تمرکـز بـر علـوم آمـاری بایـ روش. های طراحی باشـد روش

هـای علـوم  ها همچنین بایـد در رابطـه بـا مفـاهیم و نظریـه آن.  باشندکامالً آشناها  موضوع
ی آموزشـی  نقـش علـوم رفتـاری و شـناختی در هـر دوره. اجتماعی نیـز آمـوزش داده شـوند

تواننـد  کـه مـیآورنـد  را فراهم میهایی  ها نظریه این رشته. شناسی آمارگیری مهم است روش
ــه د ــر ب ــین پرســشمنج ــل ب ــای متقاب ــارگیری و رفتاره ــای آم ــشأ خط ــر من ــا،  رک بهت گره

هـا نقـش دارنـد،  های دیگری که بر خطاهـا در آمـارگیری ها و عامل نامه پرسشگویان،  پاسخ
های خاصی از علوم آماری و اجتمـاعی بایـد در  که چه مؤلفه  این،بر این انتخاب بنا. بشوند
 JPSMدر . گرفتــه شــوند؛ مــشکل بــوده اســت ظــرن  درکارشناســی ارشــدی بــا مــدرک  دوره

ی علمـی مـدون  ی علـوم اجتمـاعی و علـوم آمـاری در یـک برنامـه های وابـسته جمیع جنبهت
هـایی کـه صـورت  بـرای بیـان انتخـاب. شناسی آمارگیری یـک فعالیـت مـداوم اسـت روش
 .دهیم ها را شرح می اند در زیر تعداد کمی از درس گرفته

ایـن درس دو ترمـی .  استکارشناسی ارشدی  لی در دوره یک درس اص،آموزش عملی
سازی و طراحی، تهیه و  های یک آمارگیری با شروع از مفهوم ی جنبه دانشجویان را در همه

ها بعـد  های ضروری تحلیل داده ی گام ها و همه ، گرداوری و پردازش دادهنامه پرسشآزمون 
ی معمـولی آشـنا  ویان را بـا یـک تجربـهاین درس دانـشج. سازد ها درگیر می از گرداوری آن

هـا را برجـسته  هـای علـوم اجتمـاعی و آمـاری در آمـارگیری سازد و ماهیت مکمل رشـته می
 .کند که هر دو در طراحی و اجرای درس آموزش عملی ضروری هستند می

اقل آشـنایی بـا سمینار طراحی آمارگیری درس دیگری است که نیاز دانشجویان به حـد
این درس برای دانشجویانی که نزدیک بـه اتمـام . کند ی و آماری را پررنگ میعلوم اجتماع
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ها را با مسائل یک آمارگیری واقعی از امور کالسیک  شود و آن  هستند طراحی می تحصیل
هـا  نامه پرسشی  های پوشش، تهیه های پاسخ، براورد اریبی گیری تا بهبود نرخ طراحی نمونه
هـای  ایـن کـالس مفـاهیم حاصـل از رشـته. سازد ااریب روبرو میهای براورد ن و تدبیر شیوه
های یـک آمـارگیری خـاص ارتبـاط برقـرار  ها و مشکل گیرد و میان آن کار می گوناگون را به

هـا  آن. تـر مواقـع از دولـت فـدرال هـستند  در بـیش،هـای سـمینار طراحـی مـشتری. کند می
هایی از دانشجویان  ح کرده و به گروهکنند را مطر ها کار می مشکالت جاری خود که روی آن

هـای  بـرای مثـال یکـی از موضـوع. شود ها چند هفته فرصت داده می حل نهاد راه برای پیش
 ۵۱هـای سـالمت بزرگـساالن ی آمارگیری تـسهیالت خـصوصی مراقبـت اخیر، طراحی دوباره

امکـان هـای متحـده و  حساب آوردن ماهیت در حال تغییـر ایـن تجـارت در ایالـت  برای به
 .  با استفاده از آمارگیری وبی بود۵۲های تسهیالتی ی گرداوری داده بالقوه

هـای اقتـصادی را  طـور فعـال نیازهـای آمـارگیری  سعی کرده است بـهJPSMهمچنین 
های اصلی بود که  های متحده یکی از هدف بهبود آمارهای اقتصادی در ایالت. ورده سازدآبر

  هـای بـزرگ بسیاری از آمارگیری. ی مشترک شد ی این دورهگذار به سهم خود منجر به بنیان
. مستقیم با مـسائل اقتـصادی روبـرو هـستند صورت مستقیم یا غیر مقیاس دولت فدرال به

های خانواری و کارگاهی عوامل وابسته به اشـتغال و بیکـاری، تولیـدات  هر دوی آمارگیری
هـای دولـت ایفـا  در سیاسـتو خدمات دولتی و نماگرهـای اقتـصادی را کـه نقـش حیـاتی 

طـور شایـسته در سـایر  برای پوشش این مـسائل کـه هرگـز بـه. کنند گیری می کنند؛ اندازه می
مـدت را ارایـه  های ترمیک و کوتـاه  درسJPSMاند،  های علمی آموزش داده نشده موقعیت

ای هـ ی آمـارگیری وسـیله منظور پرداختن بـه مـسائل خاصـی کـه بـه این به بر بنا. کرده است
 JPSMآیند و گسترش مهارت عضوهای هیئت علمی خود در اقتصاد،  اقتصادی بوجود می

یک اقتصاددان مجرب به نام، کاترین آبراهام، را بـه عـضوهای هیئـت علمـی خـود افـزوده 
مدت  های ترمیک و کوتاه دکتر آبراهام رییس پیشین دفتر آمارهای کار است و درس. است

 . قتصادی را ارایه داده استهای ا گرداوری و تحلیل داده
های  ی درس ی آمارگیری، تأسیس مجموعه  در حرفهJPSMترین کارهای  یکی از اصلی

دهـد و   آمـوزش مـیزیـادیمـدت بـه مخاطبـان  هـای کوتـاه دوره. مدت خود بوده اسـت کوتاه
آورد تـا تجربـه و  ان آمـارگیری گـردهم مـیزکنـار کـارور های گوناگون را در کارشناسان رشته

تعـداد و گونــاگونی . صـورت هرگـز ممکـن نبــود درهـم آمیزنـد  هـایی کـه در غیـر ایــن یـدگاهد
ــاه شــده در دوره هــای پوشــش داده موضــوع ــاد مــدت پــیش هــای کوت  JPSMشــده توســط  نه
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گیری کاربردی، براورد آمارگیری، براورد شاخص قیمت، براورد  برانگیز بوده و نمونه تحسین
ای، طراحــی  هــای رســته هــای ســاختاری، تحلیــل داده لــهبنــدی معاد ای، مــدل کوچــک ناحیــه

شناسی پاسخ آمارگیری، مـدیریت  های ملی، روان ، حفاظت محرمانگی، حسابنامه پرسش
. گیـرد هـا را دربـر مـی های بـازخور و دیگـر موضـوع آمارگیری، طراحی آمارگیری وبی، گروه

اسـتادان ایـن .) بینید را ب/http://projects.isr.umich.edu/jpsmبرای فهرست کامل (
هـای  هـا از مؤسـسه آن. گران برجـسته هـستند پژوهان و پژوهش مدت دانش های کوتاه درس

 .      باشند علمی متفاوت انتفاعی و غیر انتفاعی می

 ها  برنامه-۵
. های خود را ارزیابی مجـدد کـرده اسـت  برنامه،ای صورت دوره  بهJPSMها،  در طول سال

ی مروری خارجی از افرادی  که یک کمیته  وقتی۲۰۰۶ن دست در سال آخرین ارزیابی از ای
ی آمـارگیری وابـسته بـه  ، یـک مؤسـسهNORCهـای شـیکاگو، ویسکانـسین و  از دانشگاه

هــایش را   در تحقــق هــدفJPSMکــرد  دانـشگاه شــیکاگو، تــشکیل شــد تــا چگـونگی عمــل
ه در نشـست آمـاری مـشترک در ای کـ ی مقاله عالوه، در تهیه به. ارزیابی کند، به اتمام رسید

التحــصیالن  هــای بــازخور بـا فــارغ گـروه] ۳[لــی و توراجــو   ارایـه شــد، کــالرک، دونـه۲۰۰۴
JPSMتـری از  های متحده تشکیل دادند تا به بازخوردهـای بـیش  در دفتر سرشماری ایالت

زه را ها، ما چندین حو ارزیابی در فرایند اجرای این خود. نقاط ضعف و قوت دوره پی ببرند
  در نتیجـه. هایش بهبود بخشیم، شناسایی کـردیم توانیم توان دوره را در براوردن هدف که می

هـا بـه منظـور اطمینـان از بـودن  ی این فعالیـت همه. نهاد شدند  خاص پیش چندین فعالیت
 .  در باالترین سطح ممکن هستندJPSMمحیطی پژوهشی و آموزشی در 
ی دکتـرا  دوره. ی برای دانشجویان دکترا اسـتیینارهای سم یک ابتکار، طراحی و ارایه

ها برای گـسترش محـیط پژوهـشی و  در حال تکامل بوده و سمینارهای پیشرفته یکی از راه
  هـایی کـه بـه چند مثال از درس. باشند های با کیفیت باالی دانشجویان دکترا می رشد رساله

 :ند ازا اند عبارت تازگی ایجاد شده
های ارتبـاطی  کاوشی پیرامون پدیدار شدن فناوری.  ی آمارگیری آینده بهانداز مصاح چشم

  هـایی کـه پوشـش داده در میان موضـوع. دهد ها را در آینده شکل می های آمارگیری مصاحبه
گویان نسبت به  های آمارگیری، چگونگی واکنش پاسخ  بر پاسختلفن تصویریاثر : شوند می
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تـری بـه  گویـان هنگـام صـحبت تمایـل بـیش ه آیا پاسخک گر متحرک، این کارگزارهای پرسش
ی   یـا نامـه۵۳ فـوری ها یک اثر متنی مانند پیام وگوی آن که گفت گویی دارند یا هنگامی دروغ

ی فراینـد پاسـخ کـه  اطالعـاتی دربـاره(هـا  هـای وراداده گذارد؛ نـوع الکترونیکی بر جای می
هـای نـوین مهیـا  ی فنـاوری وسـیله بـه) دبخـش باشـ هـا آگـاهی ی کیفیت داده تواند درباره می
 . شوند می

مــروری عمیــق از . هــای آمــارگیری دهــی نمونــه ابزارهــای عملــی بــرای طراحــی و وزن
طـور کلـی حـذف   و یـا بـه صورت اجمـالی بیـان ای تنها به های پایه هایی که در درس موضوع

هـای  تـوانی، مـسئلههـای  ای بـا اسـتفاده از محاسـبه ی نمونـه شوند، شامل تعیـین انـدازه می
ریزی ریاضی حل شوند،  های برنامه لگوریتماتوانند با   که می۵۴مالکی ای چند تخصیص نمونه

هــای رگرســیونی، بــراورد   یــا درخــت۵۵پاســخی بــا اســتفاده از امتیازهــای تمایــل تعــدیل بــی
ــه ــراورد مؤلف ــدن، و ب ــه کالبی ــرای طراحــی نمون ــانس ب ــه ی واری ــای چندمرحل . ای هــستند ه

بخـش مهمـی از ایـن ]) ۱۰[؛ R ۲۰۰۹ی  گروه مرکزی توسعه (Rریزی با استفاده از  برنامه
 .باشد درس می
های مربوط به  این درس موضوع. های پیشرفته در شناخت و پژوهش آمارگیری مبحث
هـای  موضـوع. دهـد های علوم شـناختی از مـسائل پـژوهش آمـارگیری را پوشـش مـی یافته

ای رفتار متقابل میان  کردهای تحلیلی محاوره گیری، رویهای آمار اصلی بهبود درک پرسش
های خود اجـرا و وبـی، و  نامه پرسشگویان، اثرهای دیداری در طراحی  گرها و پاسخ پرسش
 .های شناختی هستند مصاحبه
.  هستند های آمارگیری ها معیارهای تجربی پیرامون فرایند گرداوری داده وراداده. ها وراداده

هـا، و  ی فراینـد گـرداوری داده های ثبتی دربـاره گرها، داده های دیداری پرسش ها مشاهده آن
های مکمـل خـارجی  ها، داده ی فرایند گرداوری داده معیارهای تولیدشده توسط رایانه درباره

هـا را  ی گـرداوری داده گویـان دربـاره های خـود پاسـخ ای و مشاهده ی واحدهای نمونه درباره
هــا بــرای یــافتن  هــای متفــاوت از وراداده س بــه جــستجوی گونــهایــن در. شــوند شــامل مــی

 .پردازد ها می برداری از آن های تحلیلی مناسب برای بهره ها و فن های مهم آن ویژگی
بنـدی  ای، مـدل ی بـرارود کوچـک ناحیـه اند درباره های جدید دیگری که ارایه شده درس

 .باشند ی میهای آمارگیری پیچیده و تحلیل بیز رگرسیونی با داده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

os
s.

sr
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            22 / 28

http://ijoss.srtc.ac.ir/article-1-92-fa.html


 261                                …شناسي آمارگيري در آموزش آمارشناسان دولت  ي مشترك روش نقش برنامه

 ..................... 266 -239، صص 1389و زمستان پاييز ، 2  ي ، شماره21سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله  .....................

 اجرایـی ۲۰۱۲ -۲۰۱۱یک ابتکار جدید که امیـدواریم تـصویب و در سـال تحـصیلی 
ی فرعـی یـک  ایـن رشـته. شناسـی آمـارگیری اسـت ی فرعـی کارشناسـی روش بشود، رشـته

ــا ۵ی  برنامــه هــایی در  ی کارشناســی بــرای آمــوزش دانــشجویان خواهــان شــغل  درســه۶ ی
ی  سیاســی، اقتــصاد و علــوم اجتمــاعی کــه بــر پایــهی  هــایی چــون بازاریــابی، مــشاوره حــوزه

ایـن دوره تلفیقـی از . های آمارگیری استوار هـستند، خواهـد بـود گرداوری و استفاده از داده
های موجود در دانشگاه مریلند با یـک درس تـازه تأسـیس سـطح کارشناسـی طراحـی  درس

 . استنامه پرسش
گـران  پژوهشی را با تشویق پـژوهشنظر دارند محیط  نهادی در های پیش سایر فعالیت

بـا ایـن هـدف، . های گوناگون بهبـود بخـشند  به روشJPSMمجرب به گذراندن زمانی در 
 آغــاز شــد تــا کارشناســان ۲۰۰۴هــای برجــسته در ســال  ای از ســخنرانی برگـزاری مجموعــه

را بـه شناسی آمارگیری   و روش۵۷های آمارگیری ی آماره  در زمینه۵۶المللی ی بین شده شناخته
JPSMوگو با عضوهای هیئـت علمـی و  ها به ایراد سخنرانی و گفت  بیاورند، مکانی که آن

نخــستین ســخنران ممتــاز از ایــن . هــای پژوهــشی بپردازنــد دانــشجویان پیرامــون موضــوع
 JPSM از ۲۰۰۴مجموعه کریـستفر اسـکینر از دانـشگاه سـاوت امپتـون بـود کـه در سـال 

دانــشگاه (هــا توســط پــل بــایمر   ایــن ســری از ســخنرانیهــای بعــدی در گفتــاره. دیــدن کــرد
، رودریـک )دانـشگاه اسـتنفورد(، جـان کرانـسیک )المللـی ی بینRTIکارولینای شمالی و 

رائـو . ان. کـی. ، جـی)دانـشگاه شـیکاگو(، کـولم او مویرچیرتیـق )دانشگاه میشیگان(لیتل 
ــارلتون( ــشگاه ک ــین )دان ــد روب ــاروارد(، دونال ــشگاه ه ــورا ک)دان ــت شــه، ن ــر  ی ــشگاه (ف دان

) دانـشگاه میـشیگان(نـور سـینگر  ، و الـی)دانشگاه اوکلنـد(، آلستیر اسکات )ویسکانسین
 .ارایه شدند

گـران برجـسته  ی عـضوهای هیئـت علمـی مهمـان بـرای دعـوت از پـژوهش یک برنامه
ــه ــرم تحــصیلی در  ب ــا دو ت ــک ی ــردن ی ــور ســپری ک ــی  درJPSMمنظ ــه م ــر گرفت ــود نظ . ش

وگــو  ول اقامتــشان بــه برگــزاری ســمینارها و شــرکت در بحــث و گفــتگــران در طــ پــژوهش
ی خود با عضوهای هیئـت علمـی و دانـشجویان مبـادرت  های مورد عالقه ی موضوع درباره
یـک ایـده در ایـن رابطـه . شـوند سازی محیط پژوهـشی مـی بر این سبب غنی بنا ورزند، می

ویـژه  گـران محلـی بـه ی از پـژوهشمنـد منظور بهره های شغلی هیئت علمی به ایجاد موقعیت
هـای  های آمارگیری و موضـوع ی روش هایی که در استخدام دولت فدرال بوده و در زمینه آن
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تـر  های شغلی هیئت علمی مکانیسمی رسمی این موقعیت. باشد وابسته تخصص دارند، می
 . آورد  فراهم میJPSMبرای گسترش همکاری میان دولت فدرال و 

عنـوان محیطـی بـرای   بـهJPSMسـازی  های برنامه بـا هـدف غنـی یی این بهساز همه
هـای  گران و عـضوهای هیئـت علمـی و همچنـین تـشویق بـه همکـاری دانشجویان، پژوهش

ریـزی  اند، برنامـه تر میان بازیگران گوناگونی که هر یک در موفقیت برنامه نقش داشته بیش
 . شوند می

 توضیحات
1. The Joint Program in Survey Methodology 
2.  The Interagency Council on Statistical Policy 
3.  The Bureau of Economic Analysis   
4.  Agency The Statistical Office of the Environmental Protection 
5. The Statistics of Income Division of the Internal Revenue Serviece 
6.  The Bureau of Labour Statistics 
7.  The National Agricultural Statistics Service 
8.  The Bureau of Justice Statistics 
9.  The National Centre for Education Statistics 
10.  The Bureau of Transportation Statistics 
11.  The National Centre for Health Statistics  
12.  The Science Resources Statistics Division of the National Science 

Foundation  
13.  The Economic Research Serviece of the Department of Agriculture   
14.  The Energy Information Administration  
15.  The Office of Research, Evaluation and Statistics of the Social 

Sequrity Administration  
16.  Decentralised 
17.  Federal Agencies 
18.  Subject-Matter Experts  
19.  Non-Degree Programs 
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20.  Statistical Tracks  
21.  Practicum and Survey Design Seminar 
22.  Signing Bonuses  
23.  Fellowship  
24.   Collaborative Nature 
25.  Introductory Survey Methodology 
26.  Survey Practitioners 
27.  Survey Research 
28.  Certificate Program 
29.  Citation Program 
30.  Estabilishment Survey 
31.  Animated Agents  
32.  Web, Audio-Enhanced Computer Assisted Self-Interviewing  
33.  Interactive Voice Response  
34.  Paradata  

بخـش  هـا آگـاهی ی کیفیـت داده توانـد دربـاره گویی کـه مـی اطالعاتی پیرامون فرایند پاسخ . 35
 .باشد

36.  Focus Group  
37.  Peer-Reviewed Journals  
38.  Committee on National Statistics of National Academy of Science 
39.  On-the-job Experience 
40.  Intermidiate Survey Methodology 
41.  Field Listing  
42.  The Agency for Health Research and Quality 
43.  Research Assistantship  
44.  Summer Internship  
45.  Arbitron 
46.  Mathematica Policy Research 
47.  Abt Associates 
48.  Pew Center 
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49.  Distance Lerning Technology  
50.  Michigan Program in Survey Methodology 
51.  Survey of Private Adult Health Care Facilities  
52.  Facility Data  
53.  Instant Messaging 
54.  Multicriteria Sample Allocation Problems 
55.  Propensity Scores 
56.  Internationally Recognized Data  
57.  Survey Statistics  
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