فصل اول -درس سوم

چرخهی آمار در حل مسائل

اهداف درس سوم
 .۱یادآوری شاخصها ،نمودارها ،اصطالاحا و فااهم آفاری اای های امشمن
 .۲یادآوری و درک فنطق انتخاب شاخصها و نمودارهای آفاری
 .۳آشنایی با چرخ ی احل فسائل آفاری ب عنوان الگویی برای آفاری فکر کردن
 .۴درک روش ب دست آوردن نتایج آفاری و ارسمدن ارسشهای تعممنکننده با توج ب بستر و زفمن ی
فسئل
 .۵ارورش نگاه نقادان ب فسائل و نتایج آفاری و ارائ ی امشنهاد فناسب

روش تدریس درس سوم
 در این درس فیبایست تمرکز بر روی تقویت توانایی دانشآفوزان در برقراری ارتباط بمن فسئل و بستر
آن در دنمای واقعی باشد .این فه با تاکمد کمتر بر روی فحاسبا و ایجاد فضا و فجال بحث و گاتگو در
کالس فمسر خواهد شد.
درس سوم با بمان فسئل ای آغاز فیشود ک تمافی گامهای چرخ ی احل فسائل آفاری در آن نهات است.
در واقع دانشآفوزان در فعالمت صاح ی  ۲۸تا  ،۳۰امش از فعرفی چرخ ی احل فسائل آفاری ،گامهای
فختلف چرخ ی احل فسائل آفاری را در یک فثال فشاهده فیکنند .در این فعالمت زیر واژگان کلمدی هر
گام خطی کشمده شده تا نشان داده شود در هر گام چ فواردی بمشتر فورد توج است.
در صاح ی  ۲۹در ارسش فربوط ب گام دوم (طرح و برناف ریزی) تاکمد فیشود ک در هر فسئل وااحد
اندازهگمری فتغمر فورد بررسی باید فشخص باشد .در ارسشناف ی ارسش الف .صاح  ،۲۸اگر «وااحد
اندازهگمری فد استااده از تلان هوشمند (دقمق )» فشخص نباشد فمکن است ااسخهایی با وااحد ساعت
یا ااسخهایی کمای (ک  ،فتوسط ،زیاد) دریافت کنم ک تحلمل دادهها را فشکل فیکند.
در گام سوم این فعالمت در صاح ی  ۲۹ب احاظ فحرفانگی اطالعا شرکتکنندگان ،ب عنوان راهی برای
گردآوری اطالعا دقمقتر و احاظ احری خصوصی افراد ،اشاره فیشود و دانشآفوزان ب این نتمج فیرسند

ک اگر ارسشناف ها بینام باشد شرکتکنندگان اطممنانخاطر خواهند داشت ک اطالعاتشان فحرفان
فیفاند و والدین و کادر آفوزشی و افرادی ک دادهها را گردآوری فیکنند از آن باخبر نخواهند شد .در این
راستا ب شرکتکنندگان توضمح داده فیشود ک اطالعا گردآوری شده (فثال فد زفان استااده از تلان
هوشمند) ب صور کلی در قالب شاخصهای آفاری (فثال فمانگمن یا فمان و انحراف استاندارد یا دافن ی
فمان چارکی) گزارش فیشود و ااسخ تکتک افراد فاش نمیشود.
در اداف در صاح ی  ۲۹در گام چهارم (تحلمل دادهها) ،ب گزارش نتایج و یادآوری فااهممی ک دانشآفوزان
امشتر آفوخت اند ارداخت فیشود .در این فعالمت با توج ب فاهوم چارکها ،احدود  ۲۵درصد دانشآفوزان
بمش از  ۱۰۰دقمق در روز با تلان هوشمند کار فیکنند .احضور در شبک های اجتماعی بمشترین فراوانی و
خواندن کتاب الکترونمک کمترین فراوانی را در فمان فعالمتها داشتند.
در این فعالمت صاح ی  ،۲۹چون شرکتکنندگان فیتوانند بمش از یک فعالمت را عالفت بزنند ،فجموع
درصد فراوانیهای نسبی بمش از  ۱۰۰درصد فیشود .در این قسمت بهتر است توضمح داده شود ک نمودار
دایرهای گزین ی فناسبی برای گزارش این نتایج نمست؛ چون در نمودار دایرهای فجموع زوایایی ک ب هر
قسمت تخصمص داده فیشود باید  ۳۶۰درج شود.
در گام آخر (بحث و نتمج گمری) صاح ی  ،۳۰ب تعمم اذیری نتایج ارداخت فیشود و دانشآفوزان
فیآفوزند ک نتایج احاصل فقط در فورد دانشآفوزان اای های ده  ،یازده و دوازده همان فدرس صادق
است و نمیتوانم نتایج آن فدرس را ب فدارس دیگر تعمم دهم ؛ چراک از فدارس دیگر نمون گمری
نکردهای و اطالعی در دست نداری  .همچنمن این نتایج فقط در فورد فمزان و چگونگی استااده از تلان
هوشمند صادق است و قابل تعمم ب فمزان و چگونگی استااده از ابزارهایی فانند رایان و تبلت و  ...نمست.
در این گام همچنمن ب تاسمر نتایج فیاردازی و ب این نتمج فیرسم ک احضور در شبک های اجتماعی،
تماشای فمل یا گوش دادن ب فوسمقی و همچنمن عکاسی بمشترین فعالمتهایی هستند ک دانشآفوزان
با تلان هوشمند خود انجام فیدهند و نممی از دانشآفوزان بمش از  ۷۰دقمق در روز با تلان هوشمند خود
کار فیکنند و احدودا  ۲۵درصد دانشآفوزان کمتر از  ۶۵دقمق و احدودا  ۲۵درصد بمش از  ۱۰۰دقمق با
تلان هوشمند خود کار فیکنند( .در این قسمت ب علت اینک در احالت کلی اندازهی نمون (فثال زوج یا
فرد بودن تعداد دانشآفوزان فورد فطالع در این فعالمت) فیتواند بر تعداد و درصد دقمق دادههایی ک بمن
چارکها قرار فیگمرند تاثمر بگذارد از کلم ی «تقریبا» و «احدودا» استااده شده است).

در کار در کالس صاح ی  ۳۱دانشآفوزان ب طور دقمقتر با اهداف گامهای چرخ ی احل فسائل آفاری
آشنا فیشوند.
ترتمب گام

نام گام

توضمح گام

۲

طرح و
برناف ریزی

راهی برای رسمدن ب ااسخ فسئل امدا فیکنم  .ب نمون گمری ،شموه اندازهگمری فتغمر و
چگونگی توصمف نتایج فیاندیشم .

۵

بحث و
نتمج گمری

ب تاسمر نتایج ب دستآفده فیاردازی و ااسخی برای ارسش اصلی امدا فیکنم .

۱

بیان مسئله

فسئل ای را ک در دنمای واقعی وجود دارد ب صور یک فسئل ی شااف و دقمق آفاری
فطرح فیکنم .

۴

تحلمل دادهها

با استااده از شاخصها ،نمودارها و فااهممی ک آفوخت ای نتایج را فتناسب با هدفهای
کارفان ،نوع فتغمرها و ویژگیهای دادهها گزارش فیکنم .

۳

گردآوری دادهها ب گردآوری دادهها فیاردازی و تا احد فمکن از درستی آنها فطمئن فیشوی .

از صاح ی  ۳۱ب بعد دانشآفوزان ب صور عممقتر با هر گام چرخ آشنا فیشوند .در تمافی گامها ایجاد
فضای گاتگو برای دانشآفوزان بسمار اهممت دارد .در گام اول (بمان فسئل ) دانشآفوزان تمرین فیکنند
تعرف دقمق و شاافی از فسئل داشت باشند و در فورد یک جافع ی آفاری فحدود با فتغمرهای فشخص
فسئل را تعریف کنند .فثال در بخش «بحث و گاتگو» صاح ی  ۳۱فمکن است دانشآفوزان با بمان ارتباطی
فنطقی بگویند ک نزدیکی ب اارکها یا ورزشگاهها ،جنسمت افراد و فحدودیت اجتماعی برای انجام برخی
ورزشها ،فمزان آلودگی هوا در فکان فورد بررسی یا در فصل فورد بررسی فیتواند بر فمزان فعالمت بدنی
تاثمر بگذارد؛ بدین ترتمب آنها فیتوانند جافع ی آفاری فورد بررسی را فحدود کنند .فثال فسئل ی دیگری
را اینگون بمان کنند« :بررسی فمزان فعالمت بدنی روزان ی اسران امشدبستانی دو فدرس ی فشخص در
روزهای تعطمل هات در دی فاه» .در بخش «بحث و گاتگو» هر نوع ارتباط فنطقی ک از نظر ایشان قابل
توجم باشد فیبایست شنمده و تشویق شود.
یکی دیگر از نکا فه برای رسمدن ب ااسخ فناسب فسائل ب کمک آفار این است ک کارها ب صور
گروهی انجام شود و از نظرا فتخصصان استااده شود .در فثال «بررسی فمزان فعالمت بدنی» انتظار فیرود
دانشآفوزان ب فثالهایی فانند افراد زیر برای احضور در گروه اجراکننده اشاره کنند:
 فتخصصان تربمت بدنی (ب فنظور طرااحی ارسشناف یا ابزاری برای اندازهگمری فعالمت بدنی)

 والدین (برای کمک ب طرااحی ارسشناف یا ابزار اندازهگمری با توج ب شناخت آنها از فعالمت
فرزندانشان )
 فعل های ورزش (چنانچ هدف اندازهگمری فعالمت بدنی در فدرس باشد)
 کار درفان یا فددکار (چنانچ جافع ی آفاری فورد بررسی شافل افرادی با ک توانی جسمی باشد)
در گام «طرح و برناف ریزی» دانشآفوزان یاد فیگمرند ک ب چگونگی اندازهگمری ،نمون گمری و گزارش
نتایج توج کنند و با نگاهی نقادان این فوارد را بررسی کنند .آنها در این بخش فیآفوزند ک هرچ
اراکندگی فتغمر فورد بررسی در جافع بمشتر باشد ب اندازه بزرگتری نماز داری  .ب هممن دلمل در کار در
کالس صاح ی  ۳۳ارسش  ۱قسمت الف .چون فعدل دانشآفوزان یک کالس اراکندهتر از سن دانشآفوزان
یک کالس است (در یک کالس هم تقریبا ه سن هستند) برای بررسی فعدل ،اندازهی نمون ی بزرگتری
نماز داری  .ب هممن ترتمب در قسمت ب .چون احقوق کارکنان یک شرکت بزرگ خصوصی فتنوعتر و
اراکندهتر از احقوق فعل های یک فدرس ی دولتی است برای بررسی احقوق کارکنان این شرکت ب اندازهی
نمون ی بزرگتری ااحتماج داری .
در ارسش  ۲قسمت الف .اشکال امشنهاد علی ،قسمت ب .اشکال امشنهاد افمد و قسمت پ .نمز اشکال
امشنهاد علی است.
دو اشکال دیگر در فورد امشنهاد علی فیتواند فوارد زیر باشد:
 )۱از هم ی افراد فورد بررسی باید هم ی ارسشها ارسمده شود ( فثال از کسی ک در کتابخان است نمز
باید بپرسم چقدر ب فسجد و تاتر و  ..فیرود).
 )۲باید ب صور تصادفی دانشآفوزانی را انتخاب کنم (ن فقط در فکانهایی ک ب ذهنمان فیرسد).
در ارسش  ۳انتخاب افراد بر اساس رق اول شماره تلان فنازل فیتواند ب انتخاب فحل هایی بمانجافد ک
فتعلق ب طبق ی اجتماعی-اقتصادی باال یا اایمنی هستند و بدین ترتمب تنوع خانوارها در نمون ک فیشود
و تمافی قشرهای جافع شانس احضور در نمون نخواهند داشت.
گام سوم گردآوری و ااکسازی دادهها است .در این گام همچنمن ب سازفاندهی دادهها ی اردازی  .یعنی
تبدیل وااحدهای اندازهگمری یا فحاسب ی یک فتغمر جدید بر اساس اطالعا گردآوری شده (فثال فحاسب ی
شاخص تودهی بدنی با استااده از قد و وزن) در این گام انجام فیشود.
کار در کالس صاح ی  ۳۴ب نکاتی در فورد ااکسازی دادهها فیاردازد .در اداف ب ااسخ ب ارسشّهای
این کار در کالس فیاردازی :

الف) در فتغمر سن ،کدام داده ااحتماال اشتباه تایپ شده است؟ چگون فیتوانستم با فرتب کردن دادهها در
نرمافزار این داده را از فمان تعداد بسمار زیادی سطر امدا کنم ؟  .۵۱اگر دادهها را با کمک نرمافزار به صورت
نزولی (از بزرگ به کوچک) مرتب میکردیم  ۵۱در باالترین سطر قرار میگرفت( .اگر یک بار هم دادهها را به
صورت صعودی کنیم دادههای بسیار کوچک به سرعت پیدا میشوند).

ب) در دادههای فربوط ب کدام دانش آفوز ب دلمل جا افتادن کد جنسمت ،دادههای فتغمرهای بعدی
)ورزش فورد عالق  ،فتوسط ساعا فطالع ی آزاد و نمرهی ادبما (ب سمت چپ جاب جا شده اند؟ ورزش
فورد عالق ی این دانش آفوز چمست؛ نمرهی ادبما او چند است؟ دانشآموز شمارهی ( ۱۹سطر  .)۷بسکتبال.
.۱۹
پ) در فتغمر «ورزش فورد عالق » کدام عدد ب اشتباه تایپ شده است؟ عدد  ۲۲برای دانشآموز شمارهی
.۴۵
) در فتغمر «فتوسط ساعتهای فطالع ی آزاد در هات » کدام عدد با الگوی دادههای دیگر تااو دارد؟
آیا فیتوانم این عدد را بدون بررسی احذف یا اصالح کنم ؟  .۴۴خیر؛ دادههای دورافتاده لزوما دادههای اشتباه
نیستند و صحت آنها باید مورد بررسی قرار گیرد( .مثال در مورد بررسی حقوق شهروندان یک شهر ممکن است
چند دادهی دورافتاده بزرگ (نجومی) مشاهده شود .اما این دادهها لزوما اشتباه نیستند و نباید کنار گذاشته
شوند).

ث) در فتغمر «نمرهی ادبما » دادههای فربوط ب کدام دانشآفوز با وااحد اندازهگمری فتااوتی ثبت شده
است؟ چگون فیتوانستم از این اتااق جلوگمری کنم ؟ نمرهی دانشآموز شمارهی  ۴۵به صورت کیفی ثبت
شده است .پیش از گردآوری دادهها الزم بود تاکید شود که تمامی دبیران باید آزمون  ۲۰نمرهای برگزار کنند.

در بخش بحث و گاتگو صاح ی  ۳۵امشنهادهای دانشآفوزان در فورد اینک اگر دانشآفوزی در روز
برگزاری آزفون ادبما غایب باشد فورد بحث قرار فیگمرد؛ یک امشنهاد فیتواند این باشد ک فمانگمن
نمرههای آزفونهای قبلی او را ب جای نمرهی او بگذاری  .در اینجا فیتوان دربارهی صار گذاشتن برای این
دانشآفوز و تاثمر آن بر فمانگمن کالس ،احذف کردن تمافی اطالعا این دانشآفوز و یا قرار دادن فمانگمن
کالس ب جای فمانگمن این دانشآفوز بحث کرد.
در اداف ی بخش بحث و گاتگوی صاح ی  ۳۵الزم است تاکمد شود ک هرگز نمیتوانم اطممنان کافل
داشت باشم ک دادهها ب طور کافل ااکسازی و اصالح شدهاند .فثال فمکن است سن یک فرد ب جای ،۱۴
 ۱۳ثبت شده باشد .افا از آنجا ک  ۱۳نمز در دافن ی دادههای فورد بررسی قرار دارد با صعودی و نزولی
کردن دادههای این فتغمر نمیتوانم ب این اشتباه ایببری .
یکی از اهداف فه طرااحی این کار در کالس این است ک دانشآفوزان یاد بگمرند در بسماری از نرمافزارها
«هر سطر شافل اطالعا یک وااحد آفاری و هر ستون نشاندهندهی یک فتغمر است»

در گام چهارم (تحلمل دادهها) ب گزارش نتایج با فعمارها و نمودارهای فناسب ارداخت فیشود و یادآوری
فیشود ک فمانگمن فعمار گرایش ب فرکز فناسبی برای دادههایی ک فقادیر دورافتاده دارند نمست .چرا ک
این فعمار تحت تاثمر دادههای دورافتاده قرار فیگمرد (تاکمد بر اینک فمانگمن فرکز ثقل دادهها است و ب
سمت دادهای دورافتاده فیرود) .در این فوارد انحراف استاندارد (انحراف فعمار) نمز فعمار فناسبی نمست
چرا ک با استااده از واریانس ب دست فیآید ک واریانس نمز از جنس فمانگمن است (فمانگمن فجذور فاصل ها
تا فمانگمن).
در کار در کالس صاح ی  ۳۵ب این فطلب ارداخت شده است.
فعمارهاری

فعمارهای گرایش
ب فرکزی

اراکندگی

دافن

SD

IQR

فمان

فمانگمن

۱۹-۱۵=۴

۱/۳۴

۱۸-۱۵/۵=۲/۵

۱۷

۱۶/۸۳

۳۰-۴=۲۶

۸/۵۵

۷/۵-۴/۵=۳

۶/۲۵

۹/۷۱

فتغمر

دادهها
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۵ ۱۹

۱۹

۱۷ ۱۸ ۱۶ ۱۷ ۱۵

۷

۶/۵

۴

۵

۴

۳۰

۶

۸

۷

۶

۴

۲۹

با توج ب توزیع دادهها برای فتغمر «سن» فمانگمن و انحراف استاندارد (انحراف فعمار) فعمارهای فناسبی
هستند چون دادهی دورافتاده فشاهده نمیکنم ؛ افا برای «فمزان تماشای تلویزیون» فمان و دافن ی فمان
چارکی فعمارهای گرایش ب فرکز و اراکندگی فناسبی هستند؛ زیرا چند دادهی دورافتاده وجود دارد.
دادههای  ۲۹و  ۳۰فاصل ی زیادی از فمانگمن دارند و فجذور این فاصل ها باعث بزرگ شدن واریانس و ب
تبع آن بزرگ شدن انحراف استاندارد (انحراف فعمار) شده است .در واقع فمانگمن ( )۹/۷۱نمایندهی فناسبی
برای دادههای «فمزان تماشای تلویزیون» نمست و ب سمت دادههای دورافتاده رفت است .در قسمت ث.
کاردر کالس صاح ی  ۳۶اشاره فیشود ک اگر فمانگمن و انحراف استاندارد فعمارهای فناسبی برای توصمف
دادهها باشند فیتوان از نموداری ک با این دو فعمار رس فیشود دادهها را خالص و توصمف کرد .در این
کار در کالس فقط برای فتغمر سن فیتوان از این نمودار استااده کرد ک فقادیر شکل الف فنطبق با
دادههای فتغمر سن است .در این کار در کالس همچنمن تاکمد فیشود ک اگر دادهی دورافتاده داشت
باشم نمودار احاصل از فمانگمن و انحراف استاندارد (انحراف فعمار) نمودار فناسبی نمست و ب هممن دلمل
است ک برای فتغمر کمّی فطمئنترین نمودار ،نمودار جعب ای است.

سن
(سال)
فمزان
تماشای
تلویزیون

نمودار جعب ای ب خوبی نشان فیدهد ک دادهها در کدام قسمت اراکندهتر و کجا فشردهترند .در نمودار
جعب ای فمزان تماشای تلویزیون  ۷۵درصد دادهها در بازهی  ۴تا  ۷/۵ب صور فشرده قرار گرفت اند و ۲۵
درصد دادهها ب صور اراکندهتر در بازهی  ۷/۵تا  ۳۰قرار دارند.
در کار در کالس صاح ی  ۳۷تاکمد فیشود ک برای فتغمرهای کمی ه گزارش فعمار گرایش ب فرکز و
و ه گزارش فعمار اراکندگی الزم است .در این کار در کالس همچنمن اهممت انتخاب درست فعمار گرایش
ب فرکز نشان داده شدهاست.
در بخش الف .دو نمودار جعب ای فربوط ب دو شرکت بر روی یک فحور رس فیشود تا دانشآفوزان بتوانند
ب خوبی آنها را با ه فقایس کنند.

 احقوق تقریبا  ٪۵۰کارکنان شرکت دوم کمتر از ک ترین احقوق کارکنان شرکت اول است( .درست
است؛ زیرا میانهی حقوق کارکنان شرکت دوم  ۱میلیون تومان و برابر با کمینهی حقوق کارکنان شرکت اول
است).

 اگر نرگس سطح تحصمال و تجرب ی فتوسطی داشت باشد و این دو شرکت افراد را بر اساس
شایستگیهایشان انتخاب کنند ،شرکت اول برای او فناسب است( .درست است؛ زیرا یک کارمند متوسط
در شرکت یک وضعیت بهتری نسبت به شرکت دو خواهد داشت؛ زیرا میانهی این شرکت بیشتر از میانهی
شرکت دو است).

 در شرکت دوم ،فمانگمن فعمار گرایش ب فرکز فناسبی است( .نادرست است؛ زیرا دادهی دورافتاده
داریم و توزیع داده ها متقارن نیست بنابراین میانه معیار گرایش به مرکز مناسبی است).

نکت ی فه اینک همانطور ک فری با یک ارسش تعممنکننده و ب جا اشاره کرده است اگر فعمار گرایش
های شرکت دوم (بمش از  )۴نمز فیتوانستم
ب فرکز نمز گزارش فیشد احتی با انحراف استاندارد داده ّ
باهمم ک در این شرکت احقوق افراد بسمار اراکنده توزیع شده است.
در کار در کالس دوم صاح ی  ۳۷دانشآفوزان باید ب این نکت توج کنند ک برای فتغمرهای کمای ه
گزارش تعداد و ه گزارش درصد اهممت دارد و گزارش ناقص نتایج فیتواند گمراهکننده باشد .در این کار
در کالس «قبولی در  ۱۵دانشگاه برتر کشور» (قبول شدن /قبول نشدن) یک فتغمر کمای است و فدرس ی
اول ک قبال تعداد قبولیهایش  ۱نار بوده و با تغممر رویکرد آفوزشی  ۳نار شده است  ۲۰۰٪افزایش داشت
و فدرس ی دوم ک تعداد قبولیهایش قبال  ۷۰نار بوده و با تغممر رویکرد آفوزشی  ۸۴نار شده است ۲۰٪
افزایش داشت است .در این فثال دانشآفوزان فتوج فیشوند ک ب درصد اکتاا نکنند و احتما در فورد این
نوع فتغمرها هممش ارسشهای تعممنکنندهای در فورد تعداد بپرسند.
در کار در کالس صاح ی  ۳۹بر یکپارچگی چرخ ی احل فسائل با آفار و اهممت کارگروهی و استااده از
نظر افراد فتخصص و بوفی در تمافی گامهای چرخ تاکمد فیشود.
 نکت ی فه در این بخش این است ک دانشآفوزان بدانند برای نقد و بررسی نتایجی ک روزان در
رسان ها و دنمای واقعی با آن برخورد فیکنند ن تنها ب بخش نتایج ک ب تمافی گامهایی ک فیتواند نتایج
را تحت تاثمر قرار دهد فیبایست نگاهی ارسشگر و نقادان داشت باشند.
در ارسش  ۱این کار در کالس نشان داده فیشود ک فشور با افراد بوفی چگون فیتوانست ب فا کمک
کند بدانم بمشتر ساکنمن این فنطق چند سال هستند و چ نمازهایی دارند.
در این کار در کالس در ارسش  ۲قسمت الف .در گام اول فسئل ب صور دقمق و شااف تعریف نشده
است .این فسئل فیتواند تمافی گامهای دیگر را تحت تاثمر قرار دهد .در قسمت ب .در گام طرح و
برناف ریزی وااحد اندازهگمری تعممن نشده است و دادهها با وااحدهای فختلای گردآوری شدهاند .اگر وااحدها
قابل تبدیل ب یکدیگر باشند فیتوان در گام سازفاندهی دادهها فشکل را احل کرد افا گاهی اگر در گام
طرح و برناف ریزی در فورد شکل اندازهگمری تصمم گمری نشده باشد ،اطالعا بسماری از دست فیرود؛
فثال وقتی ک برخی دادهها ب صور

کمای و برخی کمی گردآوری شده باشند .در قسمت پ .در گام

دادهها ،دادهها ب درستی ااکسازی نشدهاند؛ دورافتاده بودن دادهها لزوم ب فعنای اشتباه بودن آنها نمست

و گاهی اتااقا اطالعا بسمار فهمی در آنها نهات است .احذف دادههای دور افتاده نتایج و تاسمر نتایج را
کافال تحت تاثمر قرار فیدهد .در قسمت  .فسئل برای تمافی گروه توضمح داده نشده است و گروه ب
صور یکپارچ در جریان اهداف اصلی فطالع نمست و این اشکال سمت و سوی اجرای کار را ب صور
کلی از اهداف دور فیکند .در قسمت ث .گروه اجراکننده فیخواهند نتایج را طبق سلمق یا صالاحدید خود
گزارش کنند .فثال اگر فمان فعمار گرایش ب فرکز بهتری است آنها بنا ب فصلحت فیخواهند فمانگمن
گزارش کنند .این کار تاسمر نتایج و شکل نتمج گمری و درنهایت تصممما احاصل از نتایج را کافال تحت
تاثمر قرار فیدهد .در قسمت ج .فتخصصمن آفار بدون دانش و شناخت زفمن و بستر فوضوع فورد بررسی
ب تحلمل نتایج فیاردازند .بدین ترتمب گام بحث و نتمج گمری ک نمازفند این شناخت است و ب ارائ ی
ایدهها و امشنهادها فیانجافد ب خوبی انجام نمیشود.

حل تمرین درس سوم
 -۱ب نظر فیرسد کودکانی ک زبان فادریشان فارسی نمست در فقطع دبستان فشکال بمشتری برای
یادگمری فااهم درسی دارند .با انتخاب یک جافع ی آفاری فحدود (از نظر اای ی تحصملی ،جنسمت،
فنطق  ،زبان فادری و  )..و انتخاب فتغمر تصادفی فناسب این فسأل را ب صور دقمق و شااف بمان کنمد.
پاسخ :بررسی معدل نیمسال اول دانشآموزان دختر کرد زبان پایهی اول دبستان مدرسهای در سنندج (مقایسهی
آن با مدرسهای مشابه در شهری مشابه از نظر اجتماعی-اقتصادی با گویش فارسی یا مقایسهی آن با متوسط
معدل دانشآموزان دختر پایهی اول کل کشور) (هر پاسخ دیگری که با متغیری قابل اندازهگیری و جامعهی آماری
مشخص به حل این مسئله برسد قابل قبول است).

 -۲با توج ب تاثمر شموههای فختلف احملونقل بر فحمطزیست فیخواهم در یک کالس  ۲۸ناره با انتخاب
تصادفی  ۹نار از دانشآفوزان ،از آنها بپرسم در هات ی گذشت بمشتر ب کدامیک از شموههای زیر ب
فدرس آفدهاند؟
اماده یا با دوچرخ

با وسایل احمل و نقل عموفی

با سرویس فدرس یا خودرو شخصی

الف) در این فطالع جافع ی آفاری ،نمون ی آفاری ،اندازهی جافع و اندازهی نمون را فشخص کنمد.
پاسخ :جامعهی آماری :تمامی دانشآموزان این کالس؛ نمونهی آماری ۹ :دانشآموزی که به تصادف انتخاب
شدهاند؛ اندزهی جامعه۲۸ :؛ اندازهی نمونه.۹ :

ب) با چ روشی فیتوان دادههای این فطالع را گردآوری کرد؟ چ فشکالتی فمکن است در جمعآوری
این دادهها رخ دهد؟
پاسخ :میتوانیم با طراحی بک پرسشنامه دادهها را گردآوری کنیم .ممکن است برخی دانشآموزان پیاده به
مدرسه بیایند ولی با اتوبوس برگردند .قبل از گردآوری دادهها باید به این مسائل فکر کنیم.

پ) فتغمر تصادفی فورد بررسی این فطالع چمست؟ نوع فتغمر و فقماس اندازهگمری را فشخص کنمد.
پاسخ :شیوهی حمل و نقل؛ با توجه به اینکه شیوههای حمل و نقل در این مسئله بر اساس تاثیر آنها بر محیط
زیست طبقهبندی شدهاند (از سازگارترین با محیط زیست تا زیانبارترین برای محیط زیست) این متغیر کیفی
ترتیبی است.

) چ نمودارها و چ آفارههایی برای گزارش نتایج این فطالع فناسبند؟
پاسخ :میتوانیم از نمودار میلهای یا دایرهای و از تعداد و درصد برای گزارش نتایج استفاده کنیم.

ج) آیا فیتوانم این نتایج را ب شموهی رفت و آفد دانشآفوزان این کالس ب کل سال تحصملی تعمم
دهم (فثال ب فصلهای فختلف یا زفان برگزاری آزفونهای اایان نم سال)؟ توضمح دهمد.
پاسخ :خیر؛ زیرا ممکن است شیوهی رفت و آمد دانشآموزان در فصلهای مختلف یا زمان برگزاری آزمونهای
پایان نیمسال اینطور نباشد و تغییر کند.

ث) اگر  ۹نار دیگر از این کالس را ب تصادف انتخاب فیکردی  ،آیا لزوفا نتایج فشابهی احاصل فیشد؟
توضمح دهمد.
پاسخ :خیر؛ ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود( .الزم است در اینجا به این نکته که در پایهی دهم آمده بود
اشاره شود که پارامتر جامعه (تعداد و درصد در کل کالس) مقدار ثابتی است ولی آمارهی نمونه (تعداد و درصد
در افرادی که در نمونه قرار گرفتهاند) متاثر از نمونهگیری است و تغییر می کند).

 -۳در هر یک از فوارد زیر علت عدم تناسب جافع ی آفاری با نمون های انتخاب شده را توضمح دهمد .برای
بهبود نمون گمری چ امشنهادی دارید؟ انتخاب نادرست نمون در هر یک از فوارد چگون بر نتایج تاثمر
فیگذارد؟
الف) فسأل  :بررسی فمزان رضایت شغلی در بمن کارفندان یک کارگاه شبان روزی
نمون  :انتخاب تصادفی تعدادی از فدیران ارشد شمات روز
پاسخ :جامعهی آماری تمامی کارمندان در تمامی شیفت ها هستند .اما در نمونه فقط مدیران ارشد شیفت روز
شانس حضور دارند .این نمونهگیری نتایج را تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است میزان رضایت این افراد نسبت

به کارمندان سادهی شیفت شب باالتر باشد و نتایج گمراهکننده شود .باید از لیست تمامی کارمندان همهی
شیفتها به صورت تصادفی افرادی را انتخاب کنیم.

ب) فسأل  :نظرسنجی از فادران یک شهر در فورد فمزان رضایتشان از برناف های کودک تلویزیون
نمون  :انتخاب تصادفی برخی فنازل از تمافی فناطق آن شهر و فراجع بمن ساعت  ۸تا  ۱۰صبح
پاسخ :در این شیوهی نمونهگیری مادران شاغل شانس حضور ندارند و این مشکل میتواند نتایج را تحت تاثیر
قرار دهد .گردآوری دادهها را میتوان به عصرها یا ساعات مختلفی از شبانهروز موکول کرد( .پیشنهادهای
دانشآموزان میبایست مورد بحث و بررسی قرار گیرد و توسط دیگر دانشآموزان نقد شود .هر پیشنهادی که به
تمامی افراد جامعه شانس حضور برابر دهد قابل قبول است).

پ) فسأل  :نظرسنجی از دانشآفوزان اای ی دوازده فنطق ی دو بوشهر دربارهی اینک ب صور فتوسط
چند ساعت در روز را ب انجام تکالمف فدرس اختصاص فیدهند.
نمون  :دختران اای ی دوازده یک فدرس از این فنطق ک ب صور داوطلبان در این فطالع فشارکت
کردهاند.
پاسخ :فقط دختران مورد بررسی قرار گرفتهاند .داوطلبان مشارکت ممکن است دانشآموزانی باشند که تکالیف
خود را مرتب انجام میدهند و این نوع نمونهگیری میتواند ما را از نتایج واقعی منحرف کند .میتوان لیستی از
دانشآموزان (دختران و پسران) مدارس این منطقه تهیه کرد و به صورت تصادفی افرادی را انتخاب کرد.

« -۴فطالعا دانشمندان علوم اعصاب نشان فیدهد ک فغز انسان برای انجام ه زفان چند فعالمت ساخت
نشده است و هر بار ک فا گمان فیکنم فشغول انجام دادن چند کار ب صور ه زفان هستم در واقع
فغز فا دارد با سرعت از کاری ب کار دیگر فیارد .فغز انسان تشن ی خبرها و اتااقا جدید است .وقتی
فشغول فطالع و یادگمری هستم و ناگهان صدای دریافت یک امام را از تلان خود فیشنوی فغز فا ،ک
بیتابان فنتظر کشف آن اطالع جدید است ،دیگر روی یک کار فتمرکز نمست .این فطالعا نشان فیدهد
ک فثال اگر دانشآفوزی هنگام فطالع و یادگمری ،ه زفان تلویزیون تماشا کند یا گاتگویی را در یک
شبک ی اجتماعی دنبال کند ،فطالب درسی ب جای اینک ب قسمت احقایق و ایدهها برود ب قسمت فهار ها
فرستاده فیشود».
سعمد و سهراب اس از خواندن این فطلب در نشری ی فدرس تصمم گرفتند نمرهی عملکرد تحصملی ۲۵
دانشآفوز اای ی دوازده فدرس را ک هنگام فطالع  ،تلان همراه خود را در احالت بیصدا قرار فیدهند

(گروه یک) با  ۲۵دانشآفوز اای ی دوازده دیگر ک این کار را نمیکنند (گروه دو) فقایس کنند .نتایج این
فطالع ب این شرح است:

الف) از فقایس ی فمان ی گروه یک با چارک سوم گروه دو چ نتمج ای فیگمرید؟
پاسخ :نیمی از دانشآموزان گروه یک عملکرد بهتری نسبت به  ۷۵درصد دانشآموزان گروه دو داشتهاند.

ب) اراکندگی دو گروه را با استااده از دافن ی تغممرا و دافن ی فمان چارکی فقایس کنمد.
پاسخ :دامنهی تغییرات گروه دو بیشتر از گروه یک و دامنهی میان چارکی گروه یک بیشتر از گروه دو است.

پ) از فقایس ی کممن ی گروه یک با چارک اول گروه دوم چ نتمج ای فیگمرید؟
پاسخ :تمامی دانشآموزان گروه یک عملکرد بهتری نسبت به  ۲۵درصد دانشآموزان گروه دو دارند.

) در کدام گروه گزارش فمانگمن و انحراف فعمار فیتواند گمراهکننده باشد؟
پاسخ :به نظر میرسد گروه دو داده یا دادههای دورافتادهی کوچکی دارد (کشیدگی یک چهارم اول نمودار) .به
همین دلیل گزارش میانگین و انحراف استاندارد (معیار) برای این گروه مناسب نیست .در این قسمت برای درک
بهتر دانشآموزان میتوان به شکلهای زیر و چگونگی تاثیر توزیع دادهها بر نمودار جعبهای اشاره کرد.

ث) در کدام گروه فقدار فمانگمن و فمان ب ه نزدیکتر هستند؟

پاسخ :به نظر میرسد در گروه یک توزیع دادهها متقارنتر است و در نتیجه میانگین و میانه نزدیکتر هستند.
در این قسمت برای درک بهتر دانشآموزان میتوان به شکلهای زیر و چگونگی تاثیر توزیع دادهها بر معیارهای
گرایش به مرکز اشاره کرد.

ج) نتایج این فطالع را ب چ جافع ای فیتوان تعمم داد؟
پاسخ :دانشآموزان پایهی دوازدهم مدرسهی سعید و سهراب

 -۵در یک نظرسنجی از  ۱۵دانشآفوز علوم انسانی اای ی یازده یک فدرس ارسمدهای ب نظر آنها چند
ساعت آفوزشی در فاه برای برگزاری جلسا نقد کتاب یا فمل فناسب است .دادههای جمعآوری شده ب
این شرح است:
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الف) این دادهها را طوری تغممر دهمد ک فمانگمن و انحراف فعمار بمشتر شود افا فمان  ،چارک اول و چارک
سوم تغممر نکند.
پاسخ :پس از مرتب کردن دادهها متوجه میشویم که مثال اگر به جای بزرگترین داده ( ،)۲۲عددی مانند ۳۲
بگذاریم میانگین و انحرف استاندار بزرگتر میشوند ولی میانه و چارکها تغییر نمیکنند.

ب) فرض کنمد فیخواهم دو نار دیگر ب این نمون اضاف کنم  .دادههای این دو نار را طوری انتخاب کنمد
ک فمانگمن و فمان تغممر نکند.
پاسخ :میانگین این دادهها  ۱۲/۶است .با توجه به مفهوم مرکز ثقل برای میانگین ،اگر دو عدد با فاصلههای برابر
(یکی کمتر و دیگری بیشتر از میانگین) به دادهها اضافه شود میانگین تغییر نخواهد کرد .اگر بخواهیم میانه نیز
تغییر نکند نباید عددی بین میانگین ( )۱۲/۶و میانه ( )۱۲قرار گیرد .مثال دو عدد  ۱۱/۶و  ۱۳/۶مناسبند.

 -۶با توج ب تاثمر کممت و کمامت خواب بر یادگمری ،ندا و آوا در فطالع ای با بررسی تمافی دانشآفوزان
س کالس اای ی ده فمانگمن ساعت خواب این دانشآفوزان را در هات ی گذشت بر احسب ساعت ثبت
کردند .آنها اس از گردآوری دادهها و بررسی درستی آن ،نتایج را ب صور نمودارهای زیر نمایش دادند.
(در این نمودارها بلندی فستطمل نشاندهندهی فمانگمن و فمل ی خطا نشاندهندهی انحراف فعمار است).
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الف) چ عوافلی فمکن است هنگام گردآوری دادهها نتایج را از واقعمت دور کند؟ (هنگافی ک از دانشآفوزان
راجع ب فمانگمن ساعت خوابشان در هات ی گذشت فیارسم آیا آنها فیتوانند ب درستی ب یاد آورند ک
هر شب چند ساعت خوابمدهاند تا بتوانند فمانگمن را ب درستی اعالم کنند؟ برای احل این فشکل چ
راهکاری امشنهاد فیکنمد؟)
پاسخ :فراموش کردن ساعتهای خواب میتواند بر نتایج تاثیر بگذارد .بهتر است پرسشنامهای تهیه کنیم و از
آنها بخواهیم در طول هفته هر شب میزان خواب خود رایادداشت کنند.

ب) نوع فتغمر و فقماس اندازهگمری فورد بررسی در این فطالع را فشخص کنمد.
پاسخ :کمی ،نسبتی

) با استااده از اطالعا نمودارها ،نتایج را ب صور تقریبی در جدول زیر بنویسمد.
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ث) چ عوافلی فیتواند نتایج این فطالع را تحت تاثمر قرار دهد؟ چگون فیتوانم با بمان فسأل ای جدید
ااسخ دقمقتری برای این فسأل امدا کنم ؟

پاسخ :ممکن است یکی از کالس ها در زمان انجام این مطالعه آزمونی داشته که میزان خواب دانشآموزان آن
کالس را تحت تاثیر قرار دهد .بهتر است از این نظر هماهنگی بین کالسها برقرار باشد یا اینکه مطالعه در زمان
طوالنیتری (چند هفته) انجام شود.

ج) چ کسانی فیتوانند در اجرای بهتر این فطالع ب فا کمک کنند؟ چگون ؟
پاسخ :متخصصین اختالالت خواب ،روانشناسان ،والدین و مشاوران آموزشی میتوانند در اندازهگیری و طراحی
یک پرسشنامهی مناسب و اجرا به ما کمک کنند.

 -۷فدرس ای ب فنظور ترویج فرهنگ کتابخوانی از دو سال امش ب غمر از دانشآفوزان فدرس  ،از خارج
از فدرس نمز عضو فیاذیرد .نمودار فمل ای زیر نشاندهندهی روند تغممرا فراوانی اعضای جدید کتابخان
در دو گروه فذکور است.
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الف) سال گذشت چند نار از خارج فدرس عضو کتابخان شدهاند؟
پاسخ ۳۰ :نفر

ب) با توج ب روند این تغممرا  ،امشبمنی فیکنمد سال آینده چ تعداد از دانشآفوزان این فدرس عضو
کتابخان شوند؟
پاسخ ۳۰ :نفر

) با استااده از نمودارهای فمل ای داده شده ،برای هریک از این س سال یک نمودار دایرهای جداگان رس
کنمد.
پاسخ:
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ث) ب نظر شما چ عوافلی فوجب این روند تغممرا شدهاست؟
پاسخ :هر پاسخی از دانش آموزان که بتواند نتایج را توجیه کند پذیرفته است .مثال شلوغی فضای کتابخانه با
افرادی ناآشنا ،تمایل کتابخانه به ثبتنام افراد خارج از مدرسه به دلیل حق عضویت بیشتر یا کمکهای آنها به
کتابخانه و یا اینکه به مرور زمان با افزایش اعضای خارج مدرسه کتابها از سالیق دانشآموزان دور شده است.

 -۸نتمج ی فطالع ای فراوانی بازدیدکنندگان از یک سالن نمایش را در گروههای فختلف سنی در نمودار
دایرهای زیر نمایش داده است( .در این نمودار  ۵۴درج فربوط ب گروه سنی زیر  ۲۰سال ۹۰ ،درج فربوط
ب گروه سنی  ۲۰تا  ۴۰سال و فابقی فربوط ب گروه سنی  ۴۰تا  ۶۰سال است)

 ۴۰تا  ۶۰سال

 ۲۰تا  ۴۰سال

زیر  ۲۰سال

الف) با توج ب این نمودار ،چند درصد افراد بازدیدکننده بمن  ۴۰تا  ۶۰سال سن دارند؟
پاسخ ۶۰ :درصد

ب) فسئول فروش بلمت این سالن اس از فشاهده نتایج ،آن را غمرواقعی دانست و گات« :بمشتر
بازدیدکنندگان این سالن کمتر از ۴۰سال دارند ».از فوارد زیر کدام فیتوانند نتایج این فطالع را بدین
شکل از واقعمت دور کرده باشد؟ توضمح دهمد.
 بسماری از افراد کمتر از چهل سال تمایلی ب ااسخگویی ب سؤاال ارسشگر نداشت اند .
 گردآوری دادهها در ساعا اداری انجام شده است و بازنشستگان بمشتری در نمون قرار گرفت اند.

 هنگام گردآوری دادهها ،دانشآفوزان بسماری از طرف فدرس برای بازدید احضور داشت اند.
 -۹جدول زیر نشان دهندهی تعداد تصادف خودروها و سرعت احرکت آنها در زفان تصادف است.

همانطور ک دیده فیشود ،تعداد تصادف خودروهایی ک سرعتشان بمش از  ۹۰کملوفتر در ساعت بوده،
کمتر است .اس« :هرچ سریعتر بروید ،فطمئنتر و افنتر است».
نتمج گمری باال چ اشکالی دارد؟ چرا این تصور ایجاد شده است؟
پاسخ :این نتیجهگیری صحیح نیست .زیرا نمیدانیم که در هر سرعت چند خودرو با آن سرعت حرکت کرده
است .مثال اگر  ۱۰خودرو با سرعت بین  ۱۱۰تا  ۱۲۰حرکت کرده باشد ،این نتایج نشان میدهد که صد درصد آنها
تصادف داشتهاند .برای تحلیل صحیح دادهها نباید فراوانی گزارش شود بلکه باید نسبت تعداد تصادفهای هر
دسته به تعداد خودروهایی که با سرعت آن دسته حرکت میکردهاند گزارش شود( .این اطالعات در این مسئله
موجود نیست).

پروژه
انجام اروژه توسط دانشآفوزان ب صور گروههای چند ناره از اهممت ویژهای برخوردار است و دانشآفوزان
فااهم و نکاتی را ک در این درس آفوخت اند در قالب انجام اروژه ب خوبی درک خواهند کرد .انجام اروژه
گروهی با فوضوعی ک دانشآفوزان ب آن عالقمند هستند «توانایی نقد و بررسی نتایج فطالع ی دیگر
گروهها» را در آنها تقویت فیکند .دانشآفوزان با کارگروهی فیآفوزند ک لزوفا ااسخ یکتایی برای احل هر
فسئل وجود ندارد و فیتوان ب شموههای فختلف ب راهی برای احل فسئل فکر کرد .انجام اروژه با هدایت
فعل ب دانشآفوزان کمک فیکند در تمافی گامهای چرخ ی احل فسئل ب اهداف نخستمن کار بماندیشند
و ب فحدودیتهای انجام اروژه واقف باشند.

