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  چکیده

استنباطی، تجییه و تحلیل و توزین ادلهه، قضهاوت در مهورد آندهه در     استدالل 
افتد، بخشی ضروری در  گذشته اتفاق افتاده است یا آنده احتماالً در آینده اتفاق می

های اساسهی انسهان هسهتند کهه بخشهی از       مهارت ،موارد این زندگی روزمره است.
مورخان، پیشکان، مهندسان و تحلیلگران  دهند. استدالل عملی عادی را تشکیل می

ای توسعه دهنهد و   های تخصصی حرفه ها را با دقت در زمینه ها باید این مهارت داده
 ها نیاز دارند.  کار گیرند. وکال و حقوقدانان نیی به این مهارت به

امهروزه   شهوند.  های آماری تأمین مهی  های استنباطی از روش بخشی از استدالل
عنهوان رهنمهودی در رازگشهایی     هها بهه   های آمهاری و تحلیهل داده   وشاستفاده از ر

ههای   ها در برخی کشورهای جهان مورد اقبال قرار گرفته اسهت. حتهی روش   پرونده
های با موضهوعات خها     ای در حل تعارضات پرونده کامالً تخصصی نیی جایگاه ویژه

رک حقوقهدانان و  انهد. اسهتفاده از ایهن علهم در قضهاوت، نیازمنهد زبهان مشهت         یافته
شهود.   آمارشناسان است. این نیاز، در بدو امر با آموزش و تبادل اطالعات مرتفع مهی 

از سلسله  0رو، گروه حقوق و آمار پژوهشکده مطالعات پایه با برگیاری دو دوره از این
، گهامی در بخهش آموزشهی ایهن     «ها در طرح دعوی و دفاع کاربرد داده»های  کارگاه

 ست. مباحث برداشته ا
ها، مباحثی در مورد ضرورت آشنایی دو تفکر حقهوقی و آمهاری بها     در این دوره

های آنها مطرح شد. در ادامه، مفهاهیم و   یکدیگر، محل تقاطع این دو تفکر و چالش
ههای مرکهیی و    های آمهاری مقهدماتی از جملهه تعریهف علهم آمهار، شهاخص        روش

آشهنایی بها ایهن علهم و      پراکندگی، اصول شمارش و تئهوری احتمهاالت کهه بهرای    

آینهد بها بیهانی سهاده      شهمار مهی   کارگیری آن در طرح دعوی و دفاع، ضروری بهه  به
 های کاربردی و واقعی ارائه شدند.   همراه مثال به

در  کهاوی  های کالسهی  آمهاری و داده   و تحلیل ها در پایان، مباحث کاربرد داده
ای در کشهور   شف تقلبات بیمههای کالهبرداری و ک پیشگیری از ایجاد و حل پرونده

                                                           
   13/01/11و  21/11/11های برگیاری  تاریخ. 0
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 های قضائی هستند، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.   های واقعی از پرونده که نمونه

قضاوت، کاوی،  دادهطرح دعوی و دفاع، علم آمار، تحلیل داده، واژگان کلیدی: 

 ای. کالهبرداری، کشف تقلبات بیمه
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 مقدمه

ههای آموزشهی و    حهوزه   تما درای، رشتهنمیا علم ی  انعنو به رماآامروزه علم 
ای  جاری و روزمره، کاربردههای گسهترده   رموا و گیری رییی، تصمیم پژوهشی، برنامه

از علهم آمهار    علمی های شتهرتوان گفت که در عصر حاضر، تما   دارد. به جرأت می
 مسهائل  در ایهن علهم  اسهتفاده از  سابقه دیرینهه   برند. برای حل مسائل خود بهره می

 ، گویای اهمیت و ضرورت آن است.در جهانو قضائی حقوقی 
نیازمند ی  مشارکت دو طرفه و زبان مشهترک بهین    ،استفاده از آمار در حقوق

 ،در برخی مواردکه در این زبان مشترک باعث شده است  اهمال .حقوق و آمار است
کهم و دشهواری    تجربهه  .پهیش بگیرنهد  در جهدایی را   کامالًحقوق و آمار مسیرهای 

و های غیرقطعهی   و مقاومت حقوق در مقابل ادله حقوقی برای مسائلسیر آماری اتف
در  احتمالی، از جمله دالیل جدایی علم آمار و حقوق است؛ این در حالی اسهت کهه   

 وده وبه  گشا راههای حقوقی ای از استداللدرست آماری، در طیف گسترده  ادله دنیا
ههای  دههه در  ای مالحظهه حقوقی رشد قابهل  قانونی و در فرایندهای  آناستفاده از 

  داشته است. اخیر
هها و در محهاکم، بهه پهیش از جنه        هپروند ار در رازگشایی ازرد پای کاربرد آم

 گردد. باز می جهانی دو 
مرد آینهده مهرد   »بینی کرد که در قانون  الیور وندل هولمر پیش 0111در سال 

است. تشخیص ماهیت احتمالی استنباط حقهوقی حهداقل بهه     «آمار و استاد اقتصاد
گیهری آمهاری،    گردد و اسهتفاده غیررسهمی از قهوانین تصهمیم     دوران باستان باز می
 .گیرد را در برمی 0بیشتر قوانین تلمود

هها، دادرسهی کیفهری، بهرآورد میهیان       الگهوریتم  استفاده از علم آمار در توسهعه 
عنوان شهواهد جهر  در جههان،      دی و جنسیتی بهکالهبرداری، ادعاهای تبعیض نژا

هها در حهل تعارضهات     گر تحولی شگرف در اسهتفاده از ابیارههای تحلیهل داده    نشان
 فردی است.

                                                           
 های اصلی یهودیت ربانی . یکی از کتاب0
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ههای قضهایی و    طور که مشهود است دامنه کاربردهای این علهم در حهوزه   همان

قضهائیه  کارگیری آن با محوریت پژوهشهگاه قهوه    حقوقی بسیار گسترده است لذا به

ترین نهاد پژوهشی در دستگاه قضها و در دوران تحهول قضهائی، بهرای      عنوان مهم به

های قضهائی مهورد توجهه قهرار      گیری معرفی ضرورت استفاده از این علم در تصمیم

 گرفته است.

 ۀبحث آزاد و ارائ شه،یتبادل اندهایی برای  در راستای این هدف، سلسله کارگاه 

کهارگیری آن توسهگ گهروه     علهم آمهار و بهه   کاربرد  ئی بای آشنابرا یعمل یها روش

رییی شهد. عهالوه    عنوان ی  مهارت، برنامه حقوق و آمار پژوهشکده مطالعات پایه به

ههای   شهاخه بها حضهور کارشناسهان     یهای تخصصه  و پنل یگردهایبرگیاری مبراین، 

از ی  طهرف    مختلف آماری )از قبیل اساتید آمار فضایی، رسمی، تابعی، بییی و ...(

 و قضات، وکال و مشاوران حقوقی از طرف دیگر در دستور کار قرار گرفت.

 کهاربرد » عنهوان  بها  آموزشهی  ههای  کارگهاه  مجموعهه  از کارگاه دو راستا، این در

 بها  0311 مهر 21 تاریخ در کارگاه اولین. شد برگیار «دفاع و دعوی طرح در ها داده

 و اداری خهدمات  و قضهایی  علهو   دانشگاه قضایی مدیریت و ثبت دانشکده همکاری

 برگهیار  رازی بیمه حقوقی مدیریت همکاری با 0311 دی 3 تاریخ در کارگاه دومین

 اند از:   های این دو دوره عبارت سرفصل. شد

 های حقوقی و قضهائی و   اهمیت علم آمار و ضرورت پرداختن به آن در حوزه

 ارائه مباحث آمار توصیفی

 ها و تقاطع آن یحقوقو  یفکر آمار بیترک 

 ها کارگیری علم آمار در حل پروندههای بهچالش 

  :و عد  قطعیت احتمالمبحث ورود به  ای برایمقدمهآنالیی ترکیبی 

  ههای   ههای حقهوقی، احتمهاالت و تهابع توزیهع     درک عد  قطعیت در کهاوش

  احتمالی

  همبستگی و استقالل، سفسطه و مغلطه 

 های موردی از کاربرد آمار در پیشگیری و کشهف تقلهب بها تمرکهی بهر       مثال

 های بیمه  ها و پرونده داده
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 شرح زیر هستند: گیارش این دو کارگاه به

در کارگاه اول، پس از معرفی گروه حقوق و آمار و رسالت آن، بهه اهمیهت ایهن    

ا موضهوعات  ههای قضهائی به    علم و تاریخده طوالنی کاربردهای آن در حهل پرونهده  

کهارگیری ایهن علهم در مسهائل حقهوقی و       هایی که بهه  مختلف پرداخته شد. چالش

توان مطرح نمود معرفی شدند.  قضاوت دارد و راهکارهایی که برای برخی از آنها می

هها و  ضرورت آشنایی حقوقدانان، وکال و قضات با این علم و تعامل هرچه بیشهتر آن 

بررسی بود. در ادامه، ضرورت آشنایی آمارشناسان آمارشناسان از دیگر مسائل مورد 

آماری برای رسهیدن بهه تعامهل بیشهتر مطهرح       تفکرحقوقی و حقوقدانان با تفکر با 

خهوبی در   توانند به ر حقوقی آشنا نباشند نمیکرشناسان با تفاشدند. در واقع، اگر آم

شهناخت  کننده باشند. همدنهین، حقوقهدانان بهدون     های حقوقی کم  پروندهحل 

 از ایهن رو،  ستفاده از این علم نخواهند رسید.آماری به درک ضرورت اتفکر  کافی از

 ها و تقهاطع ایهن دو  های آن ها و تفاوت آشنایی با تفکرهای حقوقی و آماری، شباهت

به بیهان دیگهر، بها    . نمایدبنای ارتباط این دو علم را فراهم  تواند سن  تفکر، می نوع

عنوان  به و شودمیقاضی ایجاد  در ذهنی  اماره  ها،  حلیل دادهعلم آمار و تاستفاده 

 ،دههد مهی بهه سهایر شهواهد وزن    ی صحیح أجهت اتخاذ رشناختی  ی  عامل کم 

طور که مدت مدیدی است که آمار و احتمال در جرایم خا  مانند تشهخیص   همان

 هویت به خودی خود نقش مدرک را دارد.

 مبتنهی بهر    ههای  تحلیهل داده از وجهود دارنهد کهه    نیهی  های تخصصی دیگری  حوزه 

. در ادامه مباحهث، برخهی از   نمایندطور خا  و به کرات استفاده می های آماری به روش

 خوبی تشریح شدند. هایی کاربردی، مسائل به ها مطرح شدند و با ارائه مثال این حوزه

و  یا انهیرا یسینو در برنامهآنالیی ترکیبی از دیگر مباحث مقدماتی آمار است که 

افیارههای   افیارهای حقوقی مانند نر  در بسیاری از نر  .کاربرد بسیار دارد ها تمیالگور

شامل اصول جمع و ضرب، ترکیب  این مبحث که  .شود کار گرفته می تقسیم ارث به

بهه شهمار   قطعیهت    عهد   یها  احتمالمبحث ورود به  ای برایمقدمه و ترتیب بوده و

ههای   بهرای درک بهتهر کهاربرد آن در موضهوع    در ادامه کارگاه اول ارائه شد. رود  می

 قرار گرفت: بحثمورد شامل موارد ذیل  نمونهچندین حقوقی و علو  قضائی، 
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 و ترکیبهی  آنهالیی  از هها آن دادرسهی  رونهد  در که خارجی هایبرخی پرونده 
 است، شده استفاده احتماالت

 تعیین و رانندگی حادثه ی  در فوت تأخر و تقد  با رابطه در پرونده داخلی 
   تصادف مذکور.  در شدگان کشته وراث ارث سهم تکلیف

  یکی از ابیارهای اساسی علم آمار است طوالنی دارد و ایتئوری احتماالت پیشینه
ها و با ریختن ی  تهاس یها    منطقی )با دید ریاضی( مسائل مربوط به بازی حلبرای و 

 ها شانس دخالت بسیایی دارد، ابداع شد.  پرتاب ی  سکه که در آن
تهوان دیهد. از جملهه ایهن      های مختلفهی مهی   را در حوزه احتمالامروزه، کاربرد 

 . استهای قضائی  در حل پرونده کاربردها
مفاهیم مقدماتی احتمال از جمله پیشامد، متغیهر تصهادفی،   در این بخش از کارگاه، 

برد ایهن مبحهث   رههای واقعهی متعهدد معرفهی شهدند. در کها       همراه مثال استقالل و ... به
این موضوع بهه اثبهات   که  شودبه عنوان مجر  شناخته میتوان گفت که زمانی متهم  می

کهه احتمهال بها حقهوق در اصهل      احتمال داده شود؛ بنابراین، برای آنصرفاً نه آنکه  برسد
برائت و قاعده درء به چالش نرسند توصیه آن است که از تئوری احتماالت بیشهتر بهرای   

 آماری به مصداق ی  شاهد است( استفاده شود.  دادن متهم )ادله گناه نشان بی
طراحی شده بود به مباحهث آمهار توصهیفی،     اولکه در ادامه کارگاه  دو کارگاه 

ههای احتمهالی، همبسهتگی و اسهتقالل، سفسهطه و مغلطهه        احتماالت و تابع توزیع
 اختصا  داشت. 

ای این علم کهه بهرای ایجهاد زبهان      تعریف علم آمار و مفاهیم و اصطالحات پایه
ه شهدند.  رسند در ابتدای این کارگاه ارائ نظر می مشترک و تعامل دوسویه ضروری به

رود ی  حقوقدان، وکیل یا قاضی با اطالع و اشراف به تئوری ایهن   گرچه انتظار نمی
الهذکر بها مبهانی     د اما آشنایی افراد فوقنمایتوانایی حل مسائل آماری را کسب  ،علم
 کارگیری زبان فنی آمار در دادگاه را به حداقل برساند.   به  تواند چالش می آن

 احتمهاالت  تئهوری  تمهال کارگهاه پیشهین، کهاربرد    در ادامه مبحهث تئهوری اح  
 ههای  پرونهده  از برخهی  حهل  بهرای ( احتمهالی  های توزیع تابع و تصادفی متغیرهای)

مطرح شد. در این بخش، متغیرهای تصادفی پیوسته و گسسهته و برخهی از    قضائی
همهراه کاربردههای    ای، پواسون و نرمال به های احتمالی مانند برنولی، دوجمله توزیع
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   های واقعی تعریف و تشریح شدند.   های قضایی توسگ نمونه ها در حل پروندهآن
بر ایجاد زبان مشترک و رسیدن به تقهاطع فکهری    مبنی دنبال تأکیدات قبلی به

اسهتفاده از دانهش متخصصهان در     حقوقی و آماری، در این بخش از کارگاه، به لیو ِ

ز اشتباهات در هر مرحله از فرایند رسیدگی وهای آماری برای جلوگیری از بر تحلیل

ههای   آوری اطالعات، کارشناسی نادرسهت، قضهاوت   اعم از جمعپرداخته شد؛ قضائی 

تردید در استفاده از ایهن علهم    تواند  نادرست و اطاله دادرسی که رخداد هر کدا  می

عنوان موردی که ممکن است به  . همدنین به بحث در مورد مغلطه بهنمایدرا ایجاد 

 استفاده نادرست از علم آمار منجر شود پرداخته شد. 

هها در پیشهگیری از جهر  در تقلبهات      در ادامه کارگاه، جایگهاه اسهتفاده از داده  

طور تخصصی مورد بحهث   ای به های بیمه منظور جلوگیری از کالهبرداری ای به بیمه

عنوان بهتهرین ابهیار پیشهگیری و     کاوی به ررسی قرار گرفت. در این میان از دادهو ب

کهاوی در   ههایی از مصهادیق اسهتفاده از داده    ای یاد شد. نمونه شناسایی تقلبات بیمه

 اند از:  ای عبارت پیشگیری از جرایم مربوط به تقلبات بیمه

 ای   ی کالهبرداران بیمهگیارش موارد مشکوک به تقلب و استفاده از بان  اطالعات -0

 ها های جغرافیایی در پرونده در نظر گرفتن موقعیت -2

 شده  های گیارش در خصو  دقت در زمان پرونده -3

 نحوه صحیح صدور بیمه نامه با تاکید بر فر  پیشنهاد بیمه نامه   -0

 بررسی و آنالیی فراوانی خسارت نماینده -5

 رتبه بندی اعتباری مشتریان  -1

 تشکیل اداره  تحقیق و کشف تقلب  -1

 ای با یکدیگر و پلیس های بیمه ارتباط نر  افیاری شرکت -1

ای  توان با متقلبان بیمه از منظر قانونی و مخصوصاً از منظر اثباتی با چه ابیاری می

گهردد کهه ادلهه     قانون مجازات اسالمی مشخص می 011مقابله کرد؟ با نگاهی به ماده 

اثبات جر  در قانون مجازات اسالمی عبارتند از اقرار، شهادت، سوگند، قسهامه و علهم   

تهرین و   رسهد کهه یکهی از مههم     نظهر مهی   ای بهه  لبات بیمهقاضی. با توجه به ماهیت تق

ماهیهت   زیرا ؛است «علم قاضی»ای،  ترین ادله در راستای مقابله با تقلب بیمه کاربردی
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شود. از طرف دیگر شهادت شههود نیهی معمهوالً     ای  قاعدتاً با اقرار ثابت نمی تقلب بیمه

  بها متقلبهان اسهت ضهمن آن کهه      ای بلکه ابیاری همگا نه در مقابله با بیهکاران بیمه

توانهد   سوگند و قسامه نیی ارتباطی به موضوع ندارد. بنابراین، استفاده از علم قاضی می

قهانون   200ای باشهد. در مهاده    گهر در مقابلهه بها تقلبهات بیمهه      کننده و تسهیل کم 

ماهیت علهم قاضهی یقهین حاصهل از مسهتندات بهی ن        0312مجازات اسالمی مصوب 

است. به عالوه در تبصره ذیهل ایهن مهاده نیهی مصهادیق مسهتندات بهین         دانسته شده

آور اعال  داشته است. ضهمن آن   تولیدکننده علم را در ردیف قرائن و امارات و نوعاً علم

که معیار متعارف برای بی ن بودن علم نیی مشاهدات شخصی قاضی و علهم اسهتنباطی   

 آور باشد.   ت نوعا علموی نیست بلکه باید علم حاصل از قرائن و امارا

ترین ابیارها در راستای علهم قاضهی اسهتفاده از داده و آمهار اسهت.       یکی از مهم

ها نقش مهمی در کشف الگوهای  های اطالعاتی و پردازش آن امروزه، گسترش بان 

کاوی با شناسایی روابگ پنههان و   ها و ابیارهای داده ها دارد. روش جر  و مقابله با آن

های انبوه، ماهیت پیدیده جر  و جنایت را  ن متغیرها در مجموعه دادهنامشهود میا

سازد. از منظر ادله اثباتی، داده  روشن ساخته و زمینه را برای مقابله با آن فراهم می

توان در بردارنده نقش بسیایی در علم قاضی و حصول ظهن متهاخم بهه     و آمار را می

بهر سهایر قهرائن و امهارات      گهاه عهالوه  قاضهی داد  به بیان دیگهر، یقین قاضی دانست. 

 تواند با استفاده از داده و آمار به مقابله با مجرمین بپردازد.  می

الز  به ذکر اسهت کهه توصهیه بهه اسهتفاده قضهات از علهم داده و آمهار صهرفاً          

ای نیسهت. بلکهه در بسهیاری از جهرایم      مخصو  جرایم مربهوط بهه تقلبهات بیمهه    

توان از این علو  استفاده کرده و همگا  با  مالکیت می مخصوصاً جرایم علیه اموال و

 های پیشرفته عمل نمود. علو  روز و فناوری

 همدنین، در ادامه چند نمونه دادنامه که مرتبگ با بحث فوق بودند بیان شدند.  

ت، کارشناسهان  قضها امید است که ایهن اقهدامات در آشهنایی مهدیران قضهایی،      

علم آمهار بهیش از پهیش تأثیرگهذار      های تانسیلبا پحقوقی وکال و مشاوران رسمی، 

ههای   تهری در حهوزه   های تخصصی و متنوع باشد و در ادامه بتوان با برگیاری نشست

 های فضایی، آمار در مدیریت قضایی و ... انجا  وظیفه نمود.   کاوی، تحلیل داده داده
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های حقوویی و   اهمیت علم آمار و ضرورت پرداختن به آن در حوزه -1

 1آمار توصیفی مباحثیضائی و ارائه 

بینههی  دادرسههی کیفههری، پههیشههها،  الگههوریتم اسههتفاده از علههم آمههار در توسههعه
ههای اطالعهاتی    کالهبرداری، ادعاهای تبعیض نژادی و جنسیتی، اسهتفاده از بانه   

گهر تحهولی شهگرف در اسهتفاده از      عنوان شواهد جهر  در جههان، نشهان    و به    
 ها در مسائل روزمره است.  ابیارهای تحلیل داده

خص در مراکهی علمهی و   هها و  بهاال   امروزه استفاده از علهم آمهار در تمها  حهوزه    
پژوهشهگاه قهوه    ناپهذیر اسهت و   که ی  ضهرورت اجتنهاب  پژوهشی نه ی  وظیفه، بل

تهرین نههاد پژوهشهی در دسهتگاه قضها و در دوران تحهول        عنوان مهم قضائیه نیی به
ههای پژوهشهی و چهه در     قضائی به تأثیر شگرف علم آمار چهه در پیشهبرد فعالیهت   

ده ی اعتقهاد دارد و بهر همهین اسهاس از ایه     سهاز  گیری و تصهمیم  های تصمیم حوزه
ای  رشهته  ههای علمهی بهین    در کنهار سهایر گهروه   تشکیل گروه علمی حقوق و آمهار  
کهارگیری بهیش از پهیش ایهن علهم چهه در        ی بهه استقبال نموده و خوشبختانه بهرا 

 رییی الز  صورت گرفته است.  برنامه بلندمدتمدت و  مدت و چه میان کوتاه
گیههری، بهها انجهها  مطالعههات تطبیقههی و رصههد اقههدامات   شههکلایههن گههروه در بههدو 

های الز  را انجا  داده و تالش نمهوده   گرفته در این حوزه علمی در جهان، واکاوی صورت
 ایهن گهروه،   رسالتآشنا شود.  است تا با آخرین دستاوَردها در حوزه دانشی حقوق و آمار

هههای مختلههف بهها   هههای الز  در حههوزه بسترسههازی شناسههایی مشههکالت قههوه قضههائیه و 
های مهرتبگ   بندی، تجییه و تحلیل و در نهایت استنتاج و استنباط داده آوری، دسته جمع

ریهیی مبتنهی    گیری و برنامه بستر تصمیمتوان  وسیله می بدین. ها و تنگناها است با آسیب
 نمود.گذاران این عرصه فراهم  یران و سیاستبر دانش و آگاهی را برای مد

هایی وجود دارد که برخهی از   کارگیری علم آمار در حقوق و قضاوت چالش در به
 اند از: آنها عبارت

زبان آماری لیوماً همان زبان قانون نیست و بها زبهان روزمهره نیهی متفهاوت       -0

                                                           
 مشاور رئیس پژوهشگاه ومدیرگروه حقوق و آمار پژوهشکده مطالعات پایه. سعداله مرادی، 0
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، قاضهی،  0گیرند در نظر مدیر قضاییاست. کلماتی که مورد استفاده قرار می
 ل ممکن است معانی متفاوتی داشته باشند.یشاهد و وک

هها   برای رفع این چالش، در برخی کشهورها، گهرایش آمهار قضهایی در دانشهگاه     
کهه بتواننهد بها تجییهه و تحلیهل انهواع        ایجاد شده اسهت  جهت تربیت متخصصانی

هها در کنهار سهایر     ها و شهرح علمهی آن   مختلف حوادث نظیر ساختار جر  و جنایت
امهروزه   .ها بپردازند متخصصین علو  قانونی به انجا  تحقیقات و رازگشایی از پرونده

ها به امری عادی  استخدا  کارشناسان خبره آماری برای حل مسائل برخی از پرونده
 است. شدهمبدل 
همراههی بها    منظور بههای معتبر کشور  در تعدادی از دانشگاه این ، هماگرچه  -2

آخرین دستاوردهای علمی جهان، در مقاطع تحصیالت تکمیلهی دانشهجویان   

اجتماعی، آمهار  -های آمار ریاضی، آمار اقتصادی زیادی در رشته آمار با گرایش
ا به دالیلی از قبیل عهد  شهناخت   زیستی و آمار بیمه تربیت شده است، اما بن

و  مهؤثر ، عد  تعامل وتهای حقوق و قضا کافی از کاربردهای این علم در حوزه
... باعهث شهده    ها، عد  وجود انگیهیه کهافی و   مستمر مراجع قضایی با دانشگاه
 مهورد توجهه  چنهدان   حوزه حکمرانی قضهایی است که استفاده از این علم در 

   قرار نگیرد.
اسهتفاده از مفهاهیم و    شهود کهه  حقوقی ایران تصو ر می هجامع در متاسفانه -3

-محهدود مهی   )آمار توصهیفی(  نمایش جداول و نمودارهای به آمار ابیارهای

شود و نسبت به توانمندی این حوزه در استنباط مسائل قضایی آگاهی الز  

کارشناسهان آمهاری نیهی بهرای مشهارکت در مسهائل       از طرفهی   وجود ندارد.
در  تها توسهعه مطلهوبی   است همین امر باعث شده  .اندیق نشدهحقوقی تشو

ههای   همین دلیل، امروزه در دادگاه بین آمار و حقوق صورت نگیرد. به رابطه
که از دانهش و  وجود ندارند از کارشناسان آماری ای  های حرفه گروه ،کیفری

 بهرای ههای احتمهالی    های آماری و استدالل مهارت خود در استفاده از روش
از  نیهی  . کارشناسهان پیشه  قهانونی   کم  به مسهائل قضهایی بههره ببرنهد    

                                                           
 های تابعه و .... منابع انسانی، دستگاه های مختلف قضائی مثل، مدیران مدیران ارشد نهادها و بخش . 0
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تهوان  به طهور کلهی مهی    کنند ومیاستفاده   کمتر های دقیق آماری تحلیل
ای و ... بندی، تحلیل خوشهه های فضایی، ردهاستفاده از تحلیل اذعان داشت

ات گذاری و تصمیمسیاست در راستای شناسی جر های در بسیاری از حوزه
 کالن مغفول مانده است.

 قتفاا به قریب کثریتادر و  هست ای رشهته  میهان  علمی ر،ماآ علم کهجاییناز آ -0

 با متناسب پیشوندو  پسوند با رمادرس آ حدوا 1 تادو  بین نشگاهیدا ههای  رشته

 با هها  رشهته  ینا التحصیالن فارغ هشد باعثگنجانده شده است این امر  شتهرآن 

در  منهدی، ناتو رتصو با ،ریماآ وضوعیم با ههجامودر هنگا   ،ودمحد یها نستهدا

موجههب  اًامههر گاههه نیهمهه کننههد کههه نظرلعماو ا شتهدا خلهامد ریماآ مباحث

 یاطالعههات )توسههگ نهادههها آوری جمههعدر از جملههه  شههود؛مههی هههایی اشههتباه

و کارشناسان قانونی نادرست )توسگ پیشکان  یاطالعات(، کارشناس تولیدکننده

که بها   هایی دادگاه)در  یدادرس اطاله اینادرست  های قضاوت ،(یدادگستر یرسم

 ی)توسههگ نهادههها  ههها گیههری تصههمیممباحههث احتمههال مواجههه هسههتند( و   

 نهههوع ایهههنبهههروز از  یجلوگیر رمنظو به ستا ز الرو  ین(. از اگیرنهههده تصهههمیم

ایهن علهم آشهنا شهده و سهپس       مفاهیم و ابیارهای مشکالت، در وهله نخست با

از   ریماآ ههای  تحلیهل در  هها  استنباطو بهبود  ی درستراهکارها برای آگاهی از

   .دشو دهستفاا رماآ شتهر متخصص نشناسارکا

هایی که بها عهدد و    قطعاً ارکان دادگاه برای تشخیص تفسیرهای مغرضانه از ادله

 شود، نیاز به دانش آماری دارند. رقم بیان می

آمهوزش مباحهث   طور خالصه شهامل   شوند به مباحثی که در این بخش ارائه می

 هها،  قبیل تعاریف و مفاهیم، معرفی متغیر و انواع آن، مقیاس ای آمار توصیفی از پایه

ههای   )انواع میانگین، میانه و مهد(، شهاخص   های مرکیی شاخص جداول و نمودارها،

 ههای بهه بیهان نمونهه    همدنهین  ت.اسه  پراکندگی)دامنه، واریانس، ضریب تغییرات(

معرفی اشهتباهات   شود مشتمل برپرداخته می های حقوقی و قضائی مرتبگ با حوزه

که برای ها به زبان ساده  گیری کمیتگیری انواع میانگین و فلسفه بکاررایج در بکار

 .باشددانش آموختگان علو  انسانی قابل درک و استفاده 
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 ها) مفاهیم( تعریف واژه -1-1

 علم آمار -9-9-9

شود، بلکهه   ها نگاه نمی آوری داده در عصر حاضر به آمار فقگ به عنوان ابیار جمع
ها بهه کمه  آخهرین     نشده از طریق عملیات روی داده یابی به اطالعات کشف دست
ها، دیهدگاه امهروز علهم آمهار      ها و توسعه روشهای علمی و تجییه و تحلیل آن روش

، ر از جمله مسهائل فرهنگهی، اجتمهاعی   های بش این کار در تما  رشته فعالیت .است
ر علو   های دیگ شود و این علم هم اکنون در بین رشته اقتصادی و سیاسی انجا  می
 .جای خود را باز کرده است

جها   شده است تعریف زیر را در ایهن  بیان از بین تعاریف متعددی که از این علم
 :دانیم می تر مناسب

بندی، تجییه و تحلیل، اسهتخراج نتهایج و تفسهیر و     ، دسته آوری آمار علم جمع"
 ."هاست گیری از داده نتیجه

 جمعیت آماری )جامعه آماری(   -9-9-9

ک هستند را ی  جمعیهت  مجموعه اشیا و افرادی که حداقل در ی  صفت مشتر
شهده در سهال   تشهکیل  ههای کیفهری    . به عنوان مثال تعداد کل پرونهده آماری گویند

هجهری   0315 هها در سهال   ، تعداد مراجعین بهه شهعب دادگهاه   هجری شمسی0315
 .های آماری در نظر گرفت توان به عنوان جمعیت شمسی و جامعه قضات کشور را می

 نمونه آماری -9-9-6

هها   آمهاری و کسهب اطالعهات از آن    جامعهه اعضهای   رجوع کردن به هر یه  از 
ی آماری بجای مراجعه ها و در بیشتر بررسی تنیس پذیرهمیشه امکان)سرشماری( 
انتخهاب و   گیهری  نمونهه های  آماری بر اساس تکنی  جامعه، بخشی از هابه همه آن

 .  نامند گیرند که آن را نمونه آماری می مورد بررسی قرار می

تواند نمونه خروار باشهد(   تواند معرف جامعه آماری باشد )مشتی می ای می نمونه
 .های آماری انتخاب شود اساس تکنی که بر 



 01پژوهشگاه قوه قضاییه /   ____________________________________ 

 

 صفات آماری -9-9-1

، یه  دسهته   شهویم  با دو دسته صهفت مواجهه مهی    ی آماریها در بررسیعموماً 
صفاتی هستند که برای کلیه افراد جامعه مورد بررسی، مشترک هستند کهه آنهها را   

تغییهر   ند که از ی  فرد به فرد دیگرنامند و دیگری صفاتی هستمیصفات مشخصه 
ههای کیفهری ممکهن اسهت یه  پرونهده        در بررسی پرونده به عنوان مثال .یابند می

ههای   . آندهه در بررسهی  و پرونده دیگر مربوط به قتهل باشهد  مربوط به ضرب و شتم 
 در ارتبهاط بها  گیرد صفات متغیر است و مطالعهات آمهاری    آماری مورد نظر قرار می

از ی  فرد جامعه به فرد دیگر تغییهر   . لذا صفاتی کهشود صفات مشخصه انجا  نمی
به عنوان مثال صهفاتی ماننهد    .گویند «متغیر» کند را صفات متغیر و یا اصطالحا می

های ی  شهعبه متغیهر    درآمد و سن افراد شاکی در پرونده ،محل سکونت، جنسیت
   .گیرند در نظر می          هستند. متغیر را با حروف انگلیسی 

 شوند. بندی می به دو دسته کیفی و کمی دسته متغیر( معموالًها )صفات غیرمت

گیهری   هایی هستند که قابل شمارش و یا انهدازه : متغیرهای کیفیال ( متغیر
، شهغل، سهطح تحصهیالت، میهیان     محل سکونتمانند رن  چشم،  نیستند،
 .ر رانندگی، نوع قرارداد و نوع جر تبحر د

شهوند،   قراردادی با ی  اسم مشخص مهی در بین صفات متغیر فوق برخی بصورت 
 ،محهل سهکونت  و دربهاره    Oو A ،B  ،AB، حهروف های خهونی  مثال در نامگذاری گروه

.. و در در مهورد قراردادهها بیهع، اجهاره و .     ،...از قبیل شیراز، تهران، کرمانشاه و اسامی 
، صهفات کیفهی   ند. به این رشهته از رو ... به کار می برداری، اختالس و ها کاله مورد جر 

. برخی دیگر از صفات متغیر فهوق مثهل میهیان تبحهر در     گویند کیفی اسمی صفات
ان آنها تقهد   های سازمانی که در بی مییان تحصیالت، پایه قضائی قضات، ردهرانندگی، 

 .نامند کیفی ترتیبی صفاتوجود دارد و آنها را  خر و یا ترتیبأو ت

گیهری   قابهل شهمارش و انهدازه   : متغیرههایی هسهتند کهه    کمی هایب( متغیر
باشند و خود بهه   باشند یعنی به صورت عینی قابل مقایسه و سنجش می می

 شوند: بندی می دو دسته تقسیم
انهد ماننهد تعهداد     های کمی گسسته: ایهن صهفات قابهل شهمارش    ( متغیر0-ب

 .ران نوجوانکا اد مراجعین به دادسرا، جمعیت بیه، تعدها پرونده
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گیری هستند )شمارش  ها قابل اندازه: این متغیرپیوسته( متغیرهای کمی 2-ب
وعیت ندارد( ماننهد وزن یه  محمولهه، ارتفهاع یه       ها موض در مورد آن
 .یان سوخت قاچاق شده از طریق دریا، میساختمان

 گیری متغیرها های اندازه مقیاس -9-9-8

کهه   رفهت ههایی بهه کهار گ    مقیهاس تغیرهها  گیری م برای اندازه که بتوانقدر هر 
به گیری  قابل بیان باشد، اندازه هاخصو  آن و ریاضی اعداد درخصوصیات منطقی 

هایی هسهتند   های خوب مقیاس مقیاس بدین معنی کهباشد.  تر می دقیق عمل آمده
که عملیات ریاضی )جمع، تفریق، ضرب و تقسیم( بر روی آنها قابل اعمال باشد. بها  

 :معرفی کرد به صورت زیر گیری را اندازه های انواع مقیاستوان تفاسیر، میاین 

 یها  و اشهخا   اشهیاء،  بنهدی  طبقهه  برای صرفاً این مقیاس :9اسمی مقیاس 

شود. اگرچه ممکن است برای بیهان ایهن طبقهات از     می استفاده خصوصیات
 گیاری اعداد استفاده شود ولی این اعداد قراردادی بوده و مفهومی غیر از نا 

ههل،  أگهروه خهونی، وضهعیت ت   کدپستی، کهد پرسهنلی،   طبقات ندارد مانند 
 عنوان شغلی قاضی دادسرا.

 باشهد   داشته وجود ای هرابط موردنظر بین طبقات چنانده: 9ترتیبی مقیاس

 اسهتفاده  ترتیبی مقیاس از ساخت،  طبقات را مرتب ،که بتوان بر اساس آن

 .نظهامی مانند سطح تحصیالت، مییان تبحر در رانندگی، درجات  نمایند. می

های سازمانی کارمندان اداری و پایه قضائی قضات از  همدنین، مراتب پست
 ای هستند.نوع مقیاس رتبه

 این مقیاس عالوه بهر دارا بهودن مهوارد مربهوط بهه دو       :6ای فاصله مقیاس

باشهد امها    مقیاس قبلی، عملیهات ریاضهی جمهع و تفریهق قابهل انجها  مهی       
ر اینجا نقطه صفر، است، یعنی دمحدودیت این مقیاس نداشتن صفر مطلق 

درجه صفر دماسنج به معنای نبودن کامل گرما نیست  قراردادی است. مثالً

                                                           
1. Nominal scale 
2. Ordinal scale 

3. Interval scale 
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 .یگری برای این مقیاس باشدتواند مثالی د و نمره درس دانشجوها می

 مقیهاس  خصوصهیات  همهه  داشهتن  بهر  عهالوه  : این مقیهاس 9نسبی مقیاس 

کلیه عملیات ریاضهی )جمهع،   هست و  نیی واقعی صفر دارای نقطه ای، فاصله
طول، وزن، مسهاحت حهوزه    پذیر است. مثال تفریق، ضرب، تقسیم و...( انجا 

جغرافیائی در محدوده صالحیت ی  واحهد قضهائی. ایهن مقیهاس بهاالترین      
 گیری است. سطح اندازه

 های آماری داده -9-9-3

داده )جمعیهت آمهاری(،   آوری شده از هر واحد جامعه آمهاری   به اطالعات جمع

شهود کهه بهر حسهب یکهی از       . یعنی داده آماری به عددی اطالق مهی آماری گویند
 .یابد گیری به متغیری اختصا  می های اندازه مقیاس

 بررسی)تحقیق( آماری -9-9-7

بررسی آماری بررسی است که موضوع مورد مطالعه را به ی  جامعه آمهاری )جمعیهت   
خهواهیم   مهی  دهد، مثالً را مورد مطالعه قرار میجامعه افراد  ،کند و در آن آماری( مربوط می

ههای ارتکهابی در جوانهان را مهورد بررسهی قهرار دههیم یها در خصهو  وضهعیت            انواع بیه
 .ان رسیدگی و صدور حکم تحقیق کنیمهای تشکیل شده از نظر طول زم پرونده

 :باشد مرحله می 3های آماری شامل  در ی  نگاه کلی، بررسی
 مشاهده -0

 ها و رسم نمودارها ، تهیه جدولبندی گروه -2
 هاها و تجییه و تحلیل آن محاسبه شاخص -3

 ها آوری دادههای گرد روش -1-2

و در نمهوده  آوری  خور وظایف خود اطالعهاتی را جمهع  سسات به فراؤنهادها و م
ضوع آمارههای ثبتهی مطهرح    که موکنند  هایی را تولید و ثبت می حین فعالیت داده

ههای   جر  افراد در مراجع قضائی و سهن مجهرمین کهه در سهامانه    . مانند ثبت است
                                                           

1. Ratio scale 
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شهود و در صهورت    ثبت می -(   های قضائی) سامانه مدیریت پرونده مثالً -موجود
 .ها را استخراج نمودتوان آن نیاز می

جهت دستیابی بهه  در حالت دیگر، آمار و اطالعات ثبتی وجود ندارد و مجبوریم 
ههای آمهاری کنهیم کهه موضهوع       آوری داده جمهع ، خود اقهدا  بهه   خا هدف ی  

 آید. آمارگیری به میان می
 شود نوع آمهارگیری را همه )ت  ت ( افراد جامعه مراجعه در این حالت اگر به  

ههای   گویند. ولی اگر به همه جمعیت مراجعه نشود و بر اساس تکنیه   سرشماری

و نتیجهه  ه دداای آماری اخذ و بررسی خود را بر اساس آن نمونه انجا   نمونه ،آماری

 «اسهتقراء »گویند. که همان  گیری نمونهرا به کل جامعه تعمیم دهیم به این روش 

 . 0های دقیق توسعه یافته است در منطق صوری است که با مبنای ریاضی فرمول

 هاهای نمایش آن ها و روش دادهسازی  خالصه -1-3

ری تنظیم و سهازماندهی  ها طو های آماری، الز  است داده از گردآوری دادهپس 
د. نمهو هها اسهتخراج    و به دقت از آن توان اطالعات مورد نیاز را به روشنیشوند که ب

جهداول  آمهاری ) جداول ها در قالب  ها تنظیم آن نخستین گا  در خالصه کردن داده
 . در این راستا به مثال زیر توجه نمایید.  توزیع فراوانی( است

پرونهده وارده در یه  روز بهه یه  مجتمهع       51از  بعمل آمده در بررسی .9مثال 

پرونده مربوط بهه   02پرونده مربوط به میاحمت،  1ه قضائی مشاهده گردید ک
 پرونده مربوط به سرقت بوده است.        00پرونده مربوط به تصادفات و 05نیاع، 

متغیر مربوطهه از نهوع کیفهی     ،های پیشینبخشبر اساس تعاریف ارائه شده در 

 .اسمی است
یم نمایها تقسیم  اگر فراوانی )فراوانی مطلق( هر حالت از متغیر را بر کل فراوانی

صهورت زیهر    هآید که برای مثال فوق فراوانهی نسهبی به    دست می هب فراوانی نسبی

ضهرب کنهیم درصهد فراوانهی      011نسبی را در  اگر ستون  فراوانیآید ) دست می هب
 .د(آی دست می هنسبی ب

                                                           
 دکتر خوانساری)دانشگاه تهران( رجوع کرد  "منطق صوری"توان به کتاب  می. 0
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 ها بر حسب موضوع توزیع فراوانی پرونده 9-9جدول 

 نوع پرونده تعداد )فراوانی( فراوانی نسبی درصد فراوانی نسبی

 میاحمت 1 51/1=  1101 01

 نیاع 02 02/ 51= 1120 20

 تصادفات 05 51/05=113 31

 سرقت 00 51/00= 1121 21

 جمع 80 9 900
 

درصهد از   01تهوان گفهت کهه     با توجهه بهه سهتون درصهد فراوانهی نسهبی مهی       
 31درصهد مربهوط بهه نهیاع،     20این مجتمع قضائی مربوط به میاحمت، های  پرونده

جهدول فهوق را    باشهد.  درصد مربوط به سرقت مهی  21درصد مربوط به تصادفات و 

 .نامند می جدول توزیع فراوانی
نیهی   ایدایهره  توان به صهورت نمهودار   ها به صورت جدول، می بیان دادهعالوه بر 

 .دنباش که از نوع کیفی اسمی می نمودها را توصیف  داده
ای، سهم هر حالت از متغیر را )بر حسب درجه( از دایره )کهه   برای رسم نمودار دایره

 هها  پرونهده کهل  در مثال فوق از  کنیم مثال ( مشخص میباشد درجه می 311مساحت آن 
کنیم کهه   حال بررسی می .مورد است 1های مربوط به میاحمت  مورد( تعداد پرونده 51)

 ؟  باشد چقدر است درجه می 311های میاحمت از کل دایره که  سهم پرونده
نشان دهیم با ی  تناسهب سهاده    x1های میاحمت از دایره را با  اگر سهم پرونده

 درجه است: 1011مقدار آن برابر با  توان گفت که به شرح زیر به راحتی می

8.641
360

1

50

9
 x

x  

بهه ترتیهب     توان سهم نیاع، تصادفات و سهرقت را از دایهره   به همین صورت  می
ود اسهت جمهع کهل    همانطور که مشه درجه به دست آورد. 01111 و 011  ، 1110

برای بیان راحهت   باشد. درجه یعنی کل مساحت دایره می 311اعداد به دست آمده 
تر می توان این اعداد را نیی به صورت درصد بیان نمود که در این صهورت در کسهر   

بهه   دایهره را بهه چههار قسهمت    اسهتفاده مهی کنهیم و     011از عدد 311فوق بجای 
شود. نمودار به دست آمده به این  درصدی تقسیم می 21 و 31 ،20، 01های  نسبت

 ای نامند.      دایره طریق را نمودار
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 پرونده وارده به یک مجتمع قضائی 80 مقایسه نسبت 9-9 نمودار

و در ضمن شود اشاره می درصد فراوانی هر قسمت به ای معموالً در نمودار دایره
ها کامال محسوس باشهد.   شود که اختالف زاویه های متضاد چنان استفاده می از رن 

 .شودرعایت تمییی و زیبائی شکل لحاظ  نیاز استدر رسم نمودار 

نماینهده حاضهر    211در بررسی ی  الیحه قانونی در مجلس با حضهور  . 9مثال

 21نفر مخهالف و   11ها موافق،  نفر آن 021گیری بعمل آمده است که  یأر
 :استاند. جدول توزیع فراوانی به صورت زیر  ی ممتنع دادهأنفر ر

 یأحسب نوع رتوزیع فراوانی آرا بر  9-9جدول 

 اند. درصد ممتنع بوده 01درصد مخالف و  31درصد موافق،  11به بیان دیگر 

 میاحمت

01% 

 نیاع

20% 

 تصادف

31% 

 سرقت

21% 

 یأر تعداد )فراوانی( فراوانی نسبی درصد فراوانی نسبی

11    

   
 موافق 021      

31   

   
 مخالف 11      

01   

   
 ممتنع 21      

 جمع 211 0 011



 23پژوهشگاه قوه قضاییه /   ____________________________________ 

 

 ها  شاخص -9-6-9

های آمهاری   اولین گا  در بررسی ،در قالب جدول و یا نمودارها  خالصه کردن داده
درک کهافی )اثربخشهی( از وضهعیت جامعهه موضهوع تحقیهق ارائهه         است، اما معموالً

نیهاز بهه    باشهیم ها در قالهب اعهداد کمهی     وضعیت مقایسهچنانده در صدد کند و  نمی
عددی داریم که خصوصیات کلی جامعه را توضیح دهند. بسته به این که  هایشاخص

ههای   شهاخص  ی کننهد بهه دو دسهته   مهی چه نوع خصوصیاتی را بیهان   هااین شاخص
ههای   شوند. در واقع با استفاده از شهاخص  های پراکندگی تقسیم می مرکیی و شاخص

 شود. میسر میمرکیی و پراکندگی کار توصیف و مقایسه دو یا چند سری داده 

 های مرکزی شاخص 9-6-9-9
 هها را  هایی هستند که مقدار متوسگ و یا مییان گهرایش بهه مرکهی داده    شاخص
 ، مد )نما(.میانگین، میانهدهند که عبارتند از :  نشان می
 میانگینال ( 

شهود و   ها کمی باشند از این شاخص استفاده می زمانی که دادهدر اغلب اوقات، 
که مهمتهرین   ها ها از یکی از انواع میانگین گیری داده و مقیاس اندازهبسته به مقدار 

 ، میهانگین مهوزون  میهانگین هندسهی  ، )حسابی)میانگینمیانگین  از ندا ها عبارت آن
 شود. میانگین هارمونی )همساز یا توافقی( و ... استفاده می)وزنی(، 
ترین شهاخص مرکهیی )گهرایش بهه      معمول :( میانگین حسابی )میانگین(9-ال 

نشهان                مرکی( میانگین حسابی است که اگر مشاهدات را بها  
  ها که در اینجها   ها و تقسیم حاصل جمع بر تعداد داده دهیم با جمع کردن آن

 . لذا :دهند نشان می  ̅ آید و میانگین را با نماد   می دست بهباشد  می

 ̅  
             

 
 

نظهر،    صهاحب  1برای تعیین حهداقل دسهتمید  ماهیانهه کهارگران از      .6مثال   
، چه عهددی را بهه   ه صورت زیر ثبت شده استها بنظرخواهی شد و نظر آن

 باشد( )اعداد به ریال می عنوان متوسگ دستمید در نظر بگیریم؟
1511111 ،1321111 ،01250111 ،5111111 ،1501111 ،1111111 ،

00111111 ،1111111  

  است.  1551151میانگین اعداد فوق براساس فرمول میانگین حسابی 
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ای، بهازنگری در قهانون    با توجه به افیایش رو به رشد تصهادفات جهاده   .1مثال 
ور کهار مجلهس   حداقل سن برای داوطلبان اخذ گواهینامه رانندگی در دست

نفهر از   25خواههد نظهر    . کمیسهیون مربوطهه مهی   قرار گرفتهه است)فرضها(  
ای،  های مختلف )کارشناس تصهادفات جهاده   نظر درحوزه متخصصین صاحب

شناس، حقوقدان، مهندس راه و ... ( را مالک قرار دههد و   جامعهروانشناس، 
آمهده   دسهت  بهه ها را در این راستا خواستار شده است و اعهداد زیهر    نظر آن

نظر گرفتهه  در عنوان حداقل سن است، با توجه به نظر این افراد چه سالی به
 ؟ )اعداد به سال(شود
01 ،22 ،01 ،01 ،21 ،01 ،01 ،20 ،01 ،01 ،23 ،21 ،20 ،01 ،23 ،20 ،21 ،01 ،22 ،

21 ،20 ،01 ،01 ،22 ،20  

 است.   21میانگین اعداد فوق براساس فرمول میانگین حسابی 
یکهی  )میانگین حسابی(  توجه به این نکته ضروری است که آنده در باال معرفی شد

ایهن نهوع    اغلهب  ست که بدلیل کاربرد فراوان آن و سهادگی محاسهبه  ا ها از انواع میانگین
ههای   ، میهانگین ایناین در حهالی اسهت کهه عهالوه بهر      .شود میانگین در ذهن متباتر می

و ....  ()هارمونیه   میانگین مهوزون، میهانگین همسهاز    دیگری از جمله میانگین هندسی،
 گیرند.   های آن مورد استفاده قرار می مسئله و داده وجود دارد که بسته به نوع

هها دارای ارزش یکسهانی    زمهانی کهه داده   ( میانگین موزون) وزنـی(: 9-ال 
ها از نباشند و دارای اهمیت نسبی متفاوتی باشند برای محاسبه میانگین آن

 کنیم.   میانگین موزون )وزنی( استفاده می
شهود و   رزش معین در نظر گرفتهه مهی  اصورت برای هر داده ی  وزن یا  در این

گاه جمع این ارقا  به دست آمهده   آن .گردد سپس آن عامل در وزن معین ضرب می
 .شود ها تقسیم میبر مجموع وزن

 ̅  
∑     

 
   

∑   
 
   

  

های پرداخت شده در سطح مهدیران ارشهد سهه     میانگین سالیانه حقوق .8مثال
باشد. اگر تعهداد مهدیران ارشهد در     میلیون تومان می 11و  12، 10شرکت 

نفر باشند میانگین حقهوق پرداختهی    00و  05، 0این سه شرکت به ترتیب 
 ؟مدیر چقدر بوده است 31برای این 
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ههیار   میلیهون و هشتصهد   11میانگین حقوق سالیانه پرداختی به ایهن مهدیران   
 باشد. تومان می

از میانگین هندسی برای محاسهبه حهد متوسهگ     ( میانگین هندسی:6 -ال 
هرگاه سنجش مییان افهیایش  شود.  ها، درصدها و رشدها استفاده می نسبت

شهود.   یا کاهش نسبت به قبل مد نظر باشد از میانگین هندسی استفاده می
افهیایش جهر  در   مانند محاسبه مییان رشد جمعیهت، متوسهگ کهاهش یها     

یکسال نسبت به سال قبل، بررسی نرخ رشد سرمایه ی  شرکت نسبت بهه  
 شود. قبل و .... از میانگین هندسی استفاده می

همگی مثبت باشند میهانگین هندسهی از فرمهول     x1,x2,x3,…,xn های هاگر داد 
 شود: زیر محاسبه می

  √                
  

 باشد.   داده مثبت می  ا  حاصل ضرب  یعنی میانگین هندسی ریشه 
هها بایهد صهورت و مخهرج      برای محاسبه متوسهگ نسهبت  الز  به ذکر است که، 

بهه یه  سهال پایهه     نسبت هم واحد باشد، همدنین اگر افیایش یا کهاهش نسهبت   
آوردن  دسهت  بهه نه سال قبل یها مرحلهه قبهل( بهرای     ) وضعیت ثابت( مدنظر باشد )

 شود.  استفاده می متوسگ از میانگین حسابی

گذاری در قبال اخذ تسهیالت از دولت، تعهد نمهوده اسهت کهه     سرمایه .3مثال
 برابهر  5مییان تولیدات کارخانه خود را در طول چهار سهال بطهور متوسهگ    

در جه به این که تولیهد ایهن کارخانهه    با تو نسبت به سال قبل افیایش دهد،
باشهد،   نسبت به سال قبل مهی  برابر 01 و 1، 0 ،2چهار سال متوالی هرسال 

 آیا نامبرده به تعهد خود عمل کرده است؟
سال پایه ثابت نیست و تولید هر سال نسبت به  ،با توجه به این که در این مثال

سال قبل در نظر گرفته شده است لذا باید برای محاسهبه میهیان افهیایش متوسهگ     
پایهه ثابهت بهود از میهانگین     )اگهر سهال    نمهاییم تولید، از میانگین هندسی استفاده 

 کردیم( حسابی استفاده می

  √        
 

=   4.7 
بطور متوسگ در این چهار سال مییان افیایش تولید نسبت به سهال قبهل    یعنی

 گذار نتوانسته است به تعهد خود عمل کند. برابر بوده است لذا این سرمایه 011
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کهامالً بها   کهردیم نتیجهه    اسهتفاده مهی  در این مثال اگر به اشتباه از میانگین حسابی 

 515 تولیدات کارخانهه حهدود   نتیجه بدست آمده فوق الذکر در تقابل بود.بدین معنی که

 گذار بیشتر از تعهدات خود افیایش تولید داشته است!! افیایش داشته و سرمایهبرابر 

 ̅  
        

 
 =5.5                     

از میهانگین همسهاز در مهواردی     همسـاز ) هارمونیـک(:   میانگین( 1-ال 

گیهری،  ههای مهوردنظرِ میهانگین   نسبت شود که صورت و مخرجِ استفاده می

بهه   باشهند.  ها مسهاوی مهی   دارای مقیاس یکسان نیستند ولی صورت نسبت

 کهه بهه فهر     هسهتیم ههایی   میانگین نسبتدر صدد محاسبه  ،عبارت دیگر

ها دارای مقیهاس  صورت و مخرج آنکه ، هستند دور یا ثانیه/ مسافت زمان/

 باشند. یکسان نمی

ها صفر نباشد از فرمول زیهر   هیدکدا  از داده میانگین همساز، چناندهمحاسبه 

   :شود محاسبه می

  
 

∑
 
  

 
   

 

ها را معکهوس   داشته باشیم ابتدا داده x1,x2,x3,…,xnر صفر داده غی  یعنی اگر 

 معکهوس . در واقهع،  شهوند  مهی هها محاسهبه    معکهوس داده  میانگینسپس . شوند می

 ها است.  دادهمعکوس برابر با میانگین  ،میانگین همساز

 11ای بها سهرعت    راننهده  .کیلهومتر اسهت   211مسافت بهین دو شههر   . 7مثال

سهاعت  بهر  کیلومتر  011 و با سرعتاین مسیر را پیموده ساعت بر کیلومتر 

بهه طهور    را پلیس حداکثر سرعت مجهاز چنانده  گردد.به محل اولیه باز می

در نظهر گرفتهه    در سهاعت  کیلومتر 11متوسگ در رفت و برگشت کمتر از 

 باشد، آیا این راننده از حداکثر سرعت مجاز تخطی کرده است؟

لهذا ایهن   اسهت.   1/11با توجه به فرمول میانگین همساز متوسگ سرعت راننده 

سرعت است. این در حالی است که اگر  تخطی نکرده مجاز راننده از حداکثر سرعت

 11، حاصهل  آید دست بهمیانگین حسابی روش رفت و برگشت به اشتباه از  متوسگ

 است.تخطی راننده از حداکثر سرعت مجاز دهنده  خواهد شد و نشان
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 میانهب( 
باشهد کهه عبهارت اسهت از     میانهه مهی   ،یکی دیگر از معیارهای گرایش به مرکهی 

هها از   داده  %51بدین معنا کهه  .نماید میها را به دو نیم تقسیم  تعداد دادهعددی که 
در ههر مجموعهه    ان دیگهر، بهه بیه   .هستندبیشتر از این مقدار   %51کمتر و این عدد
ای که در وسگ  ها فرد باشد داده ، اگر تعداد دادهها سازی داده پس از مرتب ،مقادیری
در  ی کهه دو عهدد میهانگین  ها زوج باشهد   و اگر تعداد داده گیرد میانه است قرار می

تعهداد   ،در محاسبه میانهه واضح است که برابر میانه خواهد بود.  اندگرفتهوسگ قرار 
 .  شودها توجه نمی به ماهیت عددی دادهها از اهمیت فراوانی برخوردار است و  داده

 آورید. دست بههای زیر میانه را  برای داده .4مثال
03،01،05،02،00،01،00،01،01 

 کنیم یعنی   مرتب میصورت صعودی ها را به  ابتدا داده
00 ،02 ،03 ،00 ،05 ،01 ،01 ،01 ،01  

ای که در وسگ قرار گرفته اسهت میانهه    باشد لذا دادهها فرد می چون تعداد داده
 باشد میانه است. می 05 است یعنی داده پنجم که عدد

انهد   گهذاری نمهوده   نفر مبهال  زیهر را سهرمایه    05 سسه مالیؤدر ی  م .1مثال

گذاری شده توسهگ ایهن    ل  به میلیون ریال است( متوسگ مبل  سرمایه)مبا
 افراد چقدر است؟

600 ،400 ،600 ،300 ،800 ،100 ،300 ،700 ،100 ،800 ،400 ،700 ،300 ،100 ،90000  

م جمهع کهرده و   عهدد را بها هه    05کنیم یعنهی   در اینجا اگر از میانگین استفاده
میلیون ریال خواههد شهد، امها بهه      0013تقسیم کنیم حاصل برابر با  05حاصل بر 

 بدلیل وجود عهدد  امر گذاری افراد نیست و این واقع این عدد معرف متوسگ سرمایه

هاست که میانگین کل را تحت تاثیر قرار داده است. پس بایهد   در بین داده 01111
تاثیر این رقم بیرگ قرار نگیرد بکار ببهریم و ایهن   شاخص مرکیی دیگری که تحت 

ای کهه در وسهگ قهرار    دادههها،   از مرتب نمودن داده پسباشد. لذا  شاخص میانه می
با توجه  که میلیون ریال است 111عدد  شودگیرد و به عنوان میانه شناخته میمی

تر از عددی  قبول ها به مراتب قابل معرفی این عدد به عنوان متوسگ داده ،ها به داده
 است که از طریق میانگین حسابی به دست آمد.
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 مد یا نما ج(
باشد کهه عبهارت اسهت از     نما یا مد می ،یکی دیگر از معیارهای گرایش به مرکی

 Mo  ها بیشتر است و آن را با نمادای که فراوانی )تکرار( آن نسبت به سایر داده داده
 دهند. نمایش می

 1 مهد )نمها( عهدد    2، 0، 5، 5، 1، 1، 1، 1، 01، 02ههای   در بین داده .90مثال

   =MO 1است؛ یعنی 
یه  رنه  خها      وقتهی   کلمه مد در زبان عادی نیی همین مفهو  را دارد. مثالً

 .ندکن رن  استفاده میآن  از ست که اغلب افرادان آ، منظور شودبرای لباس مد می
کنهیم کهه یه     نما هنگامی است که بخواهیم بررسهی  کاربرد اصلی مد یا  در واقع،

در مواقعی کهه  و  صفت خا  در ی  جامعه در کدا  سطح بیشترین فراوانی را دارد
، مد یا نما معیار مناسبی است. به عنهوان   توان از میانگین یا میانه استفاده نمود نمی
  باشهند،   ()مثهل زن و مهرد یها دختهر و پسهر      اسهمی وقتی مشهاهدات از نهوع    ،مثال
ای کهه  تهوان مشهاهده   توان میانگین یا میانه مشاهدات را محاسبه نمود اما مهی  نمی

برای صفات کیفهی   اغلب، دارای بیشترین فراوانی است را مشخص کرد. این شاخص
 شود. بکار برده می

مواد مخدر  توان به افیایش مصرف ی  نوع ماده در بین به عنوان مثال دیگر می
جا به نوعی از مد یا نما استفاده شده است، چرا که در بررسهی  این اشاره نمود که در

بیشتر  خا ،صورت گرفته مشخص شده است در بین مواد مخدر، مصرف این ماده 
 مشاهده شده است.

سهاوی  فراوانهی م ( باشهند   داشته مد ی  از بیش است ممکن داده مجموعه ی 
با بیشترین تکهرار( کهه در ایهن حالهت مهد بهه عنهوان         تعداد دو یا بیش از دو داده

نداشته باشد که در ای تکرار  رود، و شاید هیچ داده شاخص مرکیی مناسب بکار نمی
 جا گوییم داده ها مد ندارند.این

ههای   بهه مجهازات   را قاضی خواسته شد که میهیان تمایهل خهود    21از  .99مثال

 صورت زیر ثبت شده است:جایگیین حبس ابراز دارند که  نتیجه به 
تا موافق،  کامالً، موافق کامالً، تا حدودی موافق ،مخالف تا حدودی ،مخالفً کامال

تها   ،مخهالف  تها حهدودی   موافهق،  کهامالً  ،مخالف کامالً، موافق کامالً، حدودی موافق
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، موافهق  کهامالً ، تها حهدودی موافهق   ، مخهالف  کهامالً ، موافهق  کهامالً ، حدودی موافق
 موافق کامالً، موافق کامالً، موافق کامالً، تا حدودی موافق، مخالفً کامال

 آورید. دست بههاست؟ مقدار آن را  کدا  شاخص مرکیی مناسب این داده
کیفی ترتیبی( است و شهاخص مناسهب   شود متغیر کیفی ) همانطور که مالحظه می

 کنیم: باشد، برای تشخیص بهتر آن از جدول زیر استفاده می ها مد می این داده
 حبس نیگزیجا یها به مجازات قاضی 90 لیتما زانیمجدول فراوانی  6-9جدول 

 
 
 
 
 

 

 .است «موافق کامالً»بنابراین مد حالت 

 های پراکندگی شاخص 9-6-9-9
ها به طهور متوسهگ نسهبت بهه میهانگین       داده دهند که نشان میها  این شاخص
هها را از   اند. یعنهی بطهور متوسهگ میهیان دور یها نیدیه  بهودن داده        چقدر پراکنده

 دهند. نشان می  میانگین
های پراکندگی دامنه تغییرات، واریانس، انحراف معیار و ضریب  جا شاخصدر این

 کنیم. تغییرات را معرفی می

 :دامنه تغییرات)دامنه( (ال 
، دامنهه تغییهرات از   داده در یه  مجموعهه   اسهت. محاسبه دامنه بسهیار سهاده   

 . بنابراین:شود داده حاصل میکوچکترین و بیرگترین  اختالف بین
 دامنه =بیرگترین داده  -کوچکترین داده 

از مجهرمین مهواد   نفهر   B ،21و   در دو منطقه جغرافیهائی متفهاوت    .99مثال

هها  نفر( که سن آن 01)از هر منطقه  اند شدهبه طور تصادفی انتخاب  مخدر
 :استبه صورت زیر 

   34,18 ,33, 50, 60, 48, 26, 30,31,20 
 : 35 , 33, 37 , 46, 48 , 31 ,42 ,44 , 34 

 حاالت متغیر فراوانی

5 
1 
2 
0 

 تا حدودی موافق
 کامالً موفق

 تا حدودی مخالف
 کامالً مخالف
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 دامنه تغییرات را در دو منطقه محاسبه کنید.
   دامنه تغییرات در منطقه          

   دامنه تغییرات در منطقه         

 بیشتر است.  یعنی پراکندگی سن در منطقه 

بیرگتهرین و  ، شهود دامنهه فقهگ بهه دو داده     همانطور کهه مالحظهه مهی    نکته:

ها در محاسهبه آن نقشهی ندارنهد. لهذا در بهین       متکی است و بقیه داده، کوچکترین
 دامنه از اهمیت کمتری برخوردار است. ،های پراکندگی شاخص

 واریانس ب(
باشد و برای محاسبه آن مراحهل زیهر را    پارامترهای مهم در آمار میواریانس از 

 دهیم: انجا  می
 .(x) هاداده میانگینمحاسبه  -0

 .(xi-x)انحرافات از میانگین( ) ها از میانگین اختالف ت  ت  دادهمحاسبه  -2

 .(xi-x)2 محاسبه مربع انحرافات از میانگین -3

2)محاسبه مجموع مربع انحرافات از میانگین  -0
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نشهان   2ϭآن را بها نمهاد   کهه میانگین مربهع انحرافهات از میهانگین    محاسبه  -5
 دهیم. می

 
n

1
 




n

i

i xx
1

)( 2
   = 

2
ϭ  

 انحراف معیار ج(
در محاسبه واریهانس زمهانی کهه اخهتالف ته  ته        همان طور که مشهود است 

شود چون این مقدار اختالف بهه   می)انحرافات از میانگین( محاسبه ها از میانگین  داده
شود لهذا   صفر می نیدی  به موارهو مجموع آنها هآید صورت مثبت و منفی بدست می

لهذا   ،فهوق(  3)مرحلهه   رسهانیم  این اختالفات را به توان دو مهی  ،برای رفع این مشکل
)مربع( 2های اولیه هر مقیاسی که باشد مقیاس واریانس، توان گیری داده واحد اندازه
هها بهر    اگهر داده  معنهی اسهت، مهثالً    خواهد بود که در بسیاری اوقات بیآن مقیاس 
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و آن  خواهد آمد دست به(  سال2دو ) باشد مقیاس واریانس سال به توان حسب سال
مقایسه نمود. برای رفهع ایهن نقیصهه در نهایهت از جهذر      توان با صفت اصلی  را نمی

 انحـراف معیـار )انحـراف اسـتاندارد(    کنیم و آن را  مثبت واریانس استفاده می

 دهند. نشان می ϭ و با نماد نامیده

های مربوط به مثال قبل به صورت زیهر    واریانس و انحراف معیار داده. 96 مثال

 شود. محاسبه می
 :  های منطقهدادهو انحراف معیار  واریانس 

                                  

 0مرحله 

 ̅  
                                  

  
 =35 

 2مرحله 

      x                                            
 3مرحله 

    x  
 
                                           

 0مرحله 

∑    x                                      

      

  5مرحله 
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                      سال            √   

   های منطقهه  توان واریانس و انحراف معیار مربوط به داده ترتیب میبه همین 
. خواههد شهد(   111و انحراف معیار برابر با  35)میانگین برابر با  به دست آوردرا نیی 

   و   بنابراین اگر چه میانگین سن مجرمین مواد مخدر در دو منطقهه جغرافیهایی  
وضعیت این دو منطقهه را از نظهر بهیه مهواد     توان  اما نمی ؛باشد سال می 35 با  برابر

 در دو منطقه متفاوت است. )پراکندگی(  دانست. چون توزیع سن مخدر مثل هم

 (C.V )ضریب تغییرات د( 
مقایسهه پراکنهدگی دو یها چنهد سهری داده اسهت کهه         ،بعضی مواقع هدف
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گیری متفاوتی دارنهد و همدنهین ممکهن اسهت کهه مقیهاس        های اندازه مقیاس
ها برابر باشد اما بر اسهاس انحهراف معیهار نتهوانیم در خصهو       گیری آن اندازه

ها اظهار نظر کنیم، در این صهورت از نسهبت انحهراف معیهار بهه      پراکندگی آن
نشهان      کنهیم و آن را بها    میانگین که ضریب تغییرات گوینهد اسهتفاده مهی   

 دهند: می

     
 

 ̅
 

 شود. به صورت درصد بیان می باشد و معموالً میعد ُب این مقدار بدون  

)شرکت الف( از ادعهای شهرکت رقیهب     سازی شرکت الستی  ی  .91مثال

تبلیه    وهها  )شرکت ب( مبنی بر بهتر بودن تولیدات خود نسبت به آن

این موضوع شکایت نموده است. جهت بررسی صحت ادعای شرکت )ب( 

دو ههای   دستور بررسی میانگین و انحهراف معیهار طهول عمهر السهتی      

کهه  اسهت  از آن ههای آمهاری حهاکی     شرکت داده شهده اسهت. بررسهی   

با  انحراف معیار  55111های شرکت )الف(  میانگین طول عمر الستی 

 15111های شرکت )ب(  کیلومتر و میانگین طول عمر الستی  5111

آیها ادعهای شهرکت )ب( را     باشهد.  کیلومتر مهی 01111انحراف معیار با 

 گرفت؟ اساس در نظر توان بی می

    
    

     
       

 و

    
     

     
        

این چون ضریب تغییهرات محصهول شهرکت )الهف( کمتهر از شهرکت )ب(       بنابر

رغهم   تر اسهت و علهی  فت محصوالت شرکت )الهف( اسهتاندارد  گتوان باشد لذا می می

تواند  های شرکت )ب( بیشتر است این شرکت نمی اینکه متوسگ طول عمر الستی 

 ادعا کند محصوالتش از شرکت رغیب کیفیت بهتری دارد. 

ههای آمهاری    آزمون فرضیهآمار استنباطی مبحثی تحت عنوان  توضیح اینکه در

 جاست.تر ادعای فوق در آن وجود دارد که جای بررسی دقیق
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 1ها و تقاطع آن یو حقوی یفکر آمارت بیترک -2

ای و آشهنایی   مباحث پایه در موردرو،  های پیش نخستین دوره از سلسله کارگاه
با علهم  های آماری  بیشتر با علم آمار است. در این دوره، به ارتباط علم آمار و تحلیل

در  ،ای ههای بهین رشهته    از دانهش  این ارتباطشود.  میپرداخته حقوق و ضرورت آن 
 .استای طوالنی  دارای پیشینهکشورها از برخی 

 پس از کسب دانهش و فنهون مقهدماتی   است که آن بخش  پیشنهاد ابتدایی این
 بهین  تماییات های مختلف حقوق و قضا و ها و رشته ، بسته به اقسا  پروندهاین دوره
های تجاری یا خانواده یها   های حقوقی یا مدنی و پرونده های کیفری با پرونده پرونده
شود تها بتهوان   های تخصصی برگیار  دوره ،در آینده ،(اداریدر دیوان عدالت )اداری 
گرچهه ممکهن   . نمهود دنبهال   با علم حقوق و قضا را ریاضی و آمار و اطالعاتتقاطع 

به  چناندهاما  ،کامالً تازگی داشته باشد برخی از افراداست این رشته و بینش برای 
   شد.خواهد فکر و دانش تپیشرفت این  باعثشود زبان ساده مطرح 

تفکر حقوقی و منطق   آمارشناسان الز  است طور که پیش از این اشاره شد، همان
منطهق  ترکیب منطق حقوقی بها  با بررسی و  بیاموزند از قضات و حقوقدانانحقوقی را 
نفهر   011اگهر  شهود:   مطرح میی سؤال منظور،  بدین .نمایندنتیجه را مشاهده ریاضی، 
گیهری انجها  شهود،     رأیه باشند و قرار باشهد بهین دوگیینهه    ای حضور داشت در جلسه

عهالوه   معنای نصف بهه  ت بهدر آمار، اکثری این است کهپاسخ  اکثریت چه عددی است؟
اکثریت در حقوق معنای اعتباری خواههد داشهت و الیامهاً معهادل اکثریهت      ی  است. 

 .دانست حقوق و آمارعلم محل تقاطع  توان را می موضوع اینحسابی نیست. 
مفیهد   ییو قضها  یحقهوق در مسهائل  علم ریاضی و آمهار  استفاده از  بدیهی است

قلمهداد  ضهروری  امهری  لهیکن، تفکهر حقهوقی بهرای آمارشناسهان نیهی        ؛خواهد بود
 اری بها حقهوق، دقیقهاً همهان تقهاطع     فکر ریاضهی و آمه  تنابراین، ترکیب ب. گردد می

 . شود میتبیین این مطلب  نیی قانونیفاده از مواد ای است. در اینجا با است رشته میان
 ،قانون اساسی جمهوری اسهالمی ایهران، پهس از برگهیاری انتخابهات      15اصل طبق 

یابهد و   جلسات مجلس شورای اسالمی با حضور دوسو  مجموع نمایندگان رسهمیت مهی  

                                                           
 خدمات اداریدکتر محمد وزین کریمیان، رئیس دانشکده ثبت و مدیریت قضائی دانشگاه علو  قضائی و . 0



  ___________________________  دفاع و دعوی طرح در ها داده کاربرد/   30

مگر در مواردی کهه   ؛گیرد نامه مصوب داخلی انجا  می ها و لوایح طبق آیین تصویب طرح
نامهه   تصویب آیین جهتاز سویی دیگر، در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. 

جا اکثریت را خود قانون تعیهین کهرده   ایندر  .ران الز  استموافقت دوسو  حاض ،داخلی
نفهر   211عالوه ی . نکته دو  ایهن کهه اگهر دوسهو       نصف به گفت توان پس نمی ست؛ا

نامنهد   جلسه مهی  «حد نصاب رسمیت»ه رسمی است. بنابراین، این را حاضر باشند جلس
نامه داخلهی   حال فرض کنید که ی  آیین .یا اکثریت الز  برای اینکه جلسه رسمی شود

مطرح است که برای تصویب آن باید دوسو  افراد رأی مثبت دهنهد. بها ایهن فهرض کهه      
  مهاده یه   وقتهی   عمهالً  صهورت،  این دریابد.  می تبا حضور دو سو  اعضا، رسمی جلسه
کهه نصهف اعضهای     شود. در حالی شود با رأی چهار نهم اعضا تصویب می مطرح می خا 

و حقهوق اسهت؛ یعنهی ایهن      آمهار محل تقاطع نیی جلسه برابر چهار و نیم نهم است. این 
 لهیکن  ،ها اعتباری است و قانون اساسهی از قهانون اکثریهت خهارج نشهده اسهت       اکثریت

اکثریهت   در واقهع،  .ونه که در حقوق مطرح است الیاماً اکثریت حسابی نیستاکثریت آنگ
 کند.   اعتباری به آن ترتیبی است که قانون تعیین می

از قهانون تجهارت   بخشهی   الیحهه قهانونی اصهالح   ) از قهانون تجهارت   در ادامه، مثالی
اینجها   در؛ مجمع عمومی است ،رکن اول شرکت سهامی . از آنجا کهشود میارائه  (0301

حدنصههاب رسههمیت مجمههع عمههومی و حههد نصههاب  . شههود نیههی حدنصههاب مطههرح مههی
، در قهانون  0301الیحه قانونی اصهالح بخشهی از قهانون تجهارت      11گیری ماده  تصمیم
حداقل بهیش   حضور دارندگانِن است که آ ،های سهامی در مجمع عمومی عادی شرکت

 اکثریت حسابی است. ضروری است. این همان از نصف سهامی که حق رأی دارند
 51حداقل بیش از نصف آن، حهداقل  موجود باشد و هیار سهم 011فرض کنید 

تعهدادی از سههامداران حقهوقی و     در ی  جلسه . پستعریف شود هیار و ی  سهم
اگهر در  هیار و یه  سههم باشهند.     51حقیقی باید حاضر شوند که سهامدار حداقل 

مجمع برای بار دو  دعوت خواهد شهد  حد نصاب مذکور حاصل نشود اولین دعوت، 
 51یابد. آنجا با  و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت می

هیار و یه  سههم،    51جای  یافت اما در اینجا به هیار و ی  سهم جلسه رسمیت می
داند. ایهن، مفههو     هیار سهم، قانون جلسه را رسمی می 011سهم از  011با حضور 
 در حقوق است.اکثریت 
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عنهوان مثهال، بهرای     های حقهوقی اکثریهت مهالک اسهت. بهه      از حوزه برخیدر  
اتفاق آرا مالک است و در شرکت تجهاری مخصوصهاً    ،مانند شرکت مدنی هایی حوزه

رود. اگهر آمارشهناس بها ایهن      ها با اکثریت پیش می گیری تصمیم ،در شرکت سهامی
 را بکهار گیهرد؛   آمهاری  ، ابیارههای ها ین حوزهدر ا تواند نمی مفاهیم آشنا نباشد عمالً

در  کنهد؛  لحاظ میمعنی اکثریت حسابی  اکثریت را بهصورت، آمارشناس  زیرا در این
اگر از صاحبان سها  برای بار دو  به حضهور در جلسهه دعهوت شهود و در      که حالی

از صاحبان سههامی   تعدادهر  نتیجه دعوت اول قید شده باشد، جلسه با ،دعوت دو 
در  11مهاده   طبهق شود.  می انجا  گیری د، رسمیت یافته و تصمیمنکه حق رأی دار

عالوه ی  آراههای حاضهر    مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به
ن کهه  در جلسه رسمی معتبر خواهد بود، مگر در مهورد انتخهاب مهدیران و بازرسها    

 اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
رسهمیت  و جلسهه   اسهت  سهم حاضر شهده  011برای بار دو   ل فرض کنیدحا

که  از آنجا. گیری شودتصمیمشده  سیاست مطرحدر مورد تصویب دارد و قرار است 
معتبهر   ،عالوه ی  رأی حاضر در جلسه رسمی همواره با اکثریت نصف به ،تصمیمات

ترتیب دارنهدگان   به این ؛است 50عالوه ی  برابر  در این مثال، نصف به ؛د بودنخواه
هیار  011که شرکت  در حالی ،معتبر است این تصمیم وگیرند میسهم تصمیم  50

آیها قهانون از   شهود:   ها مطرح مهی هایی برای آن االت و پاسخؤدر اینجا سسهم دارد. 
آیها    .قاعده اکثریت خارج شده است؟ خیر، اکثریت در حقوق معنای اعتبهاری دارد 

وقتی معنای ریاضهی بها   ، کلی از معنای حسابی جداست؟ خیر به این معنی اعتباری
 .افتد اتفاق میمحل تقاطع ریاضی و حقوق شود  مقتضیات حقوقی ترکیب می

این مثال از این جهت مطرح شد که آمارشناسان بدانند اگر با مفاهیم حقهوقی،  
یعنی با ترکیب حقوق و ریاضی و ترکیب حقوق و آمار آشنا نباشند دانش کهافی در  

 .را نخواهند داشتراستای تحقیق و تحلیل برای ارائه پیشنهادهای علمی 
کهه بها حقهوق    ی رشناسه آماشود:  مطرح میمثال دیگر در مورد تعداد کارمندان 

 تواند کارمندان را در شرایگ فعلی قانون بشهمارد. شهاید   استخدامی آشنا نیست نمی
شمارد؟ آیها کهس    صرفاً ی  آمارشناس میتعداد کارمندان را آیا که  آور باشد تعجب

خواههد   آمارشهناس مهی   یه   فهرض کنیهد  . این کار را انجا  دههد  تواند دیگری نمی
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 دانهد.  را نمهی کارمنهد   ، تعریف. این شخصایران تحقیق کندبه آمار کارمندان  راجع
ی  دانشمند هیدگاه به دانش شعور متعهارفی   !دانند این را همه می گفت توان نمی

کنیهد یه     فرضاعتبار علمی ندارد.  وی کند تحقیق چنیناگر  ، زیراکند اکتفا نمی
گویهد کهه    مهی  استاد حقوق استخدامی کنار آمارشناس قرار گرفته است. آمارشناس

کارمنهد  اسهت )  قانون مدیریت خهدمات کشهوری کارمنهد را تعریهف کهرده      1ماده 
موجب حکهم و   به هدستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابگ و مقررات مربوط

. امها  (شود دار در ی  دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می یا قرارداد مقا  صالحیت
گوید که در قانون مدیریت خدمات کشوری این تعریهف   استاد حقوق استخدامی می

از تاریخ تصویب این قانون، استخدا   05ست ولی با توجه به ماده اعا  برای کارمند 
اسهتخدا  رسهمی    -پهذیرد: الهف   انجا  مهی   های اجرایی به دو روش ذیل در دستگاه

اسهتخدا  پیمهانی بهرای     -کمیتی؛ بههای ثابهت در مشهاغل حها     برای تصدی پست
موجب قهوانین مهورد     کارمندانی که به .های سازمانی برای مدت معین تصدی پست

صورت اسهتخدا    اند با رعایت مقررات این قانون به عمل به استخدا  رسمی در آمده
 دهد کهه  توضیح می استاد حقوق استخدامی به آمارشناس .رسمی ادامه خواهند داد

بها ایهن توضهیحات آمارشهناس      .یپیمهان و رسهمی   :گونه بیشتر نیستاستخدا  دو 
 ههدف  در حهال حاضهر  پس کارمند در این معنای خها  دوگونهه اسهت،    پرسد:  می

مهورد نیهی   ؟ کارمند با تعریف خا  یا با تعریف عها . ایهن   مورد استشمارش کدا  
؛ از یه   شکل گرفته استتقاطع علم آمار با حقوق است، یعنی اکنون خگ مشترک 

سوال آمارشناس آن اسهت  در ادامه بحث، طرف علم حقوق و از ی  طرف علم آمار. 
همین  32با توجه به ماده پاسخ آن مثبت است. و که آیا حالت دیگری وجود دارد؟ 
ههای سهازمانی    های اجرایی متصدی یکی از پست قانون هر ی  از کارمندان دستگاه

کهارگیری حقهوق بهدون داشهتن پسهت       اد و بهکارگیری افر خواهند بود و هرگونه به
در ایهن رابطهه   سازمانی مصوب پس از ی  سال از ابالغ ایهن قهانون ممنهوع اسهت.     

توانند در شهرایگ خها  بها تأییهد      های اجرایی می : دستگاهای نیی وجود دارد تبصره
 ،های سهازمانی مصهوب   تا ده درصد پست (اداره سازمانی استخدامی کشور) سازمان
صورت ساعتی یا کهار   افرادی را به ،هد استخدا  و در سقف اعتبارات مصوببدون تع

کارمنهد  کار گیرنهد. یعنهی دو قسهم دیگهر در کنهار       معین برای حداکثر ی  سال به
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 در ادامهه، ؟ مهورد اسهت   شهمارش کهدا    ههدف  ،حهال  .وجود داردرسمی و پیمانی 
درسهت   تعامهل منجهر بهه   ای  کهه مکالمهات چنهد دقیقهه     دارد اذعان میآمارشناس 

در قانون مهدیریت  در مورد اقسا  کارمندی  تما  موادی کهلذا الز  است   .شود نمی
هها بتهوان درک   آنمطالعهه   بها  مکتهوب شهوند تها   شده اسهت   بیانخدمات کشوری 

 . دانستکارمند ممکن اقسا   درستی از
که فقگ حقوقدان و قاضی به علهم آمهار نیهاز     شدمتوجه  توان می با این مباحث

کهس انتظهار    ههیچ  د بلکه باید بتوانند با آمارشناسان مراوده فکری برقرار کنند.ندارن
حال متخصص آمار باشد و ی  آمارشناس حقوقدان ههم   ندارد ی  حقوقدان درعین

تما  فلسفه گروه حقوق و آمهار   آنده گفته شداما باید وجه اشتراک را بدانند.  ؛باشد
 روی این تقاطع و مرز مشترک حرکت کند. قصد دارداست که 

  :دنچه نیازی داران به دانش آماری حقوقدان -2-1

قهانون مهدنی وجهود     220ی  اصل در ماده برای ورود به بحث توجه شود که  
وقدانی که آمهار  . حقکند را منعکس میدارد که الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه 

سهوال  . آمارشهناس  کنهد  را لحاظ مهی و معنای عرفی  انگارد میسهل  نداند مطلب را
در پاسهخ بهه ایهن سهوال توضهیح      حقوقهدان   ؟منظور از عرف چیسهت  پرسد که می
آیهد همهان    ای که در ی  قهرارداد مهی   ماده به این معنی است که کلمه دهد که می

گویهد معنها همهان معنها را      نمهی )شهود   معنی عرفی دارد یعنی بر آن معنا حمل می
برای آن در همان معنا  چنانده نظر حقوقی فرض بر این است که از در واقع، (.دارد

ای  منهاظره  در اینجها، . برداشت کنهد تواند معنای دیگری  قاضی نمی نظر گرفته شود
 :دهد رخ میبا نگاه تییبین آمارشناس  دیگر
 منظور از عرف چیست؟اس: آمارشن 
 ها معموالً اینگونه هستند.  آد  حقوقدان: 

 منظور از معموالً چیست؟ آمارشناس: 
نفر این معنا را درنظر داشته باشهند   011نفر بپرسیم هر  011اگر از حقوقدان: 

 شود معنای معمولی؟ آن وقت می
 نفر؟  011آمارشناس: حاال چرا 
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و  مهی انگارنهد  مطلب را ساده  این حقوقدانانتوان دریافت که  از مناظره فوق می
بهه ایهن دقهت     ینیهاز  متصور بر این هستند که از مواقع و چند درصد 11در  شاید

   نباشد. اما همیشه کلمات معنای آشکار ندارند.

اگهر آمارشهناس    !نفهر  011نی عرفیه عرف چیست؟ یعنی نید همهه ایهن   اما مع

 سپسهای علمی از جامعه گرفته شود و  بخواهد دقت کند باید نمونه آماری با روش

این کلمه نید این افراد به چهه معناسهت. معنهای عرفیهه در بعضهی       کهکند تعیین 

کند ولی در بعضهی کلمهات    کلمات آشکار است و قاضی احساس نیاز به تحقیق نمی

آمارشناس بایهد بهرای ایهن تحقیهق     لذا،  .باید تحقیق شود که معنای عرفیه چیست

کهم بایهد از    تگیری علمی انجا  دهد یا از همه اعضای جامعه بپرسهد یها دسه    نمونه

متخصصین ادبیات در این حوزه ادبی که به تحوالت معانی هم تسلگ کهافی داشهته   

شود. اگر قرار نیسهت از جامعهه    مسئله احراز می است که اینگونه ، سؤال کند؛باشند

توان گفت با ثبهت اطمینهان    گیری علمی داشته باشند و آنگاه می بپرسند باید نمونه

شده، این نتیجهه قابهل تعمهیم بهه جامعهه اسهت.        یندرصد و ضریب خطای تعی 11

این معنا، معنای عرفیهه ایهن لغهت اسهت و قاضهی       گفت توان در اینجا می بنابراین،

 .دهدرأی  یا و کندبا این معنا قضاوت  تواند می

نظها  حقهوقی    نظها  مها   : از آنجایی کهه قانون مدنی است 351مثال دیگر ماده 

و قاضی بایهد از روی قهانون قضهاوت     شوندقوانین رفتار تنظیم  باید ،موضوعی است

عهرف ههم    ،کند. اما در برخی موارد باید به عرف رجوع شود؛ یعنی در کنار قهوانین 

وجود دارد. هرچند نظا  ما ی  نظا  حقوقی است اما گاهی خود قهانون بهه قاضهی    

ب عرف عادت ، هرچییی که برحس351ماده طبق گوید که به عرف رجوع کنید.  می

شود یا قراین داللت بهر دخهول آن در مبیهع نمایهد      جی یا از توابع مبیع شمرده می

اگرچه در عهد صریحاً ذکهر نشهده باشهد و     ؛داخل در بیع و متعلق به مشتری است

شهود.   احهراز عهرف مطهرح مهی     ، مجهدداً اگرچه طرفین معامله جاعل بر عرف باشند

بهه مسهئله ورود   محقهق آمهاری      است ی ، الزشود که احراز عرف مطرح می جایی

ای جی استفاده از محقهق آمهاری نیسهت. توجهه      کم برخی مواقع چاره یا دست ؛کند

ممکن است عرف در ی  محل یا شهر با محل دیگر متفاوت باشد. تحوالت  شود که
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شهود کهه چنهد     د. بنابراین مجدداً همان بحث مطهرح مهی  نعرف نیی باید منظور شو

عه اینگونه رفتار کنند؟ چند درصد از افراد جامعه این را جیء این درصد اعضای جام

از توابهع   بدانند؟ مثالً در خرید ی  خودرو چرخ زاپاس، پیچ گوشهتی و جه  عرفهاً   

جها   همهه آیها  ای است که من در آن زندگی کرد .  مبیع است؟ این بر حسب جامعه

در همه کشورها آیا گونه است؟  های کشور همین در همه محلیا آگونه است؟ همین

و نمهود  رفتار جامعهه را احهراز    باید چگونهگونه است اگر این یکسان است؟ نه الیاماً.

برای کسب پاسخ به تحقیهق  و  تکلیف وجود نداشت برای تعییناگر مرجع تخصصی 

 شهود  گفته مهی کنند  ، چند درصد از اعضای جامعه با این الگو رفتارروی آورده شود

 عرف در این جامعه اینگونه است؟ 

بین قانون و قاعده حقهوقی علهم حقهوق بها علهم آمهار        ،دو مثال توجه به اینبا 

سهنجش  نوع با این  توان تقاطع وجود دارد. اگر قانونی نیاز به اصالح داشته باشد می

در آینهده  لهذا؛  . کهرد بیهان   یهایکم  علم آمار برای اصهالح آن پیشهنهاد   علمی به

هایی که ممکن اسهت مقهدس تلقهی     بسیاری از قاعده خواهند شد.پیشرفته  ها بحث

 شوند جای این را دارند که با استفاده از علم آمار و تحلیل آماری بازبینی شوند.

 :جزء مبانی علم آمار است علم اطالعات -2-2

داده ها چه کارهایی انجا   داده چیست؟ چه تفاوتی با اطالعات دارد؟ روی داده 

های کیفری و  ها چیست و در پرونده اقسا  داده آیند؟ ها به چه کار می ؟ دادهشود می

ههای زیهر    به مثالمدنی و حقوقی و قضایی چگونه است؟ برای پاسخ به این سواالت 

 توجه کنید:

واحد بهدهکار   011العلیه به او  آقای   مدعی است که آقای ع مدعی فرض کنید

یه  روز   است. بنابراین آقای   بدهی خود را پرداخت نکرده در موعد مقرر،است و 

چیهیی جهی   موضوع، . این نموده استدادخواست  بعد از موعد مقرر، اقدا  به تنظیم

، گیهرد  قهرار مهی  دگی قضایی ای مورد رسی ها نیست. وقتی پرونده ای از داده مجموعه

د و نتیجهه آن  نشهو  شوند و این اطالعهات تحلیهل مهی    تبدیل به اطالعات می ها داده

تشخیص این است که حق با آقای   است یا آقای ع. بها ایهن نگهاه، هرچهه      ،تحلیل
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است چییی جهی داده و اطالعهات نیسهت و تمها  فراینهد       موجود ی  پروندهدرون 

بررسهی  بهه   ،منظهر ایهن  بایهد از  کهه   تحلیل داده و اطالعات است ،رسیدگی قضایی

 .شود رداخته پقضایی  های پرونده

 :شوند بندی می ها از جهات گوناگون دسته داده -2-3

زن و مهرد  در مورد شهاخص جهنس، جنسهیت     .هستند یا کیفی  کمیها  داده   

موافهق یها مخهالف بهودن، داده کیفهی اسهت.       ال، ؤسه   در پاسخ به یه کیفی است. 

بهرای  لیکهرت  طیهف   ازههای آمهاری    معموالً در تحقیقهات علمهی بها روش   عالوه،  هب

 اند. های کیفی داده ،خروجیکه  شود ها استفاده می نظرسنجی

ها از ی  جهت کیفی  تشخیص کیفی از کمی همیشه آسان نیست و بعضی داده

کیفهی  داده  ،مهدعی بهودن   .آقای   مدعی است مثالً شوند و از ی  جهت کمی. می

 011بهودن داده کیفهی اسهت، بهه او      العلیهه  مدعی .العلیه است آقای ع مدعی است. 

در موعهد  داده کمی است، بدهکاری داده کیفهی اسهت، و    ،011، بدهکار است واحد

آیها   .کیفهی اسهت   ،بدهی خود را نپرداخته اسهت، بهدهی و نپهرداختن بهدهی     مقرر

تشخیص کیفی از کمی  در این موردکیفی است یا کمی؟ موعد مقرر  فتتوان گ می

ههای   تجییهه و تحلیهل  و  بحهث انتیاعهی نیسهت    الز  به ذکر است که، سخت است.

موعهد  . شودکه از این الفبا شروع  نیستای  و چاره استحقوقی و قضایی مانند الفبا 

 . تشهخیص عدد اسهت  21/1/11یعنی موعد مقرر که  درحالیداده کیفی است ، مقرر

 بودن این عدد ساده نیست.  کیفی یا کمی

تومان کیفی واحد میلیون تومان، 011 یا واحد 011 در مسئله مورد دیگر اینکه

، از کیفهی اسهت  ، نهوع ارز اسهت   چون یه  از طرفی  .؟ باز ساده نیستاست یا کمی

گر  طالی خهالص   مقدارمیلیون تومان معادل فالن  011گفت  توان طرف دیگر می

 کمی است.  است پس

مهاه پهیش بهه     1که آقهای    میلیون تومانی  011قدرت خرید  احتمال دارد آیا

ممکن است بله گاهی  این است که قاضیپاسخ ؟ باشدآقای ع داده است نصف شده 

 011مهاه پهیش    1آقای    که دهد به قاضی توضیح می. آمارشناس فتدبی  اتفاقاین 
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 میلیهون تومهان   51به  میلیون تومان011 قدرت خرید آناالن  ومیلیون داده است 

 .پاسخ قاضی منفهی اسهت  تومان پس بدهد؟  51باید  درحال حاضرآیا رسیده است. 

 .قهدرت خریهد مهالک اسهت     و ظاهر مطلب است ،این مقدار کند ادعا میآمارشناس 

نظهر  م از کهه  آمارشهناس  از نظهر  دههد.  میلیون تومان پهس   51اکنون باید  ،درواقع

، دانهد  کند و در حد معلومات عمهومی یه  چییههایی مهی     ریاضی به مطلب نگاه می

بلکه قرض و بخشش بوده اسهت.   ،قرض نداده است ی عآقای   به آقاکند  تصور می

 به ایهن دلیهل کهه   دهد  بخشش برای چه؟ آمارشناس پاسخ می کند سؤال میقاضی 

د شاید ماهیت واقعی مطلب این گوی میلیون تومان است. قاضی می 51قدرت خرید 

 داد.و بر آن مبنا حکهم   آوردحساب  به آن جی قرض برای یتوان عنوان باشد ولی نمی

 در اینجها، خسارت تأخیر طلب کند.  تواند خواست یا بخواهد می البته اگر آقای   می

نداده است بلکه در موعد مقرر بدهی خود را به صاحبش گوید  قاضی به سادگی نمی

توانسته بدهی خود را بدههد و نهداده اسهت. آثهار      برای قاضی احراز شود که میباید 

ی توانسته بدهد و نداده است با اینکه نتوانسهته تفهاوت اساسه    حقوقی بین اینکه می

دههد کهه اگهر     توضیح می. قاضی وجود داردحتی ی  آیه قرآنی در این زمینه دارد. 

دههد آن   د. آمارشهناس پاسهخ مهی   تواند تقاضای جبران خسارت کنه  خواهد میفرد ب

العلیه همین دیهروز ههم    . اگر مدعیموضوع تفاوت داردخسارت تأخیر است و با این 

میلیون پس داده بهود. ایهن    51پرداخت در واقع به پول آن زمان  میلیون را می011

تهوان  نمهی شود که گهاهی   هایی می تر همان تر و پیدیده بیرگمسائل مثال ساده در 

 با صلح و داوری حل شود.نیاز است و  متصور شدیی برایش حل قضا راه

  :ها هستند پرونده قضایی دادهمحتوای  2-4

د و نشهو  ها تبدیل به اطالعات می داده و کند رسیدگی قضایی جریان پیدا می    
این روند  .دنشو میدوباره داده تلقی و تبدیل به اطالعات  آن اطالعات در مرحله بعد

. شهود  تحلیل نهایی منجر به نتیجهه  و  آنقدر ادامه دارد تا تحلیل نهایی صورت گیرد
تحلیل یعنی تشهخیص قاضهی در رسهیدگی و     .تحلیل همیشه نتیجه است خروجی

 است.ی أانتهای رسیدگی تبدیل به ر
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 :استبرای سنجش علمی هر پدیده به شاخص نیاز  2-5

به چه مییان قهوانین  دارد که  ی اذعان میهای قضای نگاه علم اطالعات به پرونده    

اند. ههیچ سهنجش و ارزیهابی بهدون      نظر مالک درست و کامل تنظیم شده ازموردنظر 

بهه   امکهان علمهی نهدارد.    کرده باشهد را تعریف  آن معیار ،از شروع ارزیابی پیشاینکه 

هها   ای از شهاخص  مجموعهه  سنجیده شودسالمتی بدن  قرار باشدچنانده  ،عنوان مثال

. شهوند  اسهتفاده مهی   درجه حرارت بدن و تعداد ضربان قلب و قند خهون و ... همدون 

شاخص  ، بایدممکن جاینیاید تا  وجود بهنظر در قانون  اختالف قرار باشداگر بنابراین، 

اسهت،   های عینهی  کمی و همه شاخص. یکتایی خاصیت شاخص شودبینی  کمی پیش

   اختالف برانگییند. ،های ذهنی و شخصی که شاخص حالیدر

جمهور باید از میان  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، رییس 005اصل  طبق    

 ی انتخهاب، هها  رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایگ زیر باشند انتخاب شود؛ شاخص

دارای  ،مهدبر  ،االصهل، مهدیر   های بعدی ایرانهی  بودن است. شاخص بودن و سیاسی مذهبی

به مبهانی جمههوری اسهالمی ایهران و      بودنحسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد

 زا است. . از دیدگاه علم اطالعات این اصل اختالفهستند مذهب رسمی کشور

هها بایهد عینهی     . شهاخص است نیاز برای سنجش علمی به شاخصطور کلی،  به 

 گیهری  عنهوان مثهال انهدازه    به. مشخص شده باشدباشند و استاندارد هر شاخص هم 

درجهه   ای در چهه بهازه   دانسهت بلکه بایهد   کافی نیست تنهایی به درجه حرارت بدن

حرارت بدن طبیعی است. تعداد آرا قطعی صادره در یه  مهاه در دادگسهتری یه      

از آندهه گفتهه شهد     ابل قبول این شاخص چقهدر اسهت؟  . بازه قشاخص کمی است

هها   که بهتر است تها حهد امکهان شهاخص    )های عینی  بدون شاخص، شود می نتیجه

 .توان سنجش علمی انجا  داد ( نمیدنکمی باش
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 1ها علم آمار در حل پرونده کارگیری ههای ب چالش -3

قضهایی و کسهانی کهه    ای برای سیستم  تنش بین قانون و آمار همواره مشکالت ویژه
که نهه آمهار و    کند. درحالی های آماری را در روند قانونی ادغا  کنند ایجاد می باید آموخته

قهانون در جسهتجوی   کنند که تصمیمات باید به یقین مطلهق باشهد.    نه قانون فرض نمی
قطعیت است و آمار ریشه در تفکر احتمالی دارد. ممکن اسهت در وهلهه اول متهدولوژی    

رنه  باشهد،    نظر آیند و درک متقابل بین آنهها کهم   حقوقی و آماری متفاوت به تفکرهای
دنبال اسهتنباط از شهواهد    توان در منطق هر دو یافت. قانون به هایی را می لیکن، شباهت

شهرط آنکهه    تواند راهگشا باشد البته بهه  است و در این حوزه علم آمار و احتمال بسیار می
اده شود. از طرفی، تمایهل بهه کهاهش خطاههای دادرسهی،      ای استف جا و حرفه درست، به

   .های آماری است ها در جستجوی استفاده بهتر از روش بخشی از انگییه دادگاه
عنوان شاهد یه  طهرف در یه      مانند سایر کارشناسان، معموالً بهآمارشناسان 

مهل  های مخالف در توافق کا ندرت کارشناسان طرف به شوند. پرونده دعوا معرفی می
 کنهد.  هها را سهاده نمهی    در نتیجه، ارائه ادله آماری لیوماً کار دادگهاه  شوند. یافت می

کارشناسان آماری ممکن است معیارهای رقیب را در مغهایرت بها مفهاهیم حقهوقی     
مطههرح کننههد، اختالفههات انضههباطی درون محکمههه را وارد دادگههاه کننههد و فراینههد 

ههای   شود کهه دیهدگاه   اسان مختلف خصومت اغلب منجر به نتیجه نامطلوب کارشن
  دهند.  های مشابه ارائه می متفاوت بر اساس داده

همراه داشته  هایی را به ها ممکن است چالش کارگیری علم آمار در حل پرونده به
 اند از: ها عبارت باشد. برخی از این چالش

   ههای متفهاوت بهر اسهاس      ایجاد اختالفات در محکمه به دلیل ارائهه دیهدگاه
 های مشابه؛ داده

 قابل درک نبودن مسئله؛ 

 ترجمه زبان فنی به زبان حقوقی؛ 

 مشکل پذیرش روش؛ 

   .عد  صالحیت نسبی 

                                                           
 . سمانه تات، پژوهشگر گروه حقوق و آمار پژوهشکده مطالعات پایه0
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هها فهائق آمهد. ایهن      تهوان تاحهدی بهر ایهن چهالش      با استفاده از راهکارهایی می
 اند از: راهکارها عبارت

 عنوان کارشناسان رسمی دادگستری؛ استفاده از آمارشناسان به 

 رایش آمار قضائی و تربیت کارشناسان آمهاری متخصهص در زمینهه    ایجاد گ
 حقوقی و حقوقدانان تخصصی.

 .تجهیی بخش قضائی به دانش آماری 
 شود: کاربردهای حقوقی آمار و ریاضی به سه دوره تقسیم می

  بسهیار انهدک   پیش از جن  جهانی دو : کاربردهای قانونی احتماالت و آمار 
 و اغلب با سوءظن همراه بودند.

  استفاده روزافیون علمی، صهنعتی و  0111پس از جن  جهانی دو  تا سال :

های آماری در برخی مناطق، به تدریج مورد قبول قهانونی   اجتماعی از روش
 گیری. ها قرار گرفت، به ویژه در مورد نمونهآن

  رویکرد محتاطانهه کنهار گذاشهته شهد و در دههه اخیهر       0111پس از سال :
آوری، تجییهه و تحلیهل و    ههای آمهاری جمهع    استفاده وکال و قضات از روش

 .افیایش شدید یافتها  استنباط داده

گهردد و   حقوقی حداقل به دوران باسهتان بهازمی   تشخیص ماهیت احتمالی استنباطِ
 گیرد. گیری آماری، بیشتر قوانین تلمود را در برمی میماستفاده غیررسمی از قوانین تص

اسهت کهه در آن از تحلیهل     ترین مهوردی  قدیمی 0111در سال  0پرونده هاولند
 2عنوان ادله در دادگاه استفاده شده است. در این پرونده بنجهامین پیهرس   آماری به

نامهه را   تالش نمود تا با استفاده از استدالل آماری جعلی بودن امضای یه  وصهیت  
 اثبات کند.  

 2درگذشت و نیمهی از ثهروتش را در حهدود     0115در سال  3هاولند سیلویا آن
بهه ارث گذاشهت.    و مابقی را بهرای امورخیریهه   میلیون دالر را برای خواهرزاده خود

هها بهه وی    ارائهه کهرد کهه در آن تمها  دارایهی      تر نامه قدیمی رابینسون ی  وصیت

                                                           
1. Howland 
2. Benjamon Pierce 

3. Ann Howland 
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نامه ی  برگه دومهی داشهت کهه در آن قیهد شهده بهود تمها          رسید. این وصیت می
های بعدی فاقد صالحیت هستند. وکیل هاولند، توماس مانهدل، بها بیهان     نامه وصیت

 نامه، ادعای رابینسون را رد کرد. جعلی بودن صفحه دو  وصیت
، آقای چالرز سندرز پیرس، شهادت داد 0ون علیه ماندلدر جلسه شکایت رابینس

رن   های کم مورد از امضای هاولند را به طور جداگانه بررسی کرده و قسمت 02که 
رن   قسمت کم 31امضاها که روی هم افتاده را مشخص نموده است. امضاها دارای 

شانی دارند. او پو نقطه هم 31نقطه از  1بودند و او استدالل کرد که به طور متوسگ 
رنه ، توزیهع برنهولی دارد و مسهتقل از      پوشانی نقاط کم همدنین نشان داد که هم

یکدیگر هستند. بنابراین اگر مطابقت نقطه را پیشامد مطلوب تعریف کنیم، احتمال 
تصادفی بودن این امر بسیار کوچ  اسهت. بنهابراین، احتمهال جعلهی امضها تقریبهاً       

 حتمی است. 

دالیل متعددی استفاده از علم آمار و  ه بعد در برخی کشورها بهب 0111از سال  
های قضائی افیایش یافت. حتهی در مهواردی    احتمال در حل تعارضات فردی پرونده

صدور رأی بر مبنای ادله آماری نیی به قانون تبدیل شد.  این درحالی است کهه مها   
 .  شاهد هستیمکماکان در کشور خود، شکاف بین این دو علم را 

ههای بها موضهوعات متنهوع دیهده       های آماری در پرونهده  کاربرد احتمال و روش
 شود. از جمله: می

 های مربوط به ارث، پرونده 

 های تبعیض استخدامی، پرونده 

 های کاالهای ممنوع، پرونده 

 های قاچاق مواد مخدر، کالهبرداری و نقض مالکیت فکهری )ادبهی و    پرونده
 هنری و صنعتی(.

 مهواد قهانونی مربوطهه    هها و   مثالبه شرح زیر به بیان از موارد فوق،  برخیبرای 
 .پرداخته می شود

 های تبعیض استخدامی : پرونده9مثال
خانم کهه در   1آقا و  01نشان در آمریکا، از میان  استخدامی آتش آزموندر 

                                                           
1 Robnsin vs Mandell 
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ها بهه نتیجهه    آزمون مهارت شرکت کرده بودند، سه آقا پذیرفته شدند. خانم
ای قضائی برای ایهن شهکایت در دادگهاه     ن اعتراض کردند و پروندهاین آزمو

هها در   شهده از سهوی خهانم    تشکیل شد. برای بررسی صحت ادعهای مطهرح  
 های آمهاری  خصو  ناعادله بودن نتیجه آزمون، به دستور دادگاه، از آزمون

 استفاده شد.       ذیل

 

 
 : پرونده کاتهای ممنوع9مثال

، دولت آمریکا با اعمال قانون مواد غذایی و داروهای خهالص،  0122سال  در
کنسهرو مهاهی بهود بهه      0110ی  محموله کشتی ماهی آزاد را که شهامل  

  قوطی عدد 012 شامل ناسالم بودن محکو  کرد. برای این منظور، دو نمونه
قهوطی   55انتخاب شده و تحت بررسی قرار گرفتند. در نمونه اول،  ،کنسرو

های فاسد و تاریخ گذشته بود که بوی نامطبوعی داشهته یها در    شامل ماهی
قهوطی کنسهرو    01مراحل اولیه فساد قرار گرفته بودند. نمونهه دو  شهامل   

های فاسد بخش زیهادی از   ماهی فاسد بود. دادگاه با این استدالل که قوطی
ای بایسهت بهر   دهند، اعال  کرد کهه تولیدکننهده مهی    محموله را تشکیل می

کاهش ضرر، کنسروهای سالم را از کنسروهای فاسد جدا کند و زیهان آن را  

آزمون برابری مهارت دو  

 گروه شرکت کننده در آزمون
آزمون تساوی نسبت قبولی  

 دو گروه خانم ها و آقایان
: نتیجه گیری و رأی دادگاه

 پذیر  ادعای مطرح شده

 آزمون برابری مهارت دو گروه شرکت کننده در آزمون
 

  آزمون تساوی نسبت قبولی دو گروه خانم ها و آقایان

پذیر  ادعای مطرح شده: نتیجه گیری و رأی دادگاه   
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 .  نسازدکننده نهایی  خود متحمل شود و آن را متوجه دولت یا مصرف

 
های مربوط به قاچاق کاالهای  گذار برای بررسی پرونده در ایران نیی قانوناگرچه 

بینهی   محمولهه را پهیش   نتیجه بررسی به کهل و تعمیم  به نحوی اخذ نمونه، ممنوع
یری به درستی تعریف نشده گ طرح نمونه ،نامه اجرایی آن نموده است لیکن در آیین

   های مربوطه اشاره نمود: توان به ماده قانونی زیر و تبصره عنوان نمونه می است. به

بها اصهالحات    13/01/0311قانون مبارزه با قاچاق کهاال و ارز مصهوب    21ماده 
 :استبه شرح ذیل  و قاچاق کاالهای ممنوع است بادر رابطه  20/11/0310مصوب 

هها،   هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقهدا  بهه واردات و صهادرات دارو، مکمهل    
ههای خهوراکی، آشهامیدنی، آرایشهی،      ملیومات و تجهییات پیشکی، مهواد و فهراورده  

شرح زیهر   بهداشتی بدون انجا  تشریفات قانونی نماید به مجازات کاالهای قاچاق به
 :های وارده نیست شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت محکو  می

ههای زیسهتی )بیولوژیه (،     ههای دارویهی، فهرآورده    الف. قاچاق مواد و فهرآورده 
ها، ملیومات و تجهییات پیشکی مشهمول مجهازات قاچهاق کاالههای      مکمل

   .باشد ( این قانون می22) ممنوع موضوع ماده

ههای خهوراکی،    که کاالی قاچهاق مکشهوفه شهامل مهواد و فهرآورده      در صورتی .ب
کننهده مکلهف اسهت     آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشهد، مرجهع رسهیدگی   

نسبت بهه اسهتعال  مجهوز مصهرف انسهانی کاالههای مهذکور اقهدا  و وزارت         
بهداشت، درمان و آموزش پیشکی موظف است ظرف ده روز به ایهن اسهتعال    

هرگاه کاالی مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزههای بهداشهتی و    پاسخ دهد.
درمانی در خصو  مصرف انسانی گردد جر  قاچاق مشمول مجازات منهدرج  

صهورت کهاالی    ( ایهن قهانون خواههد شهد و در غیهر ایهن      01در بند)ب( ماده)

کنسروهای ماهی و بررسی 

 تعداد قوطی های فاسد
آزمون فاسد بودن کل کنسروها 

 با اطالعات حاصل از نمونه

: نتیجه گیری و رأی دادگاه

 پذیر  ادعای مطرح شده
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گذشته و یا مضر به سالمت مهرد    مکشوفه، کاالی تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف
 .باشد و مشمول مجازات قاچاق کاالهای ممنوع می شناخته شده

نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و مییان الز  از کاال  آیین -2تبصره 
ههای بهداشهت، درمهان و     برای استعال  مجوز مصرف انسانی با پیشهنهاد وزارتخانهه  
سهه  شود و حداکثر ظهرف   آموزش پیشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می

 رسد. تصویب هیأت وزیران می االجراء شدن این قانون به ماه از تاریخ الز 

در صهورتی کهه کهاالی قاچهاق     ماده قانونی فوق، نامه اجرایی  آیین 3ماده مطابق  
ههای خهوراکی، آشهامیدنی، آرایشهی و بهداشهتی بهوده و        مواد و فرآوردهجیء مکشوفه 

( قهانون نباشهد نظیهر کلیهه     21مهاده ) مشمول مواد و کاالههای موضهوع بنهد )الهف(     
ههای   هها(، انهواع کهر  و فهرآورده     بندی )کنسروها و کمپوت های خوراکی بسته فرآورده

هها توسهگ وزارت بهداشهت    آرایشی، بهداشتی که مصرف انسانی داشته و فهرسهت آن 
کننده موظفنهد در زمهان رسهیدگی و جههت تعیهین       گردد، مراجع رسیدگی اعال  می

به استعال  مجوز مصرف انسانی کاالهای میبور از وزارت بهداشت اقدا  مجازات نسبت 
نمایند. چنانده کاالهای میبور دارای قابلیت مصرف انسانی تشخیص داده شهود، جهر    

( قانون خواهدشد و در غیهر ایهن   01قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند )ب( ماده )
تاریخ مصرف گذشته و یا مضر بهه  صورت چنانده کاالی مکشوفه، کاالی تقلبی، فاسد، 

 .باشد سالمت مرد  شناخته شود مشمول مجازات قاچاق کاالهای ممنوع می
 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: 21نامه اجرایی ماده  آیین 0ماده 

میههیان الز  کههاال بههرای اسههتعال  قابلیههت اسههتفاده در چرخههه مصههرف انسههانی 
 بود:برداری( به شرح ذیل خواهد  )نمونه

بندی قابل شمارش، دو بسهته از کهوچکترین واحهد     الف. در مورد کاالهای بسته
 بندی شده بسته

 لیتر ( میلی0111ب. در مورد کاالهای غیرقابل شمارش مایع )فله(، به مییان )
 ( گر 0111پ. در مورد کاالهای غیرقابل شمارش جامد، به مییان )

 کاال واحد   دو  ندی،ب ت. در مورد کاالهای قابل شمارش غیربسته
 ث. در خصو  تجهییات و ملیومات پیشکی، ی  واحد کاال

قانون مبارزه با قاچاق کهاال و ارز کهه    21نامه اجرایی ماده  آیین 0و ماده  3ماده 
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میههیان الز  کههاال بههرای اسههتعال  قابلیههت اسههتفاده در چرخههه مصههرف انسههانی     
مهی آمهاری بهرای انتخهاب انهدازه      ههای عل  کنند از روش برداری( را تعیین می )نمونه

 اند. گیری استفاده نکرده نمونه و نحوه نمونه

 شونوبی -: پرونده قاچاق مواد مخدر6مثال
ایهاالت متحهده    ٔەتوسهگ دادگهاه حهوز    0112چارلی اُ شونوبی در اکتبر سال 

.(E.D      به دلیل واردات و داشتن هروئین به قصهد توزیهع محکهو )نیویورک
المللهی جهان اف   بهین در فرودگهاه   0110دسامبر سال  01 شد. شونوبی در
بازداشهت شهده بهود. ظهاهراً     « بلهع پالسهتی  حهاوی مهواد    »کندی به ظن 

شونوبی در پروازی از الگوس نیجریه سوار شده بود، پهرواز را در آمسهتردا    
هها در دسهتگاه    تغییر داده و به نیویورک آمده اسهت. در طهول پهرواز، بهالن    

ههها او را از محمولههۀ  ملههین در بررسههی فرودگههاهی،گههوارش وی بودنههد کههه 
بادکنه  و در   013شهونوبی  . مشخص شد که بخشند گرانبهایش رهایی می

گر  هروئین را بلعیده است. مشکلی در محکومیت شونوبی  021٫0مجموع 
وجود نداشت. او با مواد مخدر و دستان آلوده به گناه دستگیر شده بود ولی 

داد که این تنها حضور  گذرنامه و سوابق شغلی نشان میاطالعات مربوط به 
 .او در دنیای قاچاق مواد مخدر نبود

دار عهوارض در پهل    بهه عنهوان صهندوق   0110-0111های  شونوبی در طی سال
های غیرمترقبهۀ ناشهی    جورج واشنگتن به خدمت گرفته شده بود اما به دلیل غیبت

اش  توانسهت از دسهتمید سهاالنه    از مسافرت های مکررش، اخراج شهده بهود و نمهی   

ههای متعهدد    برخوردار باشد. همدنین شواهدی وجود داشت که شونوبی از گذرنامه
معروف مهواد  « منبع»برای پنهان کردن برنامۀ سفر خود به و از نیجریه، ی  کشور 

استفاده کرده است. مجازات در سیستم دادگاه ناحیهه مسهتقل از    مخدر غیرقانونی،
حکهم قاچهاق مهواد    . دههد  است و مرحلۀ دو  دادرسی را تشکیل میدادگاه عمومی 

بستگی دارد. قاضهی   مخدر در درجۀ نخست، به مقدار کل مواد مخدر موجود در آن
نویس رأی خود را برای اظهارنظر در اختیار متفکران حقهوقی قهرار    استین پیش وین

جهع بهه اقتصهاد    داد، سؤاالتی را برای همکارانش در دادگاه مطرح کهرد، شههادت را  
( هیهأتی را  FRE 111قاچاق هروئین را شنید و با استفاده از قانون شهواهد فهدرال )  
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دیوید شو ( بهرای کمه   بهه    )پروفسورها پیتر تیلرز و از دو متخصص تعیین کرد. 
های آماری دعوت کرد. دولت متکی به تخصص آماری دکتر دیویهد   وی در استدالل

مایکل فینکل استین را برای دستیاری آمهاری حفه    بویو  بود، ولی متهم پروفسور 
ها بهرای کمه  بهه دولهت در بهرآورد میهیان ههروئین         کرد. بویو  دو مجموعه داده

هها از   شده توسگ شونوبی در هفت سفر قبلی تهیه کرد. اولهین مجموعهه داده   قاچاق
دومی از سهازمان گمهرک ایهاالت متحهده بهه       ( وDEA)سازمان اجرای مواد مخدر 

بلعندۀ مواد مخهدر از   020مورد شامل اطالعاتی در  DEAهای   آمده بود. دادهدست 
 نیجریه بود که در مدت زمان مشابه با هشت سفر شونوبی دستگیر شده بودند.  

هها، تعهداد    مورد هر قاچهاقدی شهامل تهاریخ گهردآوری داده    در  DEAاطالعات 
 شده و خلهو  ههروئین   شده، وزن ناخالص و خالص هروئین بلعیده های بلعیده بسته

اریخ دستگیری، تاریخ تولد، جنسهیت و وزن  های خدمات گمرکی شامل ت است. داده
در  DEAهههای  کههه در دادهاسههت مههوردی  001ناخههالص هههروئین دقیقههاً از همههان 

 .اف کندی دستگیر شده بودندفرودگاه جان 
 گر  بر اساس فرضیات مختلهف از ماهیهت   2521٫0گر  تا  0011ها از  تخمین

هها ایهن بهود کهه بهر       گیری کلی آن در نظر گرفته شدند. نتیجه« یادگیری منحنی»
گر  هروئین قاچاق کهرده اسهت.    0111اساس تما  شواهد موجود، شونوبی بیش از 

تا  0111دهنده به این نتیجه رسید که شونوبی در هشت سفر خود بین  قاضی حکم
بهود کهه پهس از     32ح مربوطهه، سهط   BOLگر  هروئین قاچاق کرده است.  3111

 ماه حبس محکو  شد. 050به حکم  افیودن دو سطح،
  



 50پژوهشگاه قوه قضاییه /   ____________________________________ 

 

 1یطعیتو عدم  احتمالمبحث ورود به  ای برایمقدمهآنالیز ترکیبی:  -4

عهد  قطعیهت اسهت.     یها  احتمهال مبحث ورود به  ای برایمقدمهآنالیی ترکیبی، 
مجموعهه  عنهوان  هدف اصلی این قسهمت از سهخنرانی، تعریهف آنهالیی ترکیبهی بهه      

منظههور آشههنایی هههایی بههرای شههمارش و اسههتفاده از چنههد مثههال سههاده بههه   روش
نیاز یادگیری مبحث عهد   است. این مبحث، پیش کنندگان با اصول شمارش شرکت

الجمله حقوق، احتماالت در اغلب علو  من قطعیت و احتمال است و امروزه محاسبه
 و آنهالیی ترکیبهی معرفهی   این راستا،  گشا باشد. درتواند در اخذ تصمیم بهتر، راهمی
خصهو    ه. بر اساس این دو اصهل، به  شوند میهای اساسی ضرب و جمع مطرح  اصل

خواهنهد  ارائه نیی ها  های مربوط به آن مفاهیم ترتیب و ترکیب و فرمول ،اصل ضرب
برای درک بهتهر کهاربرد    های فنی آنالیی ترکیبی،پس از آموزش برخی از روش .شد

ههای  ههایی از نمونهه پرونهده   های حقوقی و علو  قضائی، مثال این مبحث در موضوع
احتماالت استفاده شده اسهت،   ها از آنالیی ترکیبی وخارجی که در روند دادرسی آن

   .بیان خواهند شد
و  یا انهه یرا یسه ینو اسهتفاده در برنامهه  از کاربردهای مهم مبحث آنالیی ترکیبی، 

افیارهای تقسیم ارث  افیارهای حقوقی مانند نر  که در بسیاری از نر  ستها تمیالگور
توانهد ذههن    شود. برای ورود به مبحث، پرسش ساده زیهر کهه مهی    کار گرفته می  به

 شود: حضار را به سمت مفهو  اصول ضرب و جمع هدایت کند، مطرح می
انهد.   دانشجو شرکت کرده 3و  لیوک 0نفره آمار،  1کارگاه   یدر  دیفرض کن» 

عمهل   نیه ا توان یم قی. به چند طرمیانتخاب کن ندهینما  یاز هر گروه  میخواه یم
 «را انجا  داد؟

 نیه در ا و سهت یچه که گذشت ن آن یبه سادگ گیهمواره شرا ،یدر مسائل واقع
تعهداد حهاالت   بتوان ابداع و ارائه شوند که  ییها  یها و تکن صورت الز  است روش

 مجموعهه این  .ددست آوره ب ،ها بدون شمارش آن ایکردن  بدون فهرسترا نظر وردم
 .است یبیترک ییموضوع آنال ها،  یها و تکن روش

 یهها  موضهوع  .اسهت  یبیترک ییآنال یاز مباحث اصل بیو ترک بیدو موضوع ترت

                                                           
 پژوهشگر گروه حقوق و آمار پژوهشکده مطالعات پایه . دکتر الها  تبرییی،0
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 ییثر در مبحهث آنهال  ؤم یها روش گریاز د نییتابع مولد و اصل شمول و عد  شمول 
   .شدها پرداخته ن به آن وقت قیضکه در این کارگاه به دلیل  است یبیترک

یه  واقعهه، بهه    ها، شمارش تعداد حاالت ممکهن   ر آندر ادامه، دو مثال واقعی که د
 از بسهیاری  کهه در  ها خواهیم دیهد  در این مثال . شود یم بیان ،یستپذیر ن سادگی امکان

 کهه  دفعهاتی  تعهداد  شهمارش  بها  سادگی به توان می را وقوع ی  پیشامد احتمال مسائل،
« آلهوده در ووبهورن   یها چاه»با عنوان  اول،مثال  .نمود حل افتد، اتفاق تواند می ای حادثه

 پردازیم: که به شرح آن می استدر رابطه با ی  پرونده حقوقی واقعی 

بها  ماساچوسهت   الهت یا دلسهکس یدر شهرسهتان م  یووبهورن شههر   .9مثـال     

از  شیب این شهر، .ه استبود 0111در سال  نفر 31111در حدود  یتیجمع
و  ییایمیمهواد شه   یفهرآور  ی و مرکهی عمهده  ی مکان صنعت  ی ،سال 031

  کننهده  دیه حشهرات و تول  کنترل یبرا  یآرسن باتیترک  کننده دیچر ، تول
ووبهورن   یدنیآب آشهام  بوده است. یوانیح یها و چسب     پارچه، کاغذ،

دو حلقه  .شد یم نیتأم یتوسگ هشت چاه شهردار 0110تا  0111از سال 

هها بهه    از آن  شهده  دهیند و آب کشا ه( مجاور بود "     "ها )با عنوان از آن
ووبهورن مهورد    یشهرق  یهها  آب بخهش  نیتهأم  یمنبع پمپاژ شده و برا  ی

 یکه یدر نید یمهواد زائهد سهم    یکشف تصهادف  .ه استگرفت یاستفاده قرار م
 شیجا رها شده بودند، منجر بهه آزمها   که در آن ییها و زباله       یها چاه
را در  یسهم  ییایمیغلظت مهواد شه   شاتیآزما نیا شد. 0111 یها در م آن
 یانیه شهدند. انهواع و م   لیه هها تعط  آن لیه دل نیکردند و به هم دییها تا چاه

 نبهود. مشهخص   0111قبل از سهال         یها موجود در آب چاه یآلودگ
 نیهها تهأم   توسهگ آن  گهر ید یکه آب شهرها ییها الز  به ذکر است که چاه

از  و فهدرال برخهوردار بودنهد.    یالتیه ا یدنیآب آشام یاز استانداردها شد یم
مهورد سهرطان خهون در     02، 0111و  0111 یهها  سهال  نیبه سوی دیگر، 

آمهار قابهل    نیه ا سال( در ووبورن ماساچوست رخ داد. 01کودکان )کمتر از 
 513تعهداد برابهر    نیکه ا رفت یانتظار م ،یبر اساس نرخ مل رایتوجه است ز

 لیبرابهر تشهک   بها یووبورن از شش منطقه با وسعت تقرتوجه شود که  باشد.
کودکهان بهه    یدر مهورد ابهتال   شکایت شش پروندهدر این بین،  شده است.
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در واقع،  بود.ووبورن ثبت شده  3330به شماره  هیناح  یسرطان خون در 
توسهگ   ،مسأله مطرح شد که سرطان خهون  نیدر مورد ا ییقضا یها پرونده

که به سرطان خون مبتال  یکودکان نیو والد ه استشد جادیآب چاه آلوده ا
 لیه ( بهه دل ییایمی)شهرکت تجهارت مهواد شه     سیشده بودند از شرکت گهر 

کردنهد و ادعها کردنهد کهه آب چهاه باعهث        تیشکا       یها چاه یآلودگ
مبهتال بهه    مهاران یاز محهل اقامهت ب   ییشهما  ریه شکل ز شده است. یماریب

 :است یماریب نیا صیسرطان خون در زمان تشخ

 
رن، وبو، وصیمبتال به سرطان خون در زمان تشخ مارانیمحل اقامت ب .9 شکل

 .9131–9171ماساچوست، 

 یامهر  هیه ناح نیه در ا یبود که وجود شش کودک سرطان نیمذکور ا یکمپان یادعا

ایهن اسهت کهه     شهود  یادعا مطهرح مه   نیا دنیکه پس از شن یالؤس ناولی است. یعیطب
بها فهرض    فتهد یمنطقه اتفهاق ب   یدر  شتریب ایشش مورد سرطان خون  که نیاحتمال ا

ها هیچ اثری در ابتالی ی  فهرد بهه سهرطان نهدارد و در واقهع، احتمهال        که آب چاه این
 چقدر است؟ ،است کسانیمناطق   در همه یماریب نیفرد به ا  ابتالی ی
پهذیر   جی با دانستن دانش آنالیی ترکیبهی امکهان   احتمال فوق به  امکان محاسبه 

ههای ضهرب و جمهع پرداخهت تها       ریاضی اصهل بندی  به فرمول نیست. بنابراین باید
، ههای تخصصهی ایهن سهر فصهل شهود. در ایهن بهین         ای برای ورود به بحهث  مقدمه
 د. وش می، ارائه های ریاضی از فرمولهای متعدد دیگری برای درک بهتر  مثال

آشنایی با نمادها و کلمات تخصصی آنالیی ترکیبی مانند جایگشت، ترتیهب و یها   
. برای توضهیح کهاربرد بحهث    استصورت گرفته در این بخش ر اموترکیب، از دیگر 

ترتیب، از مثالی حقوقی در رابطه با تقد  و تهأخر فهوت در یه  حادثهه راننهدگی و      
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 که ،دوش میشدگان در این تصادف استفاده  وارثین کشته راثیمسهم  فیتکل نییتع
 پردازیم: می بدانصورت مختصر  به

خانواده سه نفره شهامل    یاعضاء  ،یحادثه رانندگ  یدر  دیفرض کن .9مثال 

ههر   یاز فرزندان )محمد( فوت شوند و برا یکی( و نبی( و مادر )زیپدر )عل
 فیه تکل نییتع یبرا برگ حصر وراثت جداگانه صادر شود.  یکدا  از آنان 

 نیه بهه ا  یدگیکرد. رس نییورثه را تع دیهرکس پس از فوت، ابتدا با راثیم
مقهرر در قهانون را انحصهار     فاتیتشهر  تیو با رعا یمرجع قانون یامر از سو
. امها  نامنهد  یم« انحصار وراثت یگواه ای قیتصد»صادر شده را  یوراثت و را

را مطالبهه و در آن تصهرف    خهود االرث  وراث بتواننهد سههم   که نیمنظور ا به
ر از وراث د  یه االرث هر  و سهم شانیکنند، ابتدا الز  است، منحصر بودن ا

 ،یدگیخصهو ، دادگهاه پهس از رسه     نیه و اثبات گردد. در ا یدادگاه بررس
 اریه کهه در اخت  دیه نما یانحصار وراثت صهادر مه   قیبه نا  تصد یا نامه یگواه

وراثت در حقوق عبهارت اسهت از    ارقرار خواهد گرفت. انحص نفعیاشخا  ذ
 یگهواه  نیاوله  صهالح.  یتوسگ مراجهع ذ  یمعلو  نمودن تعداد وراث متوف
)مهادر(   ی)پدر( و کبهر  نیرا، حس یعل یعنیحصر وراثت، وراث پدر خانواده 

مهادر خهانواده،    نهب، یحصر وراثت، وراث ز یگواه نی. در دومکند یم نییتع
 یگواه نیصورت، سوم نیهم شده و به نیی)مادر( تع هی)پدر( و آس دیجمش

)جهده مهادر(    ی)جهد پهدر( و کبهر    نیوراث محمد را، حس ییحصر وراثت ن
 ریو بدون در نظر گهرفتن سها   ینموده است. با فرض کارمند بودن عل نیمع

 یدرصد آن را برا 51که  شانیعمر ا مهیماترک او، با در دست داشتن فر  ب
پدر و  یبرا یرا به صورت مساو هیو بق نبیز یدرصد آن را برا 31محمد و 

و حقهوق   متخهد  انیه پهاداش پا  میخواه یمادر خود مشخص کرده است، م
قهانون   113مهاده  توجه شود کهه طبهق    .مینمائ فیتکل نییرا تع یو فهیوظ
مجهول و تقهد    برند، یارث م گریکدیکه از  یفوت اشخاص خیاگر تار ی،مدن

مگهر   برند ینم  ارث گرید  یمعلو  نباشد، اشخا  میبور از   ی چیو تأخر ه
 نیه شهود کهه در ا  ( واقهع  یماندگ رآواریهد  )ز ایکه موت به سبب غرق  آن

عهد  احهراز تقهد  و تهأخر فهوت      بنهابراین،   .برنهد  یارث م گریدکیصورت از 
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 انیعمر و پاداش پا مهیترکه فوت شدگان بخصو  ب میشدگان مانع از تقس
قهانون   110 یال 112نظر به مواد  و مقررات خواهد بود. نیخدمت برابر قوان

مسهئول اقهدا     یبهرا  یدسهت کهم شهرع    فهیوظ  یعنوان  چه به آن ،یمدن
 یهها  یمتصور است، اعال  اشتباه حادث شده بهه مرجهع صهادرکننده گهواه    

اگهر مهرگ    اسهت.  گهان  افتهیاحراز تقد  و تأخر فوت وفات  یادآوریمیبور و 
 110و  113مهواد   قیها با توجه به قهرائن و شهواهد و مهدارک از مصهاد     آن

هها اتفهاق    در فهوت آن  ریه از حهاالت ز  یکه یطور حتم  نباشد، به یقانون مدن
مشهخص و مسهتند صهدور     یافتاده است که الز  است توسگ مرجع قضهائ 

و بعد از  نبیفوت شده، سپس ز یاول عل( 0 :ردیحصر وراثت قرار گ یگواه
فوت شده، سپس محمد و بعد از  یاول عل( 2 محمد فوت شده است؛ نب،یز

و بعهد از   یفوت شده، سپس عل نبی( اول ز3 فوت شده است؛ نبیمحمد، ز
فوت شده، سپس محمد و بعد از  نبی( اول ز0 محمد فوت شده است؛ ،یعل

و بعهد از   ی( اول محمد فوت شده، سپس عل5 فوت شده است؛ یمحمد، عل
و بعهد از   نبی( اول محمد فوت شده، سپس ز1 فوت شده است؛ نبیز ،یعل
سه نفر را اصطالحاً  نیحالت از قرار گرفتن ا هر فوت شده است. یعل نب،یز
حادثه وجود داشته باشند و تعداد  نیدر انفر   اگر  .نامند یم گشتیجا  ی

 یها گشتیتعداد جا، حصر وراثت مد نظر باشد یها یصدور گواه یها حالت
 است.    برابر ییدو متما هشئ دو ب  
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هوای حقووییا احتمواوت و توابع     درک عدم یطعیت در کواوش  -5

 1احتمالیهای  توزیع

 تئوری احتماالت -5-1

از ابیارهای اساسی علم آمار اسهت. تئهوری   یکی  و طوالنی دارد ایاحتمال پیشینه
با ریختن یه    ها و بازیبرای حل منطقی )با دید ریاضی( مسائل مربوط به  احتماالت

 ها شانس دخالت بسیایی داشته، ابداع شده است.  تاس یا پرتاب ی  سکه که در آن
 به بحث با مثال زیر آغاز شد:ورود 

خواهید به مکانی برویهد کهه در بهدو ورود از شهما تسهت کرونها        فرض کنید می
 شود. چقدر احتمال دارد تست کرونای شما مثبت شود؟ گرفته می

هایی که به این پرسش داده شد )شهانس زیهاد، شهانس کهم،      با توجه به پاسخ   
% امکان دارد، صد در صد، شانس برابهر  11% امکان دارد، 31نمیدانم، شانسی ندارد، 

 (، مطلب زیر بیان گردید:51-51یا 
دادن شهانس   کنید، هنگامی که از اعداد برای نشهان  طور که مالحظه می همان   

ههای قطعهی(    )پدیهده  0های غیر ممکهن( و   )پدیده 1کنید، عددی بین  استفاده می
د در ی  آزمهایش تصهادفی   دادن ی  پیشام کنید که این عدد شانس رخ انتخاب می
 دهد. برای نمایش این مطلب به شکل زیر توجه کنید: را نشان می

 

 
 تصهادفی،  آزمایش اساسی تئوری احتماالت، مفهو  احتمال، مفاهیم  جمله از   
آزمایش تصادفی آزمایشهی اسهت   . است مستقل پیشامدهای پیشامد و نمونه، فضای

ههای ممکهن از    مشخص نباشد، اما کلیهه حالهت  طور قطعی  بهکه نتیجه آن از قبل 

 است.بینی  قابل پیشقبل 

  چهه عهددی ظهاهر     گفهت توان  از قبل به طور قطع نمیتاس  در پرتاب ی

                                                           
 حقوق و آمار پژوهشکده مطالعات پایهمهر، پژوهشگر گروه  . دکتر محدثه السادات فرزا 0



 51پژوهشگاه قوه قضاییه /   ____________________________________ 

 

های ممکن قابهل پهیش بینهی اسهت و عبارتنهد از       شود، ولی کلیه حالت می
 {.0،2،3،0،5،1مجموعه }

 حالهت   3بینهی نیسهت، امها     از قبهل، قابهل پهیش    فوتبال بازیی    نتیجه

ها وجود دارد که ممکهن اسهت    پیروزی، تساوی و باخت برای هر ی  از تیم
 اتفاق بیفتند. 

 ای کههه نتیجههه آن مههورد اعتههراض واقههع شههده اسههت نتیجههه        پرونههده

ییهد و یها رد   أی بهدوی ت أر :از دو حالهت خهارج نیسهت   تجدیدنظرخواهی 

تیجه قطعی توسگ دادگاه تجدیدنظر به صهورت  خواهد شد، لیکن تا اعال  ن

نظر بها عهد  قطعیهت )بهه     لذا اظههار  توان نتیجه آن را حدس زد؛ دقیق نمی
 صورت احتمالی( همراه است. 

در نتیجه انجا  ی  آزمایش تصادفی، مجموعه کلیه نتایج که ممکن است به    
 دهند. نشان می  وقوع بپیوندد را فضای نمونه گویند و معموالً آن را با 

 {0،2،3،0،5،1پرتاب ی  تاس: } فضای نمونه = 

 }فضای نمونه ی  بازی فوتبال:  }شکست، پیروزی، تساوی = 

 تاییهد،  گاه بدوی در دادگاه تجدیهد نظهر : }  فضای نمونه اعتراض به رای داد
               =نقض{

دههد   رخ مهی  هر نتیجه )مجموعه نتایج( که با انجا  ی  آزمهایش در این راستا، 
ای از فضهای   شود. به عبارت دیگهر ههر زیرمجموعهه    ی  پیشامد )رخداد( نامیده می

(       نمونه ی  پیشامد است. پیشامدها را معموال با حروف بیرگ التین )مانند 
  { ی  پیشهامد از فضهای نمونهه   2،0،1اعداد زوج } ،مثالبه عنوان  دهند. نمایش می

 شود. محسوب می {0،2،3،0،5،1ریختن ی  تاس با اعضای}
 ایهن  به متصور شدتوان  می احتمال مفهو  از که کاربردی تعریفبر این اساس، 

 آن وقهوع  امکهان  بهه  که است ای اندازه واقع در ،پیشامد هر احتمال که است صورت
 یها  تجربهی  روش ذهنهی،  روش اندازه: تعیین های روش شود. می داده نسبت پیشامد
 .شود تعریف میبه شرح زیر  است که کالسی  روش و فراوانی

که هیچ چهارچوب منطقی و ریاضی برای تعیین انهدازه  در مواردی رو  ذهنی: 
امکان وقوع ی  پیشامد وجود نداشته باشهد، عهددی بسهته بهه ذهنیهت خهود بهه آن        
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دهیم. بدیهی است که در این موارد مقدار احتمهال   و ی  نسبت میپیشامد بین صفر 
 نید افراد مختلف متفاوت است. مانند احتمال وقوع زلیله یا جن  تا ی  ماه دیگر.

در مواردی مثل مورد قبل چهارچوب منطقی وجهود  رو  تجربی یا فراوانی: 
تکهرار در شهرایگ   ندارد و پیشامدها هم شانس نیستند، ولی آزمایش قابل تجربهه و  

توان هیار بار  یکسان باشد، مانند شیر آمدن ی  سکه نامتعادل که در این حالت می
آن را پرتاب کرده و نسبت شیرها را به عنوان مقدار تقریبی احتمال شیر آمهدن آن  

 کنیم. سکه اختیار می

در مواردی که فضای نمونه متناهی با تعداد عضو و برآمدهای رو  کالسیک: 
 در آن برابر است با:  شانس باشند؛ احتمال پیشامدی مثل  آن هم

     
مطلوب حاالت تعداد

 کل حاالت
 

    

    
 

 اگر فضای نمونه به صورت طول یا سطح باشد:

     
 طول  

 طول   
 

 و  

     
 مساحت  

 مساحت   
 

که  های زیر پرداخته شد منظور درک بهتر این مفهو  از احتمال، به ذکر مثال به
 های روش کالسی  به سادگی قابل محاسبه بودند.توجه به فرمولبا 

ای که توسگ ی  قاضی مورد  پرونده 11پرونده از  00رأی صادره برای . 9مثال 
رسیدگی قرار گرفته و به دادگاه تجدید نظرخواهی رفته نقض شهده اسهت.   

ایهن  ای که هم اکنون در دسهت بررسهی توسهگ     چقدر احتمال دارد پرونده
 قاضی است، نقض شود.

 5کنیم. احتمال آنکه آن عدد  انتخاب می 1و  1عددی به تصادف بین  .9مثال 
 باشد چیست؟

مند به دانستن احتمال وقوع تصادف در یه  اتوبهان    فرض کنید عالقه .6مثال 
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کیلومتری هستیم. احتمال اینکه تصادف در جایی بین کیلومتر دهم تها   51
 چقدر است؟ چهلم رخ دهد،

در ورزش تیهر و کمههان، یهه  فههرد مبتهدی در جلسههه اول خههود بههه    .1مثــال 

بهه  کند. اگر او  متر تیراندازی می سانتی 31ای شکل به شعاع  ای دایره صفحه
برخورد تیر با ههدف بهه صهورت تصهادفی      که محل نماید تیراندازی صورتی

متری از مرکی صهفحه   سانتی 5باشد، احتمال اینکه تیر او به فاصله حداکثر 
 هدف )سیبل( برخورد کند چقدر است؟

ای کهه   اند به گونه نفر در ی  صندوق مشارکت کرده 11جمعی شامل  .8مثال 

کشی ماهیانه به هر نفر وا  شهش   با پرداخت ماهیانه صد هیار تومان و قرعه
 نفر از بستگان خود در 1شود، شخصی به همراه  میلیون تومانی پرداخت می

بـار   60مهاه )  31اند ولی با کمال تعجب پس از  این صندوق مشارکت کرده

شهوند، پهس از اعتهراض بهه      ( هیدکدا  از این افراد برنده نمهی قرعه کشی

ایهن موضهوع کهامالً تصهادفی اسهت!        شهنود کهه  پاسخ میمسئول صندوق، 
 .شود موضوع به طرح شکایت در دادگاه منتهی می

برنهد، رئهیس زنهدان تصهمیم      ر حهبس بسهر مهی   نفهر د  51در زندانی  .3مثال 

هها یه  روز مرخصهی    گیرد که به مناسبت سال روز تولد زندانیان به آن می
اعطاء کند، احتمال اینکه در ی  روز ههیچ دو نفهری در مرخصهی نباشهند     

 چقدر است؟

، برای حل مسئله از مفهو  احتمهال یه    الز  به ذکر است که در دو مثال آخر
. مفههو  احتمهال یه  پیشهامد     شودمیپیشامد و قاعده استقالل پیشامدها استفاده 

ضهروری  بهه مفههو  اسهتقالل پیشهامدها      پهرداختن  ؛ بنابراینبیان شد پیش از این
)احتمهال تهوا  رویهدادهای     . لذا ضمن ارائه تعریفی از استقالل دو پیشهامد نماید می

، قواعد دیگر احتمهال از  برابر با ضرب احتماالت ت  ت  آن رویدادها است(مستقل 
. در واقع، در این بخهش از کارگهاه سهعی    شوندمیجمله قاعده احتمال شرطی بیان 

  مثالذکر چندین ا شد به ذکر قواعد اصلی تئوری احتماالت پرداخته شود. سپس، ب
 .دوشمیپرداخته شرطی  تفرمول بیی در مبحث احتماالبیان به 
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اند. فهرِد یکهی از افهرادی اسهت کهه در       نفر در صحنه جر  بوده 0110 .7مثال 

صحنه جر  حاضر بوده است. احتمال )پیشین( اینکه او مرتکب جهر  شهده   
افراد دیگر است. مدرکی که کشهف  مجر  بودن احتمال برابر با و  1111111

نفر  011در آن کشور از هر  بوده و 03است که اندازه کفش مجر   آنشده 
ی کفهش   است که اگر اندازهواضح  . با این شماره پا وجود داردفقگ ی  نفر 

. امها اکنهون   یابهد  گنهاهی وی کهاهش مهی    باشد نظر ما در مورد بهی  03فرِد 
 ؟احتمال مجر  بودن فرِد چقدر است

بهدین صهورت اسهت کهه احتمهال اینکهه       با استفاده از مباحث ارائه شده پاسخ 
اسهت )احتمهال    1111111شخصی که در صحنه جهر  حاضهر اسهت مجهر  باشهد      

باشهد، ایهن احتمهال افهیایش پیهدا       03پیشین(، ولی اگر سایی کفش ایهن شهخص   
شود کهه احتمهال اینکهه     مالحظه می رسد )احتمال پسین(. می 11110به  کند و می

ینکهه مجهر    و احتمهال ا  110تقریبها   مجر  باشد 03فرِد یا هر فردی با سایی کفش 
 است.  111نباشد 
 در ادامه پیشنهاداتی برای وکال بدین صورت بیان گردید:   
اصهل برائهت     های قضایی، موضوع پرونهده بهه اضهافه    از آنجایی که در پرونده اما

اند، مگر عکس آن ثابت شود( و یا قاعده درء )اگر جایی شه  داشهتی    گناه )همه بی
تهوان   شود، لذا در صورتی مهی  ر  نیست( میکه متهم مجر  است یا نیست، بگو مج

فقهگ بهه    نهه  مربوطه بتواندآن را به اثبات برسهاند گفت متهم مجر  است که وکیل 
برای این مطلب مثهال سهرقت آقهای الهف بیهان شهد و        صورت احتمالی بیان نماید.

رسد.  اذعان شد: اینجاست که آمار با حقوق در اصل برائت و قاعده درء به چالش می
گنهاه   ین رو، به وکال پیشهنهاد داده شهد از تئهوری احتمهاالت بیشهتر بهرای بهی       از ا

دادن متهم استفاده کنند. درواقع اصل برائت و قاعده درء سمت وکیل باشد نه  نشان
عنوان ی  وکیهل اگهر بخواهیهد     قاضی. توضیحی که به وکال داده شد این بود که به

قاضهی را بهه علهم     ،ه بها آمهار  متهم را محکو  کنید، خیلی سخت اسهت مگهر اینکه   
عنوان ی  وکیل بخواهید مهتهم را تبرئهه کنیهد، بها آمهار در       برسانید. اما چنانده به

آماری به مصداق ی  شهاهد اسهت(.     کنید )در واقع ادله ذهن قاضی تردید ایجاد می
زوج دورگه با ماشین زرد پرداختهه   به شرح پرونده این موضوعدر ادامه، برای تایید 
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بدوی را بهه اسهتناد    دادگاهِ قاضیِ رایِ ،دادگاه تجدید نظر قاضیِ آن،که در شود می
 کند.   اینکه استدالل مبتنی بر احتمال شده، نقض می

یه  زن   0111: در سهال  از این قرار است کهه رگه با ماشین زرد  پرونده زوج دو
مهورد   زد، از پشت ی لس آنجلس قد  می ای در منطقه مسن، در حالی که در کوچه

را در حال فهرار کهردن از   حمله و سرقت قرار گرفت. قربانی گفت زنی با موهای بور 
شاهد دیگری گفت، ی  زن هندی اروپایی بها موههای بهور    صحنه جر  دیده است. 

ی د  اسبی از کوچه فرار کرد و سوار اتومبیل زرد رنگی شد که راننده آن مهرد   تیره
 سیاه پوستی با ریش و سبیل بود.  

چند روز بعد، ماموران تحقیق این سرقت، زوجی را با مشخصات مذکور دستگیر 
و آنها را متهم اعال  کردند. اما مشخص نبود که چه چیی باعث شده بود کهه پلهیس   

را سارق بداند. چون وقتی متهمهان دسهتگیر    )مالکو  و جانت( زن و شوهر کالینیی
م ریش نداشت. شواهد چنان نشان شدند، موهای زن بور روشن بود نه تیره و مرد ه

ه اسهت.  میداد که مرد بعد از آن تاریخی که این جر  رخ داده، ظاهرش را تغییر داد
 .بخشی از ماشین هم زرد بود

ی آنها رفت و آنها را به مرکی پلیس برد، در آنجا از آنهها   ی  افسر پلیس به خانه
د شهدند. وقتهی مهاموران    بازجویی به عمل آمد، از آنها عکس گرفته شد و سپس آزا

از در  پلیس برای بار دو  به خانه آنها آمدند )ظاهرا برای دسهتگیری آنهها(، مهالکو    
پشتی فرار کرد و سپس وی را در حالی پیدا کردند که در کمدی در خانه همسهایه  

ههای وی را تفتهیش و دو    مخفی شده بود. پلیس پس از پیدا کهردن مهالکو  جیهب   
داد مهالکو  دو قهبض از جریمهه راننهدگی را کهه       نشان می قبض رسید پیدا کرد که

مبل  آن برابر با کل مبل  سرقتی است را پرداخت کرده است. وقتی پلیس در مهورد  
اند سوال پرسید، مالکو  و جانت  منبع درآمد پولی که با آن قبوض را پرداخت کرده

 های متناقضی دادند.   جواب

تنهایی و ی  بار هم هر دو بها ههم در یه     سرانجا ، ی  بار جانت و مالکو  به 
ی بازپرسی پلیس شرکت کردند تا اتهامات وارده به مهالکو  را مهورد بررسهی     جلسه

قرار دهند، مخصوصا که مالکو  سابقه کیفری داشت. هرچند که هیچ کدا  اعتهراف  

شـواهد دال بـر   »ی دادگاه، با توجه به مذاکرات صهورت گرفتهه،    نکردند، به گفته
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کار بودن زوج است ولی هر دو به دنبال راهی برای خالص شدن از این گناه 

 «.اتهام هستند

تا با علم بهه اینکهه ایهن    کرد خواست دردر دادگاه، قاضی از ی  کارشناس آمار 
  صهحنه  شده و وی انجا  سرقت توسگ ی  زن هندی اروپایی بور با موهای د  اسبی

  اه پوست ریش و سهبیلی تهرک کهرده   جر  را با ماشین زردی که راننده آن مرد سی
اثبات کند. بنا به نظر قاضی، با استناد بر احتماالت مهتهم مقصهر اسهت زیهرا      است،

 مالکو  و جانت رفتاری غیرعادی دارند.  

 از مباحث تئوری« قانون ضرب احتمال»کند که با توجه به  آماردان تصدیق می
احتمهال رخهداد ته  ته      با اسهتفاده از   زیرا. ها مجر  هستندمقدماتی احتمال آن

نتیجهه گرفهت    توان می و قانون ضرب احتمالاند  مواردی که شاهدان مشاهده کرده
طهور تصهادفی دارای تمها      توانهد بهه   میلیون زوج فقهگ یه  زوج مهی    02که از هر 

 محکو  کرد. متهمان را  نیی خصوصیات متهم باشد. لذا، دادگاه

اما دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض کرد، به استناد اینکه دادگاه بهدوی نبایهد   

مهدل آمهاری    ،را بپذیرد. در پیوست دادگاه تجدیدنظراستدتل مبتنی بر احتمال 

 کند: به صورت زیر ایراد می که دادگاه بدوی برای اثبات پیشنهاد داده را
  ایاین صورت است کهه فهرض کنیهد جامعهه    متدولوژی توصیف مدل دادگاه به 

زوج دورگهه از   و احتمال انتخاب شدن یه  وجود دارند ها  بیرگ از زوجین در ماشین
ی  زن و شوهر به طهور تصهادفی    ،میلیون است. از این جمعیت02به  0این جمعیت 
کند که آیا این زن و شوهر دورگه هستند یها خیهر،    شود، دادگاه بررسی می انتخاب می

کند. چناندهه ایهن فرآینهد را بارهها      گرداند و دوباره انتخاب می را به جمعیت بر می آن
ها دورگه هسهتند. در نتیجهه،    % زوج01شویم که حداقل حدود  تکرار کنیم متوجه می

هها وجهود داشهته     اینکه در این منطقه بیش از ی  زوج دورگه با ایهن ویژگهی  احتمال 
 باشد باال است و بنابراین ممکن است زوج دیگری مرتکب این جر  شده باشد.  

 احتمالی  های توزیع تابع و تصادفی متغیرهای -5-2

 طور بهاحتمالی،  رویکرد با قضائی های پرونده از برخی حل منظور به این بخش
 اختصها   احتمهالی  ههای  توزیهع  تابع و تصادفی متغیرهای کاربرد موضوع به خا 
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 آمهار  بنهدی  دسته ضمن و شد بیان آمار از تعریفی بحث، به ورود برای در ابتدا. دارد
 بها  آماردانهان  اکثهر  کهه  شهد  اذعهان  اسهتنباطی  آمهار  و توصیفی آمار ی دسته دو به

 نمودارهها  جداول، قالب در چنانده که آوردند می دست به اطالعاتی ها داده پردازش
 در. شهود  می گفته «توصیفی آمار» آمار از بخش این به باشند، آماری های شاخص و

 و باشهد  مهی  نمونهه  اسهاس  بهر  جامعهه  از استنباط استنباطی آمار که شد بیان ادامه
 آمهار  بهه  رسهیدن  و توصهیفی  آمهار  از گذشتن که دارد پلی حالت احتماالت تئوری

 .سازد می پذیر امکان را استنباطی

 آن حهل  و مثهال  ی  از کارگاه از بخش این به مربوط مباحث به ورود برای ادامه در
 توزیهع  تهابع  جهدول  تصادفی، متغیر مفهو  با کارگاه خگ بر حضار آشناسازی برای مثال

 متغیهر  کهه  گردیهد  روشهن . شهد  اسهتفاده  احتمهال  توزیع تابع یا احتمال تابع و احتمال
 متغیهر  اسهمش  خهالف  بهر  که است احتماالت تئوری در اساسی مفاهیم از یکی تصادفی
 .است نمونه فضای از عضو چند یا ی  با متناظر آن، مقادیر از ی  هر بلکه نیست
 متغیهر  -2 گسسهته،  متغیرتصهادفی  -0: داریم متغیرتصادفی نوع دو طورکلی به

 قابهل  چنانده کند؛ می اختیار تصادفی متغیر که مقادیری به بسته. پیوسته تصادفی
 بیهان  اگهر  و گسسهته  متغیرتصهادفی  یه  ( باشهد  تعداد کننده بیان) باشد شمارش
 متغیرتصهادفی  آن بهه ( باشهد  بیهان  قابل اعشار صورت به) باشد ها داده مقدار کننده

 از کهه  شهد  ارائه هایی مثال تصادفی متغیرهای از دسته دو این برای. گویند پیوسته
 زمهان  و قضهائی  واحهد  یه   در سال های ماه در مختومه های پرونده تعداد جمله آن

 ترتیب به را هاآن توان می که بود ساعت و روز ماه، صورت به پرونده هر به رسیدگی
 . گرفت نظر در پیوسته و گسسته متغیرتصادفی عنوان به

 شهناخته  ههای  توزیهع  دارای پیوسته و گسسته تصادفی متغیرهای که آنجایی از
 بها  تفصهیل  بهه  پوآسهن  و ای دوجملهه  برنهولی،  ههای  توزیهع  هسهتند،  آماری ی شده
 فرقهه  پرونهده  عنوان تحت ای پرونده مثال، طور به. شد داده شرح متعددی های مثال
 :  گردید بیان صورت بدین

 انهداختن  خطهر  بهه » دلیهل  بهه  را فرقهه  یه   دادگسهتری  قاضی ی  4.9مثال 

                                                           
1. Statistics for Lawyers, Michael O.Finkelstein Bruce Levin 
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 در پیهروانش  اگر فرقه این رهبر. داد قرار بررسی مورد «آن اعضای پروای بی
 یه   طهی  در. کرد می تهدید به مرگ را آنها کردند، می ش  فرقه این مورد
 دسهت  از را خهود  جهان  فرقهه  عضو 0111 حدود از نفر 01 ساله، 5 ی دوره
 گهروه  همهان  در مرد  عمو  بین میر و مرگ مییان که حالی در بودند، داده
 آمهاری  مشاور عنوان به. بود سال در نفر 011111 هر در مرگ 0312 سنی
 است؟ میان در قتل پای آیا حوزه، این قاضی

 تعیهین  و رازگشهایی  رسهد  مهی  نظر به که برای حل این پرونده توضیح داده شد
 سادگی به مثال این و باشد نمی میسر آماری مشاور مداخله بدون پرونده این تکلیف

 . قابل حل است پوآسن توزیع از استفاده با

 ،اسهت  پیوسهته  آنهها  جهنس  کهه  ههایی  داده گرافیکهی  نمهایش  ضهمن  ادامه در

 کهه  بودنهد  معتقهد  محققهان  زمانی. معرفی شد نرمال توزیع پوسته توزیع مهمترین

 آنها گرداوری روش و ها داده در وگرنه باشند توزیع این دارای باید واقعی های پدیده

 محققهان  تدریج به اما. نهادند نا  نرمال توزیع را آن دلیل همین به کرد؛ تردید باید

 شهد،  حاصل دیگری های توزیع و بردند پی فکر این نادرستی به بیشتر های بررسی با

 اسهت؛  اساسی کاربردهای دارای و دارد آمار در اساسی نقشی توزیع این حال این با

 شهکل  همدنهین  و هسهتند  توزیهع  این دارای طبیعی های پدیده از بسیاری که چرا

نهوع تهابع    ایهن  ههایی  مثال ذکر با. است نرمال نیی دیگر های توزیع از بسیاری حدی

 رویکهرد  بها  برانیهون  جهان  دکتر پرونده مثال سپس و به طور شفاف بیان شد توزیع

 از خهودش  گنهاهی  بهی  اسهتدالل  بهرای  مهتهم  ،بیان گردید. در این پرونده احتمالی

   .کند می استفاده آماری تحلیل

 سهپس  و اتهو  سهیم  بها  همسرش کشتن جر  به برانیون جان دکتر 1.0مثال    

 ههای  خهانواده  از دو ههر  دونها  همسرش و برانیون. شد محکو  وی به شلی 
 زنهدگی  آن در که جایی شیکاگو، در محکومیت و مرگ و بودند؛ ای برجسته

 محکومیهت،  از بعهد   سهال  سهه . کرد جلب خود به را عمو  توجه کردند؛ می

                                                           
1. D. H. Kaye, Statistics for Lawyers and Law for Statistics, 89 MICH. L. REV. 1520 

(1991). Available at: https://repository.law.umich.edu/mlr/vol89/iss6/19 
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 سهاعت  تها  کهه  کرد ادعا وی خواهی، فرجا  در. نمود عفو درخواست برانیون
 خانهه  به بخواهد اینکه فرصت و میکرده ویییت بیمار ،قتل روز صبح 00131

 تمهاس  پلهیس  بها  صهبح  00151 ساعت و برساند قتل به را همسرش و برود
 .است نداشته را دهد گیارش را قتل و بگیرد

چهرا  . خفگهی  زمان و رانندگی زمان: کند می تقسیم بخش دو به را زمان برانیون
 02 تها  1 کهه  کرد طی مجاز سرعت با بار 1 را مسیر همان( بویل کاراگاه) پلیسکه 

. است بوده مسیر در دقیقه 1 قاتل متوسگ طور به که کرد برآورد و برد زمان دقیقه
 ایجهاد  بهرای  کهه  داد شهادت( بلومنت دکتر) پاتولوژیست هم، خفگی زمان مورد در

 که است الز  فشار دقیقه 31 تا 05  برانیون آقای همسر گردن روی کبودی چنین
 . دارد نیاز زمان قاتل دقیقه 2215 متوسگ طور به

 کمتهر  رانندگی زمان) رویدادها این از ی  هر احتمال که کرد استدالل برانیون
 آنجایی از گفت و است 1110 از کمتر( دقیقه 05 از کمتر خفگی زمان و دقیقه 1 از
 رویهداد  دو ایهن  تهوا   رخهداد  احتمهال  لهذا  هسهتند،  مستقل هم از زمان دو این که

 زمان اساس بر که گرفت نتیجه برانیون اساس، این بر. است  111110=1110×1110
 اگهر  یعنهی . )اسهت  1111 بهه  0 وی بهودن  مجهر   احتمال خفگی، زمان و رانندگی
 و هسهتند  گناه بی نفر 1111 باشد؛ داشته وجود برانیون پرونده مشابه پرونده 1111
 .(است مجر  نفر ی  فقگ

 مثهال  ایهن  صحیح حل به احتماالت تئوری از بیشتری مباحث بیان با اینجا در
 : است زیر شرح به مطروحه رویکرد. شد پرداخته پرونده آماری مشاور توسگ

 هها  زمهان  گیهری  انهدازه  بهرای  بتوان کنید فرض داشت بیان پرونده مشاورآماری
 اگهر . شهود  مهی  ایجهاد (  ) کل زمان برای تکرارها از لیستی. داد انجا  هایی آزمایش
   مقهدار  امها . مانهد  مهی  ثابهت    نکنهد،  تغییهر  دیگر نمونه به نمونه ی  از شاخصی

 اسهت،  کهم  ترافیه   که روزهایی در. کند تغییر دیگر نمونه به نمونه ی  از تواند می
 قربهانی  هستند، سبی ها چراغ ی همه که است شانس خوش انقدر راننده که روزهایی

   مقهدار  ؛بگیهرد  شکل سرعت به گردن روی کوفتگی یا و شود خفه تالش حداقل با
 قربهانی  یها  و نباشد مطلوب ای جاده و ترافیکی شرایگ که صورتی در و است کوچ 
 .بود خواهد بیرگ   مقدار باشد، داشته کمتری مساعدت خفگی برای
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 بهه  سهاخت  آمهاری  مهدل  یه   مسئله این برای مفروضات اساس بر آماردان لذا
نشهان   و بهود  حسهاس  پارامترهها  تغییر به برانیون بودن گناهکار احتمال که ای گونه

توانهد برانیهون را مجهر  بشناسهد. چهون       هم نمی "ظالمانه"داد، حتی ی  احتمال 
بتوانهد در زمهان موجهود مرتکهب      احتمال اینکه هرکسی با موقعیت برانیون باشد و

 خهواهی  تجدیهدنظر  قاضی نظر از حساسیت آنالیی این جر  شود بسیار ناچیی است.
 مهورد  در و کهرد  استفاده فرصت این از نظر تجدید دادگاه. گرفت قرار تحسین مورد
 بها  را «آماری استنباط» اهمیت و کرد نظر اظهار دادگاه در احتمال تحلیل و تجییه
 احتمهاالت  بها  فقهگ  نیی عینی شاهدان که صورت این به. دانست برابر سنتی شواهد
 اگهر . کهرد  مقایسه شهود با توان می را مناسب احتمال مدل ی  و دهند می شهادت

 صهورت،  ایهن  غیر در. داشت اطمینان احتمالی مدل به توان می کردند توافق دو این
 .شود کشف باید که هست کوری ی نقطه

 دو بها  دادگهاه  در احتمهاالت  تئهوری  از اسهتفاده  ،داشته شد کهاذعان در نهایت 
 :است برداری بهره قابل مشخص رویکرد

 .باشد داشته مدرک نقش خود خودی به تواند می( 0

 .  دهد وزن دیگر شواهد به و نموده عمل شناختی کم ابیار  ی  عنوان به( 2
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 1مغلطه -6

هها از  تفسهیر داده  تغییر مثبتی در نحهوه هرچند استفاده از آمار در تفسیر ادله، 
حقهوقی در   های متمهادی، جامعهه   ده است، ولی در طی سالنمومنظر قانونی ایجاد 

هایی و مناسب بهودن محاسهبات، تردیهد داشهته     مورد قابلیت اطمینان چنین روش
 کهارگیری آمهار بهه    است. به دنبال افیایش حجم اطالعات در فرایندهای قهانونی، بهه  

های آماری  توانسته است با توصیفات کمی، استنباط ونکارناپذیر تبدیل شده امری ا
بینی وقایع آتی بر مبنای اتفاقات حاضر، به ارتقای فرایندهای قهانونی کمه     و پیش
 .نماید

زبان آماری، لیوماً همان زبان قانون نیسهت  مطرح شد  پیش از اینهمانطور که  

گیرنهد در نظهر   کلماتی که مورد استفاده قرار میو با زبان روزمره نیی متفاوت است. 
مدیر قضایی، قاضی، شهاهد و وکهال ممکهن اسهت معهانی متفهاوتی داشهته باشهند.         

عنوان ی  مفهو   ممکن است هر روز اتفاق بیفتند بههایی که ها از پدیدهآمارشناس
، در زبههان روزمههره، متههرادف بهها   داری کننههد. مههثالً معنههی خهها  اسههتفاده مههی 

داری یه  مقیهاس   است ولی در آمار، معنهی  "بودن دارای معنی"و  "بودن یتبااهم"
کهار بهرده   ای بهه است که برای سنجش شانسی یا تصادفی بهودن یها نبهودن پدیهده    

مییان اطمینان به ی  شاخص آماری محاسبه شده در ارتبهاط بها   شود. در واقع  می
گر با اهمیت بودن لیوماً نشانکند و نظر را بیان میواقعیت مورد بیان حکمی، درباره

ی  مشارکت دو طرفه است و نیازمند ستفاده از آمار در حقوق، نیازمند آن نیست. ا

زبان مشترک بین حقوق و آمار است. اهمال در این زبان مشترک، باعث شده اسهت  
ا پهیش بگیرنهد. گاههاً    که در برخی موارد، حقوق و آمار مسهیرهای کهامالً جهدایی ر   

ی اطالعههات(، آوری اطالعههات )توسههگ نهادهههای تولیدکننههده ر جمههعداشههتباهاتی 
تری( کارشناسی نادرسهت )توسهگ پیشهکان قهانونی و کارشناسهان رسهمی دادگسه       

ههایی کهه بها مباحهث احتمهاالتی       دادرسی )در دادگهاه  های نادرست یا اطاله قضاوت
رو ین از اشود.  گیرنده( می ها )توسگ نهادهای تصمیم گیری مواجه هستند( و تصمیم

                                                           
 دکتر حسن شرقی قلعه جوق، پژوهشگر بیمه رازی. 0
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، ارائههه راهکارههها و بهبههود   خطاهاح طرت، تبعای از جلوگیرر ست تا به منظوز  اال
، دانههش کارشناسههان متخصههص آمههاری  قفوری ماهههای آ ههها در تحلیههل اسههتنباط

 کارگرفته شود. به

که ممکن است بهه اسهتفاده نادرسهت از علهم آمهار       یردادر ادامه به بررسی مو
 د.وش میه منجر شود پرداخت

اول درسهت بهه نظهر      ی( است که ممکن اسهت در وهلهه  یا )گیاره ییادعا مغالطه
  شهود کهه گهیاره    مهی  مشهخص برسد اما زمانی که با قوانین منطهق سهنجیده شهود    

 آن چهبه  ایجاد اعتقاد برای گمراه کردن مرد  و  مغالطهاز  نادرستی  است. معموالً
مغالطه قیاس فاسدی است که منتج  ،در واقع .شود استفاده می ،نیست صحیحلیوماً 

به نتیجه صحیح نباشد و فساد آن یا از جهت ماده است یها صهورت و یها ههر دو. از     

 :افتد می منطق، مغالطه به یکی از دالیل زیر اتفاق نظر علم

 نباشد، برقرار گیاره مقدمات از یکی کم دست آنکه نخست -

 .نباشد گیاره نتیجه متضمن گیاره، مقدمات آنکه دو  -

)مغالطهه   باز پرنده است پس در پرنده اسهت.  -کسى بگوید در باز استمثالً اگر 

 اشتراک لف (

های مختلفی از مغالطه ممکن است در یه  پرونهده مهورد اسهتفاده قهرار       سویه
 اند از: که عبارت گیرد
 متوسگ 

 کننده نمودارهای گمراه 

 الگودار ای یتصادف 

 نمونه ناکافی 

 ها عد  واقع نمائی نمونه 

استدالل 
 منطقی

0فرض   

2فرض   

3فرض   

نتیجه 
 استدالل
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 های استنباطی مغلطه 
ههای   روش ،در مبحهث آمهار توصهیفی گفتهه شهد     طور که  ، همانعنوان نمونه به
 یبررسه متناسب با مسئله مورد و الز  است  وجود داردگیری  متوسگ یبرا یمتفاوت

ممکهن اسهت   هها  چه بسا اسهتفاده نادرسهت از آن   .از شاخص مربوطه استفاده شود
  با توجه به اینکه لیوماً سه شاخص گرایش مرکیی بهرای یه  منجر به مغلطه شود. 

 .  برهم منطبق نیستند مجموعه داده
 ،در اعال  ضریب جینی کشورو ...  مدیرانمداران،  سیاست نظر همدنین اختالف

ههای مختلهف و متناسهب بها      کهارگیری شهاخص   به، نرخ تور  و ... که از نرخ بیکاری
 دلیلی بر این مدعا هستند. گیرد، اهداف خا  خود نشأت می
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های موردی از کاربرد آمار در پیشگیری و کشف تقلب با تمرکز  مثال -7

 1های بیمه  ها و پرونده بر داده

ادی ارائه شده است که در ومختلفی های  فپیشگیری تعریدر رابطه با مفهو     
بنهدی   ها را در دو دسته معانی عا  و معانی خها  پیشهگیری طبقهه   توان آن امر می
شناسی)پیشهگیری(   تقریهرات درس جهر    )علی حسهین نجفهی ابرنهد آبهادی،     نمود

تعریف عها  پیشهگیری   (. 0231(،  0310-0312)مجتمع آموزش عالی قم، سال 
ؤال شود خواهنهد گفهت:   اگر از مرد  عادی س بیشتر در ذهن مرد  عوا  وجود دارد.

که کم  به فقرا، مسجدرفتن و ورزش پیشهگیری اسهت. در معنهای عها  مسهکن،      

 .شوند اشتغال و فرهنگسرا در زمره عوامل پیشگیری از جر  شمرده می
پیشگیری تعاریف خا  نیی دارد بهه عنهوان مثهال بنها بهه       عا ، بر تعریف عالوه 

پیشگیری مجموعهه اقهدامات و تهدابیر غیهر قهرآمیهی       2112تعریف کوسن در سال 
است که با هدف خا  مهار بیهکاری، کاهش احتمهال جهر ، کهاهش وقهوع جهر       

در ایهن تعریهف اقهدا  پیشهگیرانه، اقهدا  غیهر        شهود.  پیرامون علل جرایم اتخاذ می
پیشگیری مستلی  آن است که  گردد. زا اعمال می مییی است که بر عوامل جر قهرآ

 (0310 )نجفی ابرند آبادی،شناسی اولیه از جر  صورت پذیرد  ابتدا علّت

 ،با توجه به تعریف فوق، پیشگیری چهار عنصر خواهد داشهت. اولهین عنصهر      
ه بهر خهالف ضهمانت    باشد. بدین توضیح که  غیر قهرآمیی بودن تدابیر پیشگیرانه می

گهردد و مجهر  دخهالتی در آن نهدارد بهرای       اجراهای کیفری که یکسویه اعمال می
اختصاصی بهودن   ،است. دومین عنصر  اعمال تدابیر پیشگیرانه رضایت ذینفع الیامی

اقدامات پیشگیرانه است. به نحوی که این اقدامات باید به طهور ویهژه و اختصاصهی    
مربوط به پیشگیری باشد نه این که از آثار پیشگیری باشد. در دعوت مرد  به نمهاز  

توانهد پیشهگیری باشهد.     هدف اصلی پیشگیری نیست بلکه یکی از پیامدهای آن می
ست. اگر اقدامات پیشگیرانه نتواند آثهار جهر  را محهو    عنصر سو  کاستن آثار جر  ا

های مالی و روحهی جهر  بکاههد. در ایهن رکهن       بایست از شد ت آثار و زیان کند؛ می

                                                           
 . حکیمه انصاری، مدیرحقوقی شرکت بیمه رازی و وکیل پایه ی  دادگستری0
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 شود که گذار اندیشه مجرمانه بر جر  را عقیم و متوقف کند. پیشگیری اقداماتی می
ن توضهیح  در نظر گرفتن عوامل خطر و محیگ اجتماعی است. بهدی  ،و عنصر چهار 

که اقدامات غیر قهرآمیی زمانی پیشگیرانه هستند که بر علل شناسایی شهده اعمهال   
 توانند مد نظر باشند: ه از علل میجا دو دستدر این شود.
کلی و برخی از اشخا  را بهه  ورها یا عللی که افراد را به طورفاکت ،عوامل الف( 

شهوند.   امیده میکند که اصطالحاً عوامل خطر ن طور خا  مستعد خطر می
 این دسته عوامل ناظر به شخص هستند. 

 کند. عواملی که مربوط به وضعیت، موقعیت و محیگ قرار دارد و عمل می ب(
قهرآمیی که به طور خا  ناظر بر پیشگیری است یا بر اقدامات پیشگیرانه غیر   

کهه در یه     شهود شهود یها بهر وضهعیت. در اینجها بایهد اضهافه         خود فرد اعمال می

شود. در این قسمت  بندی کلی پیشگیری به کیفری و غیر کیفری تقسیم می  تقسیم
تنهها پیشهگیری   ای و بها عنایهت بهه ضهیق وقهت،       بیمهه با توجه به ماهیت تقلبهات  

گیهرد. در تعریهف پیشهگیری     کیفری وضعی مطرح شده و مورد بررسی قرار مهی غیر
ارتکهاب جهر  را از بهین    توان به مجموعه تدابیری کهه فرصهت و امکهان     وضعی می

هها و   در این نهوع پیشهگیری بهه دنبهال اثرگهذاری بهر موقعیهت        برد اشاره نمود. می
کنهد.   یها تمله  آمیهی را فهراهم مهی       هایی هستیم که بروز رفتهار تههاجمی   وضعیت

آمیی، رفتارهای  آمیی و یا نیرن  رفتارهای مجرمانه از دو حالت خارج نیست؛ خشونت
ایهههن  سوءاسهههتفاده از زور و نیهههروی شهههخص اسهههت.آمیهههی حهههاکی از  خشهههونت

آمیی به همراه  کننده ضارب، جارح و یا قاتل خواهد بود. رفتارهای نیرن  استفادهسوء

ههایی   بایست بر موقعیهت  در پیشگیری وضعی می )همانند کالهبرداری(. تقلب است
ثیر آورنهد تهأ   آمیهی را بهه وجهود مهی     آمیی یها نیرنه    که امکان ارتکاب رفتار خشونت

توانهد   هها مهی   ای پیشگیری از جر  با اسهتفاده از داده  در بحث تقلبات بیمه گذاشت
ای داشهته باشهد. در حقیقهت، در     ای در جلوگیری از کالهبرداری بیمهه  جایگاه ویژه

خواهیم کهه بها اسهتفاده     ها و آمار می ای با استفاده از داده پیشگیری از تقلبات بیمه
کهاوی از وقهوع جهرایم مربهوط بهه       به عبارت بهتر بها داده های داده و  مفید از پایگاه
 ای جلوگیری نماییم. تقلبات بیمه
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کهاوی در پیشهگیری از جهرایم مربهوط بهه       در ادامه به مصادیق استفاده از داده
 نماییم: ای اشاره می تقلبات بیمه

گزار  موارد مشکوک به تقلب و اسـتفاده از بانـک اطالعـاتی     -9

 ی  ا کالهبرداران بیمه
وجود بان  اطالعهاتی مشهخص و بهه روز، از متقلبهان و کالهبهرداران       عد    

ساز تقلب در صنعت بیمه بهوده اسهت کهه افهراد      زمینهیکی از عوامل  ای بیمه
بگذارند اقهدا    از خود به جاای  هکالهبردار بدون اینکه شناسایی شوند یا سابق

هها را   یمه مرکیی کلیه شهرکت شایسته است ب نمایند. میبه کالهبرداری بیمه 

.ا ج.ا اطالعات مربوط به تخلفات و تقلبهات را بهه بیمهه مرکهیی     نموده تاملی  
ای،  رسال نمایند تا بیمه مرکیی بتواند بان  اطالعات کاملی از متقلبهان بیمهه  

شناسهایی و  کارشناسهان  تشکیل دهد. با ایجاد این بان  اطالعاتی و دسترسی 
ها به این بان ، امکان استعال  موارد مشکوک به تقلب  کشف تقلب در شرکت
تواننهد از   ای بهه راحتهی مهی    ههای بیمهه   شود و شرکت در این بان  فراهم می

ای را  های سازمان یافته که به طور همیمان چندین شرکت بیمهه  کالهبرداری
 .نماینددهند، جلوگیری  مورد هجو  قرار می

ای و  بایست با دریافت اطالعات مربهوط بهه متقلبهان بیمهه     رکیی میبیمه م
ای، اقدا  به تشکیل لیست سیاه  های بیمه افراد درگیر در این کار، از شرکت

های  در اختیار شرکت الز  است ای نمایند. این لیست سیاه از متقلبین بیمه
نسبت  ای قرار گیرد تا شرکت در هنگا  کارشناسی و پرداخت خسارت بیمه

 مالحظات، تدابیر و دقت الز  را اتخاذ نمایهد  ،به افراد موجود در این لیست
بسیاری از تخلفهات در صهنعت   جلوگیری از وقوع در این صورت شاهد تنها 
 .خواهیم بود بیمه

 ها دههای جغرافیایی در پرون در نظر گرفتن موقعیت -9

بعضهی از منهاطق   تهوان گفهت کهه    ای می های تقلبات بیمه با بررسی پرونده
اقلیمهی و   شهرایگ  ، فعالیهت و توجه به وضعیت اقتصادی، نوع شغل کشور با

کهه   دنباشه  مهی  ای نی زیادی در خصو  تقلبات بیمهه اجتماعی دارای فراوا
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ای در مناطق جنوب غربی و جنوب شرقی کشور بیشهتر   عموماً تقلبات بیمه
 خورد. به چشم می

 شده  گزار های  دقت در زمان پرونده خصوصدر  -6

ههای   د که اکثر خسهارت شو ای مشخص می های تقلب بیمه با بررسی پرونده
انتهای شهب و   وگذاران عمدتاً در ساعات ابتدا  تقلبی اعال  شده توسگ بیمه

ههای راهنمهایی    های مداربسته، دوربین های خلوت که فاقد دوربین در مکان
کهه عبهور و مهرور کهم     در حاشیه شهرها و یا در منهاطقی  رانندگی و عمدتا ً

دهد. متقلبان در انتخاب زمان و مکهان انجها  تقلهب کهامالً      باشد رخ می می
ترین مکان و زمهان  ترین و کم خطر آگاهانه و هوشمندانه عمل کرده و سهل

 گیینند. را برای تقلب بر می

 صحیح صدور بیمه نامه با تاکید بر فرم پیشنهاد بیمه نامه   نحوه -1
ز طریق فر  پیشنهاد که توسگ نامه ا در مرحله صدور بیمهها  گردآوری داده

، بها تکمیهل فهر  پیشهنهاد     پهذیرد  گهردد صهورت مهی    گذار تکمیل مهی  بیمه
گهذاران    نامهه از بیمهه   گذاران و موضوع بیمه نامه اطالعات در مورد بیمه بیمه

ههای بیمهه بها     شود و شرکت های بیمه قرار داده می اخذ و در اختیار شرکت
توانند بهه وجهود و یها عهد       ه مفاد و اطالعات مندرج در این فر  میتوجه ب

گذار دست یابند و با تنظیم درست و هوشمندانه این  وجود حسن نیت بیمه

 نمود.ای در بدو امر پیشگیری  توان از تقلبات بیمه فر  می

 و آنالیز فراوانی خسارت نماینده بررسی -8

بیمهه، نماینهدگان شهبکه فهروش     یکی از عاملین تقلب و تخلف در صهنعت  
که متاسهفانه عمهدًا یها سههواً موجبهات بهه وجهود آمهدن          هستندها  شرکت

این ضهروری اسهت در   نماینهد. بنهابر   تخلفاتی در صنعت بیمه را فهراهم مهی  
ههای نظهارتی و    سهامانه  ،های بیمهه در خصهو  نماینهدگان فهروش     شرکت

به عملکرد نمایندگان و کنترلی دقیق و به روز وجود داشته باشد تا با توجه 
ههای صهادره توسهگ ایهن نماینهدگان از       فراوانی وجود تقلبات در بیمه نامهه 

 .تقلبات بیمه ای پیشگیری شود
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 بندی اعتباری مشتریان   رتبه -3

 ههایی  بایسهت بهه داده   هها مهی   های بیمه در این زمینهه ماننهد بانه     شرکت
گهذار در   بیمهه دسترسی داشته باشند که نشانگر مییان اعتبار و توان مهالی  

گهذارانی کهه در    گردد بیمه چرا که بعضاً مشاهده می .بیرگ باشندهای پرتفو
باشند و جهت برون رفت از ایهن وضهعیت اقهدا  بهه      مرحله ورشکستگی می

 اند. ای نموده هانجا  تقلبات بیم
های امهوال مشهاهده    این مورد بیشتر در بیمهقابل ذکر است که تقلب در    
های اموال در تمها    طبق تحقیقات انجا  شده اکثر جرائم در بیمه .گردد می

باشهد دلیهل اصهلی آن اسهت کهه هرگونهه        دنیا به صورت حریق عمدی می

شواهد و ضایعات ناشی از حریق عمد کامالً مشابه شواهد و ضهایعات ناشهی   
 از حریق غیر عمد است.

ههای   سهوزی در ایهران اغلهب پرونهده     های خسارت آتهش  ا بررسی پروندهب   
تجهاری و   های کوچ ، واحدهای سوزی مربوط به کارگاه خسارت بیمه آتش

هها وا  دریافهت    دهد غالهب ایهن کارگهاه    ها نشان می بررسی باشد. انبارها می
انهد یها ورشکسهت     نظر خهود نرسهیده  اند و به هر علت به اهداف مهورد  کرده
 و اند و چ  برگشهتی دارنهد   اند و یا کاالی خود را به بازار عرضه نکرده شده

 نمایند. میای  جهت رهایی از این وضعیت اقدا  به انجا  تقلبات بیمه

 کش  تقلب   تحقیق و اداره تشکیل -7

ای،  ههای بیمهه   هبرداریای برای مبارزه با کال های بیمه شرکتشایسته است 
این اداره در شرکت، اقدا  نماینهد. ایهن اداره بها     اندازی اهر ایجاد ونسبت به 

هایی که توسهگ ارزیابهان و    ها و تحقیقات میدانی در خصو  پرونده بررسی
انهد، صهحت و    کارشناسان خسارت، مشکوک به تقلهب تشهخیص داده شهده   

سقم حادثه و سهایر مهوارد مشهکوک بهه کالهبهرداری را بررسهی نمهوده و        
هها در   مه دعوا توسگ واحدهای حقوقی شرکتمدارک و شواهد الز  برای اقا

ههای جعلهی بهه کالهبهرداران      دادگاه را تهیه نموده تا از پرداخهت خسهارت  
 .جلوگیری شود
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 ای با یکدیگری و پلیس های بیمه ارتباط نرم افزاری شرکت -4

ای  های بیمهه  افیاری شرکت ارتباط نر  استقرار ی  سیستم یکپارچه و ایجاد و
ههای مهرتبگ در    سهایر سهازمان   پیشکی قانونی و ،نیروی انتظامی وبا یکدیگر 

سیایی داشهته  ای نقش ب متخلفان بیمه و شناسایی متقلبان وجهت پیشگیری 
های موضوع اشهاره شهده در فهوق، توسهگ نهادههای      و ضروری است سازوکار

 دولتی و نظارتی ذی ربگ مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد.    

 :مورد کاوی

 2101به مالکیت ................... مدل 0پرونده خسارت بدنه خودروی ب ا  و  زد   

دارای اعتبهار   20/11/11الهی   20/11/11به شماره بیمه نامه ................ که از تاریخ 
نامه اعال  خسارت نموده و بعد  ی  ماه بعد از صدور بیمه 01/11/11، در تاریخ بوده

علت نداشتن کروکی و ارائه تامین دلیهل   شدال ؤاز ایشان ساز رویت مدارک پرونده 
، کهه ایشهان   ایهد  لتی از این طریهق اقهدا  نمهوده   به چه ع و کروکی فرضی چیست و

وقهت بهوده و از بسهتگان داخهل خهودرو       اظهار داشتن که چون ساعت حادثهه دیهر  
ا تهرک  اند امکان نداشت منتظر افسر راهنمایی و رانندگی بماننهد لهذا صهحنه ر    بوده

اند و بدون اینکهه   ل و محلی امن نمودهیکرده و اقدا  به حمل خودرو با کم  جرثق
آنجها   هایی که قبهل از حادثهه از   شرکت بیمه به آنها بگوید اقدا  به تهیه فیلم محل

 اند که جای تعجب داشت!  اند نموده تردد داشته

با این تفاسیر بالفاصله به کمه  افسهر تحقیهق اقهدا  بهه اسهتعال  از راههور           
گردید که نه تنها ا شماره پالک خودروی فوق که مشخص منطقه مورد نظر نموده ب

افسر راهنمایی و رانندگی به صحنه مراجعهه نمهوده بلکهه کروکهی سهریال دار نیهی       
، رد بودهر اینکه خودرو کامال سترسیم نموده و درآن به مواردی اشاره نموده مبنی ب

خودرو فاقد ضدیخ بوده در حالی در فصل سرما این اتفاق افتاده، شدت برخهورد بها   
دیوار اشاره شده تناسب نداشته و هیچ آثاری از قطعات خرد شده در اطراف صهحنه  

 جهات پرونده بایگانی گردید.جمیع تصادف یافت نگردیده، لذا با 
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ها و آمار در علم  ای و نقش داده های بیمه کالهبرداریابعاد تقلبات و  -8

 1یاضی

ههای   تحصهیل خسهارت از شهرکت   "تهوان بهه    ای را مهی  تقلبات یا کالهبرداری بیمه
 .(0313کامکار،  زینالی و) تعریف نمود. "ای با توسل به وسایل و اسناد متقلبانه بیمه

نابسهامان اقتصهادی از   جو از ی  طهرف و اوضهاع   سود خواهی افراد امروزه، زیاده
ای، سبب شده  های بیمه طرف دیگر، در کنار عد  ساختار مناسب بسیاری از شرکت

ای از جرایم واقع شده در هر کشور را در بهر   ای حجم گسترده است که تقلبات بیمه
)از  هها  گیرد. البته در کنار این موارد، نباید از یاد ببریم کهه: برخهی از کالهبهرداری   

انهد کهه اغفهال     طراحهی گردیهده  نقص  بیای( آن چنان  های بیمه کالهبرداریجمله 
 شود!  ها خود نوعی حماقت محسوب مینشدن به وسیله آن

کهه  م جرمهی علیهه امهوال و مالکیهت بهوده      بندی جرای ای در دسته تقلبات بیمه
 ای باشند. در رابطه با تقلبات بیمهه  ای می های بیمه مخاطبین اصلی این جر  شرکت

ای سهازمان یافتهه و    این نکته را نیی باید خاطر نشان کرد که برخی از تقلبات بیمهه 
ههای   باشد. در حقیقت، در برخی از پرونهده  برخی دیگر بدون سبق تصمیم قبلی می

ای روبه رو هستیم که بهه شهکلی منسهجم     های متقلبانه ها و گروه ای با سازمان بیمه
مههوده و در ایههن راه، افههراد و ای ن تقلبههات بیمهههاقههدا  بههه طراحههی کالهبههرداری و 

ههای خهود از    کننهد و معمهوالً در گهروه    همراه میبا خود ین بسیاری را نیی متخصص

برند. در حهالی   افراد آشنا به امورات پیشکی، حقوقی، انتظامی و قضایی نیی بهره می
حادثهه  ناظر به مواردی است که فرد پهس از اتفهاق و    ،که تقلب بدون سبق تصمیم

ای را ترتیهب   و نه کسب سهود(، تقلهب بیمهه   آمده صرفاً جهت احتراز از زیان ) پیش
در بسیاری از موارد، تصهمیمی   دهد. در این فرض، سبق تصمیم وجود نداشته و می
نظهر از   شهود. بحهث مها صهرف     ای مهی  گیهری جهر  تقلهب بیمهه     ، باعهث شهکل  آنی

باشهد. در حقیقهت، در بحهث امهروز      ای مهی  بودن تقلبات بیمه یافته یا بسیگ سازمان
ههها و آمههار نشههان دهههیم کههه در برابههر تقلبههات و    خههواهیم بهها تکیههه بههر داده  مههی

                                                           
 پژوهشگر حقوق بیمه و وکیل پایه ی  دادگستری، دکتر محمد صادق شیخوند .0
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 .توانیم مقابله کنیم ای به چه نحو می های بیمه کالهبرداری
سهه گانهه    ای مختصر و کوتاه بهه عناصهر   برای این منظور ابتدا الز  است اشاره 

 یم:ای داشته باش جر  کالهبرداری بیمه
دارند که عنصر مهادی   گونه که بسیاری از اساتید حقوق جیا اعتقاد به این همان

ی صرفاً با فعل مثبت قابل انجا  اسهت، عنصهر مهادی کالهبهرداری     راجر  کالهبرد
باشد و با ترک فعل امکان وقوع جهر  کالهبهرداری    ای نیی فعل مادی مثبت می بیمه
گر و نهایتاً  عالوه اغفال و فریب بیمه همتقلبانه بای متصور نیست. اعمال وسایل  بیمه

ای را  گر مواردی هستند که عنصر مادی جر  کالهبرداری بیمه تحصیل مال از بیمه
 دهند. تشکیل می

کهه:  الز    اسهت  در رابطه با عنصر مادی جر  کالهبرداری نکته بسیار مههم آن 
نیست در استفاده از وسایل متقلبانه کهل اتفاقهات و وقهایع دروغهین و سهاختگی و      
همراه با تقلب باشد. بلکه، اگر صرفاً قسمتی از مجموعه اتفاقات نیهی متقلبانهه باشهد    

مثهال، در جهر  تقلبهات     طهور  کافی است در تحقق ی  قسمت از عنصر مهادی. بهه  
ای اتفاق افتاده اسهت و از ایهن حیهث ههیچ      عاً حادثهای، در برخی از موارد، واق بیمه

گذار در توسعه حادثه و توسل به وسهایل   شکی وجود ندارد، اما، اقدامات جانبی بیمه
متقلبانه جهت دریافت مبال  بیشتر و کسب سهود و نهایتهاً فریهب شهرکت بیمهه از      

 شود.  ای می گیری تقلب بیمه مواردی هستند که باعث شکل
نیت عا  و خا  نمود. منظور از ء عنصر معنوی نیی باید اشاره به سو در رابطه با

نیت خها  قصهد بهردن    ء نیت عا  آگاهی به ارتکاب جر  است و منظور از سوء سو
در باب عنصر قانونی نیی باید اذعان داشت کهه متاسهفانه در رابطهه بها      .مال دیگری
مربهوط بهه تقلبهات و     ای قانونی جهامع کهه در بردارنهده کلیهه فهروض     تقلبات بیمه

ای باشد در کشورمان وجود ندارد. بلکه صرفاً در رابطهه بها قهانون     کالهبرداری بیمه
بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حهوادث ناشهی از راننهدگی،    

جازات های مربوط بهه  ( به احصای جرایم و م13الی  51مقررات بخش ششم ) مواد 
ثالهث اختصها  داده شهده اسهت و در رابطهه بها سهایر        های شهخص   تقلب در بیمه

بایست به عمومهات قهانون تشهدید مجهازات مهرتکبین ارتشها        میای  های بیمه رشته
جا باید خاطر نشان کهرد  رجوع نماییم. در این 0311ی مصوب اختالس و کالهبردار
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ای و اسهتفاده بسهیاری از متقلبهان از     که با توجه به جنس و ماهیهت تقلبهات بیمهه   
 اهای روز و هوش مصنوعی، شایسته اسهت کهه مقهنن نیهی بهرای مواجهه به        فناوری

گیهری از   بیهکاران فوق به جای رجوع به قانونی با قدمت بیش از سی سال، با بههره 
تهر و  مقرراتهی بهه روز   ،ز مطالعهات تطبیقهی  های محققین داخلهی و اسهتفاده ا   یافته

 تر تدوین نماید. کاربردی
ای مشاهده نمهود   های مختلف بیمه توان در رشته را می ای مصادیق تقلبات بیمه

سهازی، جهایگیین نمهودن     های اتومبیل، جابجایی راننده، صهحنه  برای مثال در بیمه
، جابجایی استقرار سرنشهینان  ارتباط دادن صدمات قبلی با حادثهاتومبیل تصادفی، 

ربهوط بهه جبهران    ههای م  بیمهه  باشند. در ای می و .... از جمله مصادیق تقلبات بیمه
خسارت کارگران نیی به عنوان مثال، ایجاد جراحات عمدی جهت دریافت خسارت و 

توان از جمله  یا تسری حوادث خارج از محیگ کار به حوادث داخل محیگ کار را می
ههای   ههای منهازل نیهی سهرقت     ای در این حوزه نا  برد. در بیمه مصادیق تقلب بیمه

ای و وارد کهردن زیهان    های بیمه ت و مازاد به شرکتساختگی، ارائه اطالعات نادرس
های باربری و  بیمه باشد و در های منازل می های تقلب در بیمه عمدی از جمله مثال

ها و یا  و مغروق کردن شناور خالی از بار در آب أمبدجابجایی بار محموله در  ،شناور
ها از جمله مهوارد   و مغروق کردن شناور خالی در آب مسیرجابجایی بار محموله در 

 باشند. مبتالبه جهت استفاده سودجویان می
ال این است که از منظر قانونی و مخصوصاً از منظر اثباتی با چه ابیاری ؤحال س

قهانون مجهازات    011ای مقابله کهرد؟ بها نگهاهی بهه مهاده       توان با متقلبان بیمه می
ادله اثبات جر  در قانون مجازات اسهالمی عبارتنهد از   گردد که  اسالمی مشخص می

ای بهه   با توجه به ماهیت تقلبات بیمه که اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی
ه در راسهتای مقابلهه بها تقلهب     ترین ادل ترین و کاربردی رسد که یکی از مهم نظر می

های موجود در قانون  باشد. در حقیقت، با توجه به ظرفیت می «علم قاضی» ای، بیمه
ای  رسهد کهه بتهوان تکیهه     مجازات اسالمی در باب استفاده از علم قاضی، به نظر می

. علت تأکیهد ویهژه بهر علهم     نمودای  ویژه بر این ادله اثباتی در مقابله با تقلبات بیمه
 .رددگه  ثابت نمی ای قاعدتاً با اقرار باشد که: ماهیت تقلب بیمه قاضی نیی این مهم می

ای بلکه ابیاری  معموالً نه در مقابله با بیهکاران بیمهطرف دیگر شهادت شهود نیی از 
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ضمن آن که سوگند و قسامه نیهی ارتبهاطی بهه موضهوع      .باشد همگا  با متقلبان می
گر در مقابله بها   تواند کم  کننده و تسهیل ندارد. بنابراین، استفاده از علم قاضی می

ماهیهت   ،0312قانون مجازات اسهالمی مصهوب    200 ای باشد. در ماده تقلبات بیمه
عالوه در تبصره ذیهل   علم قاضی یقین حاصل از مستندات بی ن دانسته شده است. به

این ماده نیی مصادیق مستندات بین تولید کننده علم را در ردیف قرائن و امهارات و  
ودن علهم نیهی   آور اعال  داشته است. ضمن آن که معیار متعارف برای بی ن ب نوعاً علم

حاصل از قهرائن   استنباطمشاهدات شخصی قاضی و علم استنباطی وی نیست بلکه 
در مقابهل  و شهود   که اصطالحاً علم عادی گفتهه مهی   آور باشد علم نوعاًباید و امارات 

ی ظهن غالهب و ظهن اطمینهانی     ین نیه علم فلسفی قرار دارد. همدنین، منظور از یق
 ،«یقهین »در حقیقت، منظور از به کار بردن  .(0311 سلمانپور،کالنتری و ) باشد می

علم یقینی نیست. چرا که دستیابی به علم یقینهی در مهوارد قضهایی، اگهر نهه غیهر       
گذار یقهین را بهه معنهای علهم      ممکن ولی بسیار دشوار و نادر خواهد بود پس قانون

حکهم  بایست بهرای صهدور    عادی به کار برده و در پی این بوده است که دادرس می
علیه متهم به اقناع وجدانی برسد و تنها زمانی مجهاز بهه صهدور چنهین      ،محکومیت

حکمی است که مستندات بی ن موجود در پرونده کیفری و ارائه شده نید وی نسبت 
به تعبیری سکون نفهس ایجهاد   به مجرمیت متهم اقناع کرده و در وی اطمینان و یا 

 .(0311حیدرپور،  همت و )نمایند 
حقیقت، با توجه به پویایی فقه اسال ، در مواردی همانند امارات قضایی کهه  در 

های متقن هر عصری به تناسب  توان از یافته در ادله اثبات دعوی طریقیت دارند می
ها در راسهتای علهم قاضهی نیهی     ترین ابیار موضوع و حکم استفاده نمود. یکی از مهم

ها  های اطالعاتی و پردازش آن گسترش بان  باشد. امروزه، استفاده از داده و آمار می
هها و ابیارههای    هها دارد. روش  نقش مهمی در کشف الگوههای جهر  و مقابلهه بها آن    

ههای   مشهود میان متغیرها در مجموعهه داده اوی با شناسایی روابگ پنهان و ناک داده
آن  ه، ماهیت پیدیده جر  و جنایت را روشن ساخته و زمینه را برای مقابلهه بها  انبو

( از منظر ادلهه اثبهاتی، داده و آمهار را    0311 و همکاران،  پور کیوانسازد ) فراهم می
صهول ظهن متهاخم بهه یقهین      توان در بردارنده نقش بسیایی در علم قاضهی و ح  می

بهه  گردد.  بنابراین، اینجاست که حلقه اتصال حقوق و آمار نمایان می .قاضی دانست
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تواند بها اسهتفاده از داده و    قاضی دادگاه عالوه بر سایر قرائن و امارات می بیان دیگر
های  آمار به مقابله به مجرمین بپردازد. در حقیقت، نباید فراموش کنیم که پیشرفت

 هروز تکنولوژی که ابیاری جهت استفاده متقلبان از آن شهده اسهت نبایهد صهرفاً به     
د و شایسته است دستگاه قضایی نیهی بها   ها باش و درخدمت آن آمده کم  بیهکاران

ها بتواند مجهی به سالحی قوی جهت مقابلهه بها    استفاده از علم روز و با ترکیب داده
 ای باشد. متقلبان بیمه

الز  به ذکر اسهت کهه توصهیه بهه اسهتفاده قضهات از علهم داده و آمهار صهرفاً          
از جهرایم   ای نیسهت. بلکهه در بسهیاری    مخصو  جرایم مربهوط بهه تقلبهات بیمهه    
توانیم از این علو  استفاده کرده و همگها    مخصوصاً جرایم علیه اموال و مالکیت می

 های پیشرفته عمل نماییم. با علو  روز و فناوری

اعتنا به مباحث مطرح شده نبوده و در عمهل نیهی    خوشبختانه، قضات محتر  بی
 برخهی   ه است. درمصادیقی از آن چه ذکر شد در آرای برخی از محاکم قابل مشاهد

قضات محتر  دادگاه با در نظر گرفتن بسیاری از قهرائن   مرتبگ با بحث،های  دادنامه
شدن برخی و مجهروح نشهدن برخهی     و امارات نظیر الگوی یکسان صدمات، مجروح

بودن افراد دخیل در  بومیرغم شدت حادثه، غیر دیگر در حادثه رانندگی ادعایی علی
دیده، ساعت و نحوه پذیرش بیمارسهتانی   مقصر و زیانحادثه، محل سکونت یکسان 

ای  ای را محرز دانسته و احکا  مقتضی را در مقابله بها تقلبهات بیمهه    و ... تقلب بیمه
 اند. صادر نموده
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 گیری نتیجه

نیاز سیستم قضایی کشور به ورود مباحث آماری در حوزه قضاوت و حقوق، روز 
 ،ای از کارشناسهان خبهره آمهار    حرفهه   ههای  گهروه تشکیل شود و  تر میروز جدی به 

تهدوین قهوانین در   آموزش آمار به قضهات، وکهال، کارشناسهان و پیشهکان قهانونی و      
،  ا در گها  نخسهت  لهذ  راستای همگامی با علو  نوین، نیازی غیهر قابهل انکهار اسهت.    

 ،شهه یتبادل اند برای های کاربردی، متنوع و تخصصی با سرفصل هایی سلسله کارگاه
کهارگیری آن   علم آمار و بهه کاربرد  ی بای آشنایبرا یعمل یها روش  ئهبحث آزاد و ارا

 .رییی شد عنوان ی  مهارت، برنامه به
عنهوان   کهارگیری آمارشناسهان بهه    ، ضهرورت بهه  شهده  با توجه به مباحث مطهرح 

خهوبی بهه تصهویر     های قضایی بهه  خبره در حل برخی پرونده انکارشناسان یا شاهد
تهها زمهانی کههه   بایهد ایههن نکتهه را مههدنظر قهرار داد    ،کشهیده شههد. امها پههیش از آن  

آشهنا   تفکهر یکهدیگر  بها   زبان مشترک نداشته باشند و یها  آمارشناسان و حقوقدانان
ها  کارگیری این علم در رازگشایی از پرونده نباشند، احساس نیاز به ایجاد تعامل و به

های بسیاری را به دنبال خواهد  گیرد و اگر صورت گیرد خطاها و چالش صورت نمی
 شود. بین این دو حوزه از ضروریات امر محسوب میایجاد زبان مشترک داشت. لذا، 

ههای   های قضایی ورود کند، تکنیه   ل به حل پروندهزمانی که علم آمار و احتما
توانهد راهگشها و مهوثر باشهد.      ها اعم از مقدماتی و پیشرفته مهی  مختلف تحلیل داده

ای و پرکاربرد آماری، آنالیی ترکیبی و نظریهه   منظور، در اینجا به دو مبحث پایه بدین
در تواننهد   ه مهی که ها  تر تحلیل داده مباحث پیشرفته سپس احتماالت پرداخته شد.

 ها کارساز باشهند  یا پیشگیری از کالهبرداری های کشف تقلب و کالهبرداری پرونده

ههای   رسی قرار گرفتنهد و موردکهاوی  مورد بحث و بر ای های بیمه با تمرکی بر پرونده
     مطرح شدند.   در این زمینه ی نییدعدمت

کننهده   دانهان شهرکت  بر ایجاد احساس نیاز در حقوق ها، عالوهبرگیاری کارگاه
برای آشنایی بیشتر با مباحث آماری مرتبگ با طهرح دعهوی و دفهاع و رجهوع بهه      

در رابطهه بها چنهد     )مشهاوره آمهاری(   پیشنهاد همکهاری کارشناس آمار، منجر به 
هها،  ههای ایهن کارگهاه   از دیگهر خروجهی   شهد. کننهدگان   وی شهرکت پرونده از سه 
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با گروه آمار مراکی علمی و وکال برخی از  مشترک های درخواست برگیاری نشست
  هها سلسله کارگاه تداو  این بر آن داشته است که را    کنندگان این امر، ارائهبود. 

ی و حقهوق  بستر بکارگیری علم آمار در حهوزه ههای   را در دستور کار قرار داده و 
 .نمایندفراهم قضائی را بیش از پیش 
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