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 چكيده

فرهنگي از اهميت بسيار زيادي برخوردار  اجتماعي و هاي كالن اقتصادي،ريزيعلم آمار به جهت نوع استفاده آن در برنامه
ايران در حوزه هاي پزشكي، بيمه و اقتصاد در راستاي همراهي با آخرين است، هم اينك در بسياري از دانشگاههاي معتبر 

دستاوردهاي علمي جهان در مقطع تحصيالت تكميلي به تربيت نيروهاي متخصص آمار با گرايشهاي آمار حياتي، آمار بيمه و 
جدي و حساس كاربرد اين علم، هاي اجتماعي (عالوه بر گرايش آماررياضي) پرداخته شده است. يكي از زمينه -آمار اقتصادي

همراهي منافع مادي و  است كه متاسفانه در كشور ما تا كنون مورد توجه چنداني قرار نگرفته است. آمار درعلوم قضائي
معنوي بسياري از افراد حقيقي و حقوقي با نتايج حاصله از آزمايشات و تحقيقات زمينه مساعدي را براي وقوع جرم در همه 
جوامع  فراهم كرده است. در اين بين كم نيستند  كساني كه به انگيزه كسب ثروت و قدرت بيشتر  و با هدف افزايش منافع 

نداختن منافع ديگران دست به تغييراتي در نحوه طراحي و اجراي آزمايش و يا اطالعات جمع آوري شده خود و يا به خطر ا
. هاي پر اهميت استفاده از علم آمار در علوم جنايي تعيين هويت بر مبناي بقاياي بيولوژيكي انسان استاز جنبه يكيزنند.  مي

تأخر فوت وراث و تأثير اين امر در سهم االرث وراث است كه در  همچنين در مبحث ارث يكي از مباحث مهم تعيين تقدم و
 حقوقي و جنايي مشكالت و مسايل	بررسي آماري  اين راستا اهميت كاربرد آناليز تركيبي و اصول شمارش آشكار مي شود.

مسايل جنايي و جغرافيايي جرم، تغيير ماهيت  روند رشد جرم در يك بازه زماني از سال، پراكندگي بررسي قبيل نيزاز
مشكالت حقوقي، پايش انواع بزه و بازخورد آن به دستگاههاي ذيربط نيز در حيطه كاربرد آمار در مسائل كالن قضايي است كه 

.بنابراين قضاوت وحوزه هاي حقوقي گذاران مسايل جنايي و حقوقي ميباشدو قانون مورد استفاده سياستگذاران، تصميم گيران
همسو شدن با آخرين دستاوردها و بومي كردن  حقوق جزا و جرم شناسي بي نياز از علم آمار نيست .و به صورت خاص حوزه 

آنها،  فراهم آوردن بستر تعامل بيشتر ميان مراكز دانشگاهي و محاكم، شناسايي اساتيد و محققين عالقمند و استفاده از 
رساني آنها،  انجام آموزشهاي الزم، تربيت و يا سوق دادن  پتانسيلهاي موجود، شناسايي كتب و متون مرتبط و ترجمه و اطالع

 كارشناسان آمار با ايجاد گرايشي از اين علم درحوزه قضاوت از مهمترين اقداماتي است كه مي توان در اين حوزه انجام داد.

*  معاون پژوهشي مركز تحقيقات پزشكي قانوني وكارشناس رسمي دادگستري در رشته آمار     
www.lmrc.ir mail : saadi149@yahoo.com-eWeb Site:                        

  



 

 

  مقدمه

اطالعاتي است كه توسط  كشورها در تمام زمينه ها مبتني بر استفاده از آمار و در برنامه ريزي هاي كالن
هاي كالن ريزيدر برنامهد، بنابراين مقوله آمار به جهت نوع استفاده آن نتوليد مي شو هاي مليسازمان

ميالدي   2013ي كه  سال تا جاي، فرهنگي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است اجتماعي و ،اقتصادي
ها در نكليه دولت ها، سازمان ها و ارگاو از  شده است نامگذاريسال جهاني آمار ، توسط سازمان ملل

سراسر دنيا خواسته شده اهميت علم آمار و كاربردهاي آن در گستره هاي علمي، كسب و كار، حكومت، 
پيام دبيركل سازمان ملل به مناسبت سال  توانميآيد. سياست گذاري و جامعه به نمايش دررسانه ها، 

   پنداشت:دليلي بر ضرورت توسعه اين  علم  نيز را جهاني آمار

اين موقعيت تاريخي جشن بگيريم و به نقش آمار در توسعه اجتماعي و اقتصادي جوامعمان بياييد در "
  ".اذعان كنيم و براي تقويت توانايي هاي ملي آمار تالش كنيم و منابع بيشتري را به آن اختصاص دهيم

احساس شده به گونه اي كه از يك دهه گذشته تاكنون در بسياري از  نيز ما اين ضرورت مدتهاست در كشور
اقتصاد در راستاي همراهي با آخرين دستاوردهاي علمي  بيمه و دانشگاههاي معتبر در حوزه هاي پزشكي،

 بيمه و آمار حياتي، گرايشهاي آمار جهان در مقطع تحصيالت تكميلي به تربيت نيروهاي متخصص آمار با
لذا امروزه كاربردهاي وسيع علم  .است (عالوه بر گرايش آماررياضي) پرداخته شدهاجتماعي  -يآمار اقتصاد

آمار  ،حساس كاربرد اين علم هاي جدي ويكي از زمينه. ققي پوشيده نيستمح آمار بر هيچ دولتمرد و
متاسفانه در اين جنبه از كاربرد علم آمار كه  ي است جهت تشريحكوششضر احمقاله ست. ا ئيقضا علومدر

  كشور ما تا كنون مورد توجه چنداني قرار نگرفته است.

 

  مار درقضاوت آ

 ،تحقيقات استقرايي هستند (و نه قياسي) تحقيقات در جهان و به تبع آن در ايران اي از بخش عمدهامروزه 
كه نمونه ناميده ميشود انجام معني كه محقق آزمايشات و تحقيقات خود را فقط روي بخشي از جامعه دين ب

در واقع به كمك آمار تعميم ميدهد. ميدهد و سپس نتايج حاصله را بر اساس اصول و قواعد آماري به جامعه 
استنباط در مورد  به توان با كنترل ضريب خطاهاي ممكن در چارچوب مشخص علميو احتماالت مي

اين گونه تحقيقات، آزمايشات و نظرسنجي ها،  امروزه  فرضيه اي را پذيرفته يا رد كنيم. مجهوالت پرداخته و
روز به  صورت گرفته و  )... پزشكي و سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شامل( علمي حوزه هاي اكثردر  تقريبا

  . در حال افزايش استروز 
از  هبا نتايج حاصل افراد حقيقي و حقوقي منافع مادي و معنوي بسياري ازمتاسفانه همراهي  ديگر از طرف

در اين بين  آزمايشات و تحقيقات زمينه مساعدي را براي وقوع جرم در همه جوامع  فراهم كرده است.اين 



 

 

با هدف افزايش منافع خود  به انگيزه كسب ثروت و قدرت بيشتر  و كم نيستند  متقلبان و كالهبرداراني كه
و يا اطالعات جمع  آزمايشنحوه طراحي و اجراي در  اتيدست به تغيير ديگرانخطر انداختن منافع  يا به و

با علم به  در نمونه و نمونه گيرينادرست نظر عبارتند از اعمال اين دخالت ها  ميزنند. بخشي از آوري شده
اطالعات نادرست، تغيير در اطالعات ، جمع آوري كردن تصادفي اصلعدم اجراي صحيح ، نادرستي آن

آن و علم به نادرستي نادرست و مغرضانه با آماري تفسير  تحليل و به نفع خود يا ديگري،آوري شده  جمع
  و داده سازي به كمك آمار. دروغ پردازي به طور خالصه 

  تعيين كننده و مهم است: بسيار در اين راستا بررسي موارد زير 

داراي و  با انتخاب يك نمونه اريبه سادگي چرا كه ميتوان ب: نمونه تحقيقانتخاب درست و علمي  - 
 ف در نتايج حاصله دخل و تصرف كرد؛انحرا

جبران اي  در اكثر مواقع انحراف در اجراي تصادفي، ميتواند خدشه: آزمايشتصادفي انجام صحيح و  - 
 وارد كند؛نتايج تحقيق ناپذير به 

  ؛طراحي فني آزمايش به لحاظ آماري - 

  ؛صول آماريااستانداردها و صحيح و مطابق با به صورت جمع آوري و تلخيص داده ها  - 

  ؛جهت تحليل داده هاتكنيكهاي آماري استفاده صحيح از روشها و  - 

  ؛تحقيق نتايجصحيح تفسير  - 

  .ديگر مواردبسياري  و

) وجود دارند كه در كنار Forensic Statisticsهم اينك در جهان متخصصيني با گرايش آمار قانوني (
قانوني به انجام تحقيقات مي پردازند و چه بسا رازگشايي و تعيين تكليف  بسياري از  ساير متخصصين علوم

 پروندها بدون مداخله متخصصين اين حوزه ميسر نمي باشد

  ي انسانبقاياي بيولوژيكبر اساس آمار در تعيين هويت كاربرد 

بقايــاي مبنــاي  بــرهــاي پــر اهميــت اســتفاده از علــم آمــار در علــوم جنــايي تعيــين هويــت  از جنبــه  يكــي
 بـا آنـاليز مولكـول    ،گيـرد  قـرار مـي    انسان است. اين فرايند كـه در حيطـه علـم ژنتيـك قـانوني      يبيولوژيك

DNA    هـاي صـحنه جـرم و مقايسـه آن بـا      اسـتخراج شـده از نمونـه DNA   يـا عـدم تعلـق     مـتهم تعلـق 
 پرونــده جنــايي جهــت آنــاليز 40000در آمريكــا حــدود تنهــا   2012در ســال كنــد.  مــيبررســي آن را 

DNA  ها ارسال شده است به آزمايشگاه. 

 :است  هاي قضايي شامل دو بخش اصلي در سيستم DNA فرايند تشخيص هويت به كمك



 

 

اسـتخراج شـده از    DNA جـرم و صـحنه  بـه دسـت آمـده از    نمونـه   DNA بـين  شـابه تبررسي وجود  .1
  هــاي آزمايشــگاهي اســت كــه بــه طــور كلــي فــرد مــتهم. ايــن بخــش شــامل مجموعــه يــي از فراينــد

  باشــد. و جــدا ســازي قطعــات تكثيــر شــده مــي  DNA تكثيــر قطعــات DNA شــامل اســتخراج
 

 تشـابه كه مشابهت بـين دو نمونـه فـوق الـذكر تاييـد شـود، فراينـد بعـدي بررسـي اهميـت             در صورتي .2
يافتـه   DNA باشـد. بـه زبـان سـاده تـر بايـد احتمـال مشـابهت         به دست آمـده در اثبـات هويـت مـي    

در جمعيــت مــورد نظــر تعيــين   (random Man) شــده در صــحنه جــرم بــا يــك فــرد اتفــاقي
 .گردد

هــا و  اســت كــه سيســتم آزمايشــگاهي بايــد بــر اســاس پروتكــل         در خصــوص بخــش اول بــديهي  
ــاي علمــي اســتاندارد ــين شناســنامه ژنتيكــي را شــده مراحــل آزمايشــگاهي  شــناخته   ه ــا تعي ــا   ت ــراد ي اف

شـود كـه شـامل     گفتـه مـي    هـاي ژنتيكـي   بـه مجموعـه شناسـه     هـا اجـرا نمايـد. شناسـنامه ژنتيكـي      نمونه
ــد ــي  ك ــي م ــاي دو رقم ــي  ه ــتم فعل ــند. در سيس ــه   باش ــي  15مجموع ــه ژنتيك ــت شناس ــراه    جف ــه هم ب

 .دهدرا تشكيل مي  جنسيت شناسنامه ژنتيكي

ــه      ــك از شناس ــر ي ــه ه ــا ك ــش دوم از آنج ــوص بخ ــذكر    در خص ــوق ال ــاي ف ــه ه ــتقل از  ب ــورت مس ص
ــي    ــل م ــدان منتق ــه فرزن ــدين ب ــي       وال ــت شناس ــاري جمعي ــات آم ــك مطالع ــه كم ــوالً ب ــوند، معم   ش

يـــك نمونـــه را در   DNAهـــاي  ميـــزان شـــيوع هـــر شناســـه و در نتيجـــه مجموعـــه شناســـه      
 .نمايند هاي مختلف محاسبه مي جمعيت

 بدون محاسبه احتمال مشابهت  اكتفا كردن به وجود مشابهت  ي،هاي مربوط به تعيين هويت ژنتيك پرونده در

 DNA  به عبارت ديگر، احتمال محاسبه .باشد مي  فاقد اعتبار كافي در جمعيت مورد نظر، اتفاقيبه صورت
  محال است. "ي تقريباشده بايد چنان كوچك باشد كه بتوان گفت تصميم اشتباه و وجود تشابه اتفاق

. اين نسبت در شود مي استفاده نسبت درستنمائي  در ارايه نتايج آماري اين پرونده ها در دادگاه معموال از
فرضيه نماينده  از احتمال صحت باشد. براي محاسبه  واقع نمايشگر وضعيت تعادل بين احتماالت موجود مي

 مياستفاده  فرضيه وكيل مدافع احتمال صحت  وكرده است   دادستان كه متهم را به عنوان مجرم معرفي
  شود.

  

  آمار در انحصار وراثت و تقسيم ارث



 

 

گاه رخداد مرگ به صور ت جمعي (بيش از يك نفر) و در ميان كساني است كه با هم قرابـت و خويشـاوندي   
  شماري از اعضاء يك خانواده و يا همگي آنهـا  فـوت مـي شـوند و حتـي ممكـن اسـت       دارند، بدين گونه كه 

. اگـر  شود.  منجر به مرگ چند نسل از اعضاي يك خانواده  (مثالً پدر بزرگ،  پدر،  فرزند)همزمان  اي حادثه
ن واحـد فـوت   اند همگي  در يك زما     چه امكان آن وجود دارد كه تمامي افرادي كه در اين حادثه جان باخته

  شوند ( مانند سقوط هواپيما ) ولي در بسياري از موارد رخداد مرگ با فاصله زماني از همديگر رخ مي دهد.

گاه برآورد تقدم و تأخر مرگ قربانيان، خصوصاً هنگاميكه به فواصل كوتاه زماني و در صحنه تصادف و حادثه 
مواردي است كه بايد از تمامي طرق تشخيصي پزشكي، فوت مي شوند، دشوار و پيچيده مي گردد. در چنين 

دار حاضر در محل وقوع سانحه و گزارش قاضـي پرونـده و شـهود و     صورتجلسه مأموران انتظامي و صالحيت
بستگان استفاده كرد، اما مزيد بر تمامي اين روشها، بكـارگيري دانـش رياضـي و يافتـه هـاي آمـاري و علـم        

با علوم زيستي ارتباط تنگاتنگ داشته انـد و در عرصـه تعيـين گروههـاي وراث     احتماالت است كه از دير باز 
 موضوع قانون مدني نيز مفيد واقع مي شوند.

تقدم و تأخر فوت وراث و تأثير اين امر در سـهم االرث وراث   عيينچون در مبحث ارث يكي از مباحث مهم ت
شمارش آشكار مي شود، در گذشته اهميت ارث به كاربرد آناليز تركيبي و اصول آن، اهميت بع تاست؛ لذا به 

كـه در رياضـيات    پرداخت  متخصصان ارث تربيت مي به تربيتقدري بود كه رشته اي خاص از علم حقوق را 
و آنان را فارضـي يـا فرضـي    . ندابوده   استاد و در حل مشكالت ارث، كارشناسان عالي مقام در محضر دادگاه

  الفرائض مي خواندند. مي ناميدند و علم ارث را علم

 هاي جرم شناسيدر حوزه  بررسي كاربرد آمار

 روند رشد جرم در يك بازه زماني از سال، بررسي قبيل از حقوقي و جنايي مشكالت و مسايل	بررسي آماري 
بازخورد آن به  پايش انواع بزه و تغيير ماهيت مسايل جنايي و مشكالت حقوقي، جغرافيايي جرم، پراكندگي

در  نيز و... آنها با نحوه برخورد حقوقي درمان و برنامه ريزي در جهت پيشگيري،با هدف دستگاههاي ذيربط 
اران گذو قانون اران، تصميم گيرانمورد استفاده سياستگذاست كه كاربرد آمار در مسائل كالن قضايي  حيطه

  د.مسايل جنايي و حقوقي ميباش
 ،گذر تاريخ مورد توجه همه حاكمان همواره در ،آميزترين هنجار شكني اجتماعيزنش جرم به مثابه سر

در  شده است. ابزارهاي متفاوتي بهره گيريكنترل آن از  براي مبارزه و دانشمندان بوده و انديشمندان و
رار علم آمار در قالب آمار جنايي مورد استفاده ق هايجرم شناسي نيز برخي از كاربرد حوزه حقوق جزا و

  گرفته است.



 

 

 ،آمار .ايز از يكديگر سر چشمه گرفته استمتم از دو واژه متعلق به دو حوزه مستقل و ،اصطالح آمار جنايي
تحليل  خالصه سازي، پردازش و شاخه اي از علوم رياضي كاربردي است كه به بررسي شيوه هاي گرد آوري،

و ارقام رياضي محض نيست بلكه مي تواند  اعداد بهاحتماالت مي پردازد كه منحصر  برپايه نظريهاطالعات 
اصطالح جنايي نيز كه از  رود. علوم اجتماعي و علوم انساني نيز به كار ازجمله در حوزه هاي مختلف دانش
به عنوان مثال پديده جنايي  متناسب با موصوف خود معاني گوناگوني مي يابد. ولحاظ دستوري صفت است 
بازتاب  تنها در صحيفه عدالت كيفري (يعني مجموعه قوانين جزايي) معنا دارد، مفهومي فراتر از جرم را كه

  مي دهد.

وقتي دو واژه آمار و جنايي در كنار هم قرار مي گيرد تركيبي به وجود مي آورد كه معناي متمايزي را مي 
جديت دنبال مي  آنگونه كه در نظام هاي عدالت كيفري بسياري از كشورها با، حتي فراتر از آن نماياند و

  .بنيادين را تشكيل مي دهد مبناي يك دانش تخصصي و شود،

آمار  ايست و از تركيب دو دانش رياضي ويك مفهوم بين رشته ،همانگونه كه از نام آن پيداست ،آمار جنايي
متفاوت  ،بهره بردان آن اما نوع نگاه به آن به ويژه از سوي دست اندركاران و و علوم جنايي پديد آمده است،

  تقسيم كرد. نگاه دانشي به آمار جنايي ونگاه اجرايي است كه اين نگرش را مي توان به 

  الف ) نگاه اجرايي به آمار جنايي

هم  و شامل قضات، هم نگاه مجريان قانون به آمار جنايي است كه در يك نگاه كالن ،منظور از نگاه اجرايي
صالحيت انحصاري اجراي  ،رابطه رسمي سلسله مراتبيرچوب يك شامل ضابطان قضايي مي شودكه در چا

يدادهاي جنايي مي تنها به آن دسته از رو ،حسب وظيفه قانوني خودبراين گروه  قوانين را به عهده دارند.
اين  در آنها را كشف يا گزارش وقوع يا شكايت آنها را از منابع موثق دريافت مي كنند و پردازند كه راس

از اطالعات راجع به رويدادهاي جنايي ثبت شده نزد مراجع صالحيت دار  ستهبه آن دآمار جنايي  ،چاچوب
  قضايي يا تابعه گفته مي شود كه درمقام رسيدگي به آنها بدست آورده اند.

در آن زمان  بهره گيري اجرايي از آمار در قالب آمار جنايي اجرايي به اوايل قرن نوزدهم ميالدي بر ميگردد.
تا بتوانند  ندان درصدد برآمدند تا بابررسي رويدادهاي جنايي، به علت شناسي آن بپردازندبرخي از دانشم

دليل اصلي اين رويكرد نيز اثبات واحراز ناكارآمدي نظام عدالت كيفري سنتي  براي آنها پاسخ مناسبي بيابند.
  در رويارويي با پديده هاي جنايي بود.

به بررسي آمار  لف كتله ويك فيلسوف وحقوقدان فرانسوي بنام گري،در اين راه يك آماردان بلژيكي بنام آدو
، پديده دانش رياضي استفاده از شيوه هاي تحليلي آماري و محكوميت هاي كيفري رو آوردند وكوشيدند تا با



 

 

مهمترين دست آورد هم گرايي اين دو دانشمند را مي توان  نخستين و. هاي جنايي را تحليل كنند
ميالدي دانست كه در زمان خود يكي از جلوه هاي جرم  1830ب جغرافيايي جنايي در سال بنيانگذاري مكت

شناسي علمي به شمار مي رفت. اين دو تاثير جغرافيا و شرايط آب وهوايي را بر رفتارهاي جنايي بررسي 
  اين زمينه مطرح كردند. كردند و فرضياتي را در

نظريه قانون حرارتي بزه كاري را مطرح  ،در پرتو مكتب خود دگاههاي فرانسهسال تحليل آمار دا 5كتله طي 
نيز نسبت جرائم  در فصول گرم سال و كرد كه به موجب آن نسبت جرائم عليه اشخاص در جنوب كشور و

ي به نقشه برداري عليه اموال در فصل هاي سرد افزايش چشم گيري مي يابند. همچنين وي به همراه گر
مان سالها كتابي با عنوان آمار اخالقي در فرانسه منتشر كرد كه البته مبناي هگري نيز در  .جنايي روي آورد

  استانهاي فرانسه بود.. آمار محكوميتهاي كيفري شهرها و احراز بي اخالقي فرانسوي ها،

  ب) نگاه دانشي به آمار جنايي

يشگيري از وقوع جرم صحه اثر بخشي خود در پ هنگامي يك نظام سياست جنايي مي تواند بركارايي و
درك كند تا بتواند بر پايه  و برآوردرا رويدادهاي جنايي جامعه خويش  كه در حد اطمينان بخش بگذارد

بلند مدت برنامه مدوني را  در بازه زماني كوتاه مدت، ميان مدت و نيروي در اختيار خويش ظرفيت امكانات و
ي رويدادهاي جنايي بايد تدابيره منظور برآورد واقع گرايانه اجرا كند. ب براي كاهش جرم در جامعه تدوين و

  مورد زير اشاره كرد: 2كه به عنوان نمونه مي توان به  در دستور كار قرار گيرد

  

  روايي آمار جنايي رسمي  -  1

 يعني از زمان تشكيل انگيزه و ،بال آن فرايند كيفري آغاز مي شودبه دن هنگامي كه يك فرايند جنايي و
مجموعه بسيار بزرگي از اطالعات توليد مي شود كه به  فراهم سازي مقدمات جرم تا پايان تحمل كيفر،

از سوي آن دسته  ،خشي از اين اطالعاتب .رويدادهاي جنايي نقش آفريني كنندبرآورد  فراخور مي توانند در
رات قانوني شان با اختيا مستند سازي مي شود كه حسب وظايف و ثبت و، گاههاي مجري قانوناز دست

از آنجا كه يك دستگاه وابسته به حاكميت به شمارمي روند . كنش گران جنايي رويارو مي شوند پديده ها و
براي پاسخ به اين سئوال كه اطالعات مزبور تا چه حد  به خودي خود اطالعات آن ها رسميت واعتبار دارد.

 بررسي شود. به ويژه كاركرد اين دستگاهها تحليل و بايد مولفه هاي ديگر و، گوياي واقعيات جنايي هستند
  كه در اين زمينه نقش كاردانان وكارشناسان آمار جنايي پررنگ تر خواهد بود.
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توجه به اينكه آمارهايي كه توسط دستگاههاي مرتبط با سيستم عدالت كيفري (منظور كليه  با
توليد مي  )م ودادرسي و تحميل كيفر مي باشندنحوي در ارتباط با كشف جردستگاههايي است كه به 

مكاني خاص اين  شود به نوعي عملكرد دستگاه مربوطه نيز مي باشد لذا ممكن است در شرايط زماني و
 امكانات بيشتر، براي مثال براي اخذ بودجه  و آمارها به مناسبت سياست مدير دستگاه تغيير كند و

 .شوند كه اين نوع آمارهاي جنايي نمي تواند واقعيت سيماي جنايي كشور را بازتاب دهددچار تحريف 
مراجعه به منابع معتبر نسبت به ارتقاي روايي و  ضروري است كه با بكارگيري شيوه ها افراد متخصص و

  .راست آزمايي آن اقدام نمود كه اين امر از عهده كارشناسان وكاردانان آمار جنايي بر مي آيد

  نتيجه گيري
جرم شناسي بي نياز  به صورت خاص حوزه حقوق جزا و و قضاوت وحوزه هاي حقوقي ،به موارد فوق توجهبا 
در موارد انحصار وراثت  و احتماالت در حوزه حقوق مدني نيز علم آمار ،عالوه بر اين وآمار نخواهد بود علم از 

   .و تقسم ارث كاربرد فراوان دارد

ميتوان   علم آمارآنچه اهميت دارد و مد نظر است اين است كه قضات محترم و مدعي العموم بدانند كه با 
در خصوص  پذيرش يا رد ادعاها (فرضيه ها)  با ضريب خطاي مشخص اظهار نظر نمود. اگر چه استفاده از 

ت و كتب متعدد در اين اين تخصص در محاكم قضايي ما چندان مسبوق به سابقه نيست، ليكن وجود مقاال
زمينه گوياي اين واقعيت است كه در بسياري از كشورها علم آمار در كشف حقايق كمك شاياني به قضات 

   كرده و همچنان در دادگاهها و محاكم قضايي بكار گرفته مي شود.

فراهم آوردن حال الزمه گام برداشتن در اين راستا،  همسو شدن با آخرين دستاوردها و بومي كردن آنها،  
بستر تعامل بيشتر ميان مراكز دانشگاهي و محاكم، شناسايي اساتيد و محققين عالقمند و استفاده از 
پتانسيلهاي موجود، شناسايي كتب و متون مرتبط و ترجمه و اطالع رساني آنها،  انجام آموزشهاي الزم، 

  و... ميباشد.   علم درحوزه قضاوتبا ايجاد گرايشي از اين تربيت و يا سوق دادن كارشناسان آمار 
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