فصل1ـ

درس١

آمار و احتمال

شمارش

درس2

احتمال

درس3

آمار

1

درس١
شمارش

فعالیت
درباره روان شناسی و  25کتاب متفاوت با موضوع تعلیم و تربیت اسالمی
 .1فرض کنید در کتابخانه مدرسه  30کتاب متفاوت
ٔ
وجود دارد .اگر دانش آموزی فرصت داشته باشد فقط یک کتاب با موضوع روان شناسی یا تعلیم و تربیت اسالمی مطالعه کند،
برای این کار چند انتخاب دارد؟
واضح است که او می  تواند یکی از  30کتاب روان شناسی «یا» یکی از  25کتاب تعلیم و تربیت اسالمی را انتخاب کرده و مطالعه
کند و مجموعاً ...+ ...= 55 :راه انتخاب دارد.
 .2خانم فاطمی پرستار بیمارستان حضرت زینب ( )است او می  تواند به صورت «رایگان» (استفاده از سرویس بیمارستان
یا پیاده روی) یا با پرداخت هزینه (استفاده از تاکسی ،اتوبوس یا مترو) به محل کارش برود .ایشان برای رسیدن به محل کارش
همه حالت های ممکن که او می  تواند به صورت رایگان «یا» با پرداخت هزینه به محل کارش برود را در یک
چند انتخاب دارد؟ ٔ
مجموعه بنویسید , ...., ...., ...., ....,{ :پیاده روی}= Aشما برای حل هر دو قسمت از قاعده یا اصلی استفاده کردید
که به اصل جمع معروف است و به صورت زیر بیان می  شود.

اصل جمع
اگر عملی را بتوان به  mطریق و عمل دیگری را بتوان به  nطریق انجام داد ،به طوری که این دو عمل را نتوانیم
با هم انجام دهیم ،در این صورت به ( )m   + nطریق می  توان عمل اول «یا» عمل دوم را انجام داد( .اصل جمع به
بیش از دو عمل نیز قابل تعمیم است).
مثال :شما به چند طریق می  توانید فقط یک خودکار یا یک مداد یا یک روان نویس از بین چهار خودکار آبی ،قرمز ،سبز و
سیاه و  5مداد با رنگ های متمایز و  3روان نویس با رنگ های متمایز ،انتخاب کنید.
حل :در صورت مسئله از لفظ «یا» استفاده شده و قید شده که فقط یکی از این  12شیء می  تواند انتخاب شود ،لذا طبق اصل
جمع داریم:
 =5+4+3=12تعداد انتخاب ها
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فعالیت
فرض کنید یک دانشجو می  خواهد  1درس عمومی از بین  2درس
عمومی ارائه شده و  1درس اختصاصی از بین سه درس اختصاصی
ارائه شده انتخاب کند .او به چند طریق می  تواند  1واحد درس عمومی
و  1واحد درس اختصاصی خود را انتخاب کند؟
با کامل کردن نمودار مقابل به سؤال باال پاسخ دهید:

...........

اختصاصی ()2
...........
...........
...........
اختصاصی ()3

عمومی ()1

عمومی ()2

انتخاب درس عمومی به دو طریق امکان پذیر است و هر کدام که انتخاب شود برای انتخاب درس اختصاصی .....راه انتخاب
وجود دارد پس در کل به  ....× ....= ....طریق این کار امکان پذیر است.

اصل ضرب

مرحله دوم هر کدام
مرحله اول به  mطریق و در
مرحله اول و دوم انجام پذیرد ،طوری که در
اگر عملی طی دو
ٔ
ٔ
ٔ
از این  mطریق به  nروش انجام پذیر باشند در کل آن عمل به  m * nطریق انجام پذیر است( .اصل ضرب قابل
تعمیم به بیشتر از دو مرحله است).
درباره
مثال :مدیرعامل یک شرکت جهت تصمیم گیری
توسعه شرکت 15 ،نفر از سهام داران و هیئت امنا را در دو گروه  Aو
ٔ
ٔ
 Bدسته بندی می  کند که  7نفر از آنها در گروه  Aو  8نفر آنها در گروه  Bقرار می  گیرند و اعضای گروه  Aمی بایست راجع به نتایج
درباره نتایج نامساعد احتمالی تحقیق کنند.
مساعد احتمالی و اعضای گروه  Bباید
ٔ
الف) مدیرعامل به چند طریق می  تواند فقط از یکی از این  15نفر راجع به تصمیمش مشورت بگیرد.
نتیجه تحقیقاتش را با او در میان بگذارد،
ب) اگر مدیرعامل بخواهد از هر دو گروه مشورت بگیرد به شرط آنکه از هر گروه  1نفر ٔ
به چند طریق می  تواند این کار را انجام دهد.
حل:
الف) از اصل جمع استفاده می  کنیم زیرا مدیرعامل می  تواند یک نفر از گروه « Aیا» یک نفر از گروه  Bرا به  7+8=15طریق
انتخاب کند.
ب) در این حالت مدیرعامل می  تواند به  7طریق یک نفر از گروه  Aرا انتخاب کند و به ازای هر انتخاب از  Aبه  8طریق می  تواند
یک نفر از گروه  Bرا انتخاب کند و لذا طبق اصل ضرب به  7×8=56طریق می  تواند این کار را انجام دهد.
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کار در کالس
مطابق شکل روبه رو بین چهار شهر  C ،B ،Aو  Dراه هایی وجود دارد،
مشخص کنید که به چند طریق می  توان:
الف) از شهر  Aبه شهر  Cو از طریق شهر  Bمسافرت کرد؟ از  Aبه  Bسه
راه وجود دارد از هر کدام از این سه راه که به  Bبرسیم ،برای رفتن به  ،Cچهار
راه موجود است بنابراین طبق اصل ضرب به  ....× ....= ....طریق می  توان
از  Aبه ( Cاز طریق  )Bمسافرت کرد.

B

A

C

D

ب) از شهر  Aبه شهر  Cمسافرت کرد؟
برای مسافرت از  Aبه  Cمی  توان یکی از دو مسیر « A→B   →Cیا»  A→...→...را انتخاب کرد (اصل )...بنابراین تعداد
راه های مسافرت از  Aبه  Cاز طریق شهر  + Dتعداد راه های مسافرت از  Aبه  Cاز طریق شهر  = Bتعداد راه های مسافرت از
 Aبه C
=3*4+3 * ...= ...
پ) از شهر  Bبه شهر  Dمسافرت کرد؟
برای رفتن از شهر  Bبه شهر  Dمی  توان یکی از دو مسیر « B →C →...یا»  B   →...→...را انتخاب کرد پس داریم:
 = 4* ...+ ...* ...=17تعداد راه های مسافرت از  Bبه D

نماد فاکتوریل
همان طور که برای ضرب یک عدد مانند  aدر خودش از نماد توان استفاده می  کنیم و می  نویسیم  .a    *  a = a2برای ضرب یک
عدد طبیعی و بزرگ تر از  2در تمام اعداد طبیعی کوچک تر از خودش از نماد فاکتوریل (!) استفاده می  کنیم .به عنوان مثال ،با
ارقام  1و  2و  3و  4و  5و  6به تعداد ! 6*5*4*3*2*1=6عدد  6رقمی (بدون تکرار ارقام) می  توان نوشت.
قرارداد :برای اعداد صفر و یک ،فاکتوریل را به صورت  0!=1و  1!=1تعریف می  کنیم.
مثال :حاصل هر یک را به ساده ترین صورت بنویسید.
( 4!*2=)4*3*2*1(*2=24*2=48الف
=5*4=20

!3

(5! 5 × 4 × )3 × 2 × 1
=
!3
)3
(× 2 × 1


(ب

!3

( 10! = 10× 9 × 8 × 7! = 720پ
!7

1
6 × 5! × 1
=
7 × 6 × 5! × 1 7

4

!7

= !( 3! × 5! ×0ت
!7! × 1

جایگشت
فرض کنید چهار شیء متمایز  c ،b ،aو  dمفروض باشند ،آرایش یا حالت  abcdاز کنار هم قرار گرفتن این چهار شیء با
آرایش  acbdمتفاوت است و به هر کدام از آنها یک جایگشت  4تایی از این  4شیء گفته می  شود .در حالت کلّی هر حالت از کنار
هم قرار گرفتن  nشیء متمایز را یک جایگشت  nتایی از آن  nشیء می  نامیم.
مسئله :ثابت کنید تعداد کل جایگشت های  nتایی از  nشیء متمایز برابر است با !.n
صفحه بعد) برای مکان اول از چپ (یا از راست) n
حل :اگر برای هر کدام از این اشیا یک مکان در نظر بگیریم (مطابق شکل
ٔ
انتخاب داریم و برای مکان بعدی ( )n  -1انتخاب داریم و ...و برای مکان آخر یک انتخاب داریم و بنابر اصل ضرب کل حالت ها
برابر است با.n *)n-1(*)n-2( * ...*2*1=n! ،
n n   -1 n   -2 ... 2
1
__
__ __ ___ ____ ____
مثال :اگر افراد  Aو  Bو  Cبخواهند در یک همایش سخنرانی کنند ،این عمل به چند طریق امکان پذیر است.

3
2
1
____________
________________
___________
→ 3*2*1=6
 Aیا  Bیا C
یکی از  2نفر باقی مانده
 1نفر باقی مانده
ABC - ACB - BAC - BCA - CAB - CBA

(اول شخص  ،Bبعد  Cو آخر  Aسخنرانی کرده اند)
مثال :با ارقام  2و  7و  4و  5و  6چند عدد  5رقمی (بدون تکرار ارقام) می  توان نوشت؟
! =5*4*3*2*1=5تعداد اعداد  5رقمی

__ 5
__ 4
__ 3
__ 2
→1
__→ تعداد انتخاب ها

کار در کالس
ارقام  0و  1و  2و  3و  4و  5مفروض اند ،با این ارقام:
 .1چند عدد پنج رقمی و بدون تکرار ارقام ،می  توان نوشت؟
5
____ 5
____ ....
____ 3
اصل ضرب ...
______________ → تعداد انتخاب ها
____
→ 5*5!=600
 1یا  2یا  3یا  4یا 5
(توجه دارید که صفر سمت چپ اعداد خوانده نمی شود و در مکان دوم از سمت چپ صفر می  تواند قرار بگیرد و فقط رقمی
که سمت چپ قرار گرفته ،از انتخاب ها حذف می  شود).
 .2چند عدد  5رقمی و فرد می  توان نوشت؟
____ 4
____ 4
____ ....
2
...
→ تعداد انتخاب ها
____
________
→ 4*4* ...*2* ...=288
 1یا  3یا 5
 .3چند عدد پنج رقمی و زوج می  توان نوشت؟
5

روش اول :تعداد  5رقمی های فرد  -تعداد کل  5رقمی ها = تعداد  5رقمی های زوج
= 600 - ...= ...
روش دوم :اعداد زوج و  5رقمی که با این ارقام می  توان ساخت یا به صفر ختم می  شوند یا به  2و  4که جدا محاسبه کرده و
بنابر اصل جمع آنها را جمع می  کنیم:
الف)  5رقمی هایی که به صفر ختم می  شوند
____ 5
____ ...
____ 3
____ ...
اصل ضرب 1
→ تعداد انتخاب ها
____
→ 5!= ...
صفر
ب)  5رقمی هایی که به  2یا  4ختم می  شوند
____ 4
... ....
2
2
____ → تعداد انتخاب ها
____ ____
_____
→ 4 * ...* ...*2*2=192
 2یا 4
 =120+192=312تعداد  5رقمی های زوج
 .4چند عدد  5رقمی و مضرب  5می  توان نوشت؟
 5رقمی هایی که به  5ختم می  شوند  5 +رقمی هایی که به صفر ختم می  شوند = تعداد  5رقمی های مضرب 5
____ ...
____ 4
____ ...
____ ...
اصل ضرب 1
→ تعداد انتخاب ها
____
→ ...!= ...
صفر
→ تعداد انتخاب ها

____ 4
... ...
اصل
____
____ ...
ضرب________ 1
→ 4* ...* ...* ...*1= ...
5
 = ...+ ...=216تعداد  5رقمی های مضرب 5
جایگشت های  rتایی از  nشیء (انتخاب  rشیء از  nشیء)

فعالیت
فرض کنید بخواهیم تعداد اعداد  4رقمی که با ارقام  1تا  7می  توان نوشت را حساب کنیم در این صورت داریم( :تکرار ارقام
مجاز نیست)
____ 7
____ 6
____ 5
اصل ضرب 4
____ → تعداد انتخاب ها
→ 7*6*5*4
!7 × 6 × 5 × 4 × 3 ! 7
!7
=
=
!3
!(3 ! )7 − 4

=7 × 6 × 5 × 4

(توجه دارید که با جابه جایی هر رقم از این عدد  4رقمی با رقم دیگر ،یک عدد  4رقمی جدید حاصل می  شود و به عبارت دیگر
در این جایگشت ها جابه ِ
جایی ترتیب قرار گرفتن اشیای انتخاب شده ،اهمیت دارد).

6

 .1به چند طریق می  توان سه کتاب را از بین  5کتاب متمایز انتخاب کرده و در یک ردیف بچینیم؟
5
... ...
اصل
____ → تعداد انتخاب ها
____
ضرب ____
→ 5 * ...* ...= ...
!5
=
!()5 − 3

 :از طرفی

 .2در حالت کلّی تعداد انتخاب های  rشیء از بین  (r ≤ n) nکه جابه جایی  rشیء انتخاب شده اهمیت داشته باشد برابر است
با:
n
____ n -1
...
)(n  -  r  +2
)(n -r +1
____
____
_________ _______ ...
(n )n -1( )n -2( ...)n  -  r  +2( )............

→ تعداد انتخاب ها
طبق اصل ضرب
→

!(n )n − 1()n − 2( ... )n − r + 1( × ).........
!n
=
!( )n − r
!( )n − r

=

نمادگذاری :برای تعداد انتخاب های  rشیء از بین  nشیء (که جابه جایی یا ترتیب انتخاب مهم باشد) از نماد ( p )n,rاستفاده
می  کنیم یعنی،
!n
!( )n − r

= ( p )n , r

مثال :با ارقام  1و  2و  4و  6و  8و  9و  7چند عدد سه رقمی می  توان نوشت؟ (تکرار مجاز نیست)
حل :در واقع باید سه رقم را از بین  7رقم داده شده انتخاب کنیم که البته جابه جایی آنها پس از انتخاب عدد جدید می  سازد
و اهمیت دارد.
!7
!7! 7 × 6 × 5 × 4
= 210
= =
!)7 − 3(! 4
!4

=p )7, 3
(

=
تعداد اعداد سه رقمی :روش اول

____ :روش دوم
____ 7
____ 6
اصل ضرب 5
→ 7*6*5=210
ترکیب (انتخاب  rشیء از بین  nشیء که جابه جایی اشیا اهمیت ندارد)
مجموعه سه عضوی تشکیل دهیم ،با توجه
فرض کنید بخواهیم سه رقم از بین ارقام  1و  2و  4و  6انتخاب کرده و با آنها یک
ٔ
به تعریف مجموعه که جابه جایی اعضای یک مجموعه،
مجموعه جدیدی تولید نمی کند و چون سه رقم انتخاب شده 3! ،جایگشت
ٔ
دارند که برای تشکیل مجموعه فقط یک مجموعه ساخته می  شود (هر  6حالت  1مجموعه می  سازد) لذا برای رسیدن به جواب
مسئله کافی است کل جایگشت های سه تایی از  4رقم را بر ! 6=3تقسیم کنیم.
7

(p )4, 3
!4
= = 4
!3
! 1! × 3

=مجموعه های سه عضوی
تعداد

2,4,6

1,4,6

1,2,6

1,2,4

انتخاب سه رقم

246
264
426
462
624
642

146
164
416
461
614
641

126
162
216
261
612
621

124
142
241
214
412
421

جایگشت های سه رقم انتخاب شده

{A4=}2,4,6

{A3=}1,4,6

{A2=}1,2,6

{A1=}1,2,4

24
= 4
6

تعداد مجموعه های سه عضوی
=

ترکیب  rشیء از  nشیء

تعداد انتخاب های  rشیء از بین  nشیء که جابه جایی اشیای انتخاب شده پس از انتخاب حالت جدید تولید نکرده و ترتیب

انتخاب اهمیت نداشته باشد را با

( = ) nr

 C rnنشان داده و از دستور زیر محاسبه می  کنیم.

( p )n , r
!n
=
!r
!( r !)n − r

)=(
n
r

n
=C
r

مثال :به چند طریق می  توان سه کتاب را از بین  7کتاب انتخاب کرده و به دوستمان هدیه کنیم؟
حل :در هدیه دادن ترتیب مهم نیست لذا از ترکیب استفاده می  کنیم،
!7
!7 × 6 × 5 × 4
=
= 35
!3 ! × 4
!3 ! × 4

) (

7
=
3

کار در کالس
 .1به چند طریق می  توان با ارقام  1تا  9عددی  5رقمی ساخت؟ (تکرار مجاز نیست)
...* 8 * ...* ...*5

→

____ ...
____ 8
... ...
5
____
____ ____
!9
= 
!()9 −

8

:روش اول

()9, 
=: pروش دوم

 .2به چند طریق می  توان از بین  9نفر یک تیم  6نفره برای والیبال تشکیل داد؟
در ساختن تیم ،جابه جایی افراد انتخاب شده ،تیم جدیدی تولید نمی کند بنابراین از ترکیب استفاده می  کنیم،
تعداد تیم های  6نفره
زیرمجموعه سه عضوی دارد؟ هر سه عضو از این  8عضو که انتخاب
مجموعه  8عضوی { A=}1,2,3,4,5,6,7,8چند
.3
ٔ
ٔ
زیرمجموعه سه عضوی می  سازد (در مجموعه ها جابه جایی اعضا اهمیت ندارد) بنابراین داریم:
شود فقط یک
ٔ
تعداد زیرمجموعه های  3عضوی
مهره آبی وجود دارد ،به چند طریق می  توان سه مهره از این جعبه خارج کرد؟
مهره قرمز و ٔ 5
 .4در جعبه ای ٔ 4
مهره آبی خارج شود اهمیت ندارد که با چه ترتیبی خارج
مهره قرمز و ٔ 1
در انتخاب مهره های رنگی نیز ترتیب مهم نیست (اگر ٔ 2
شوند در هر صورت  2قرمز و  1آبی خارج شده است) و لذا داریم،
تعداد انتخاب  3مهره از بین  9مهره

تمرین
 .1می  خواهیم از بین  10دانش آموز کالس دهم و  11دانش آموز کالس یازدهم و  12دانش آموز کالس دوازدهم یک
دانش آموز انتخاب کنیم ،به چند طریق می  توان این دانش آموز را انتخاب کرد؟
 .2بین  5شهر  E ،D ،C ،B ،Aمطابق شکل زیر راه هایی وجود دارد که همگی دو طرفه هستند .مشخص کنید به چند طریق
می  توان:
الف) از شهر  Aبه شهر  Cمسافرت کرد؟
ب) از شهر  Aبه شهر  Cمسافرت و از طریق شهر  Bمسافرت رفت و برگشت انجام داد؟
پ) از شهر  Dو بدون عبور از شهر  Eبه شهر  Aمسافرت کرد؟
B

A
C

D

E

9

کلمه «والیت» و بدون تکرار حروف( :با معنی یا بی معنی)
 .3با حروف ٔ
کلمه  5حرفی می  توان نوشت؟
الف) چند ٔ
کلمه  3حرفی می  توان نوشت که به «ی» ختم شوند؟
ب) چند ٔ
کلمه  5حرفی می  توان نوشت که با «و» شروع و به «ل» ختم شوند؟
پ) چند ٔ
 .4در یک دوره بازی فوتبال بین  10تیم فوتبال ،بازی ها به صورت رفت و برگشت انجام می  شود ،اگر همه تیم ها با هم بازی
داشته باشند ،در پایان دوره چند بازی انجام خواهد شد؟
 .5یک کارخانه تولید اتومبیل ،اتومبیل هایی در  7رنگ 2 ،حجم موتور و  3نوع مختلف جلوداشبورد تولید می  کند ،یک
خریدار برای خرید یک اتومبیل چند انتخاب دارد؟
.6
مجموعه { A=}1,2,4,6,8,9مفروض است ،الف) با ارقام موجود در این مجموعه چند عدد  5رقمی و زوج می  توان ساخت؟
ٔ
زیرمجموعه سه عضوی دارد؟ ت)
مجموعه  Aچند
ب) چند عدد  5رقمی و بزرگتر از  80000می  توان نوشت؟ پ)
مجموعه  Aچند
ٔ
ٔ
ٔ
زیرمجموعه سه عضوی و شامل رقم  8دارد؟
ٔ
 .7روی محیط یک دایره  12نقطه وجود دارد مشخص کنید الف) چه تعداد مثلث با این دوازده نقطه می  توان تشکیل داد؟
ب) چه تعداد وتر می  توان تشکیل داد؟
پایه دوازدهم یک تیم  6نفره والیبال تشکیل دهیم ،مشخص کنید
پایه یازدهم و  6دانش آموز ٔ
 .8می  خواهیم از بین  5دانش آموز ٔ
به چند طریق می  توان این تیم را تشکیل داد هرگاه بخواهیم:
پایه یازدهم و دوازدهم در تیم حضور داشته باشند.
الف) به تعداد مساوی دانش آموز ٔ
پایه دوازدهم باشد.
ب) کاپیتان تیم فرد مشخصی از ٔ
پایه دوازدهم باشند.
پ) حداقل  4نفر از اعضای تیم ،دانش آموز ٔ
پایه یازدهم باشند.
ت) فقط  2نفر از اعضای تیم از ٔ
2
 .9مسئله ای طرح کنید که پاسخ آن به صورت (  )2*3+3*4+3باشد؟
 .10تعداد راه ها یا جاده های یک طرفه از شهر  Bبه  Cو از شهر  Eبه  Dرا طوری تعریف کنید که با توجه به شکل زیر بتوان
به  22طریق از شهر  Aبه  Eمسافرت کرد.
B

A

C

r

E

D

10

ب) کدام شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای توصیف دادههای متغیر «ساعتهای تماشای تلویزیون» مناسباند؟ چرا؟
گ شدن انحراف ِ
معیار متغیر «ساعتهای تماشای تلویزیون» شده است؟ چگونه؟
پ) انحراف کدام دادهها از میانگین ،باعث بزر 
ت) اگر برای توصیف دادههای متغیر «ساعتهای تماشای تلویزیون» فقط میانگین گزارش میشد ،خوانندگانی که به دادههای خام
دسترسی نداشتند چگونه گمراه میشدند؟
در دادههایی که میانگین و انحراف معیار شاخصهای مناسبی برای توصیف دادهها هستند ،میتوانیم از نموداری
اندازه انحراف معیار ،روی مستطیل
میله خطای آن ،به
دهنده میانگین و ٔ
ٔ
استفاده کنیم که بلندی مستطیل آن نشان ٔ
باال آمده باشد.
دهنده میانگین و انحراف معیار سن است؟ نمودار الف یا ب؟
ث) با توجه به دادههای جدول کار در کالس باال کدامیک از نمودارهای زیر نشان ٔ

سن

ب

الف

اگر دادههای دورافتاده داشته باشیم ،نمیتوانیم تنها به نمایش میانگین و انحراف معیار بسنده کنیم زیرا گزارش میانگین میتواند
گمراهکننده باشد؛ در این موارد باید از نمودار جعبهای استفاده کنیم .برای دادههای «ساعتهای تماشای تلویزیون» در مثال باال،
با استفاده از مقدار چارکهای اول ،دوم (میانه) و سوم ،ابعاد جعبه (به ترتیب ابتدا ،خط میانی و انتها) را روی محور زیر مشخص
کنید؛ سپس با توجه به کوچکترین و بزرگترین دادهها نمودار جعبهای را کامل کنید.

دهنده میانگین و انحراف معیار یا
الف) کدام نمودار بهتر نشان میدهد که دادهها کجا متراکمتر و کجا پراکندهتراند؟ نمودار نمایش ٔ
نمودار جعبهای؟
ب) اگر از الگوی توزیع دادهها و وجود دادههای دورافتاده اطالعی نداشته باشیم ،کدام نمودار برای نمایش اطالعات متغیرهای
کمی مطمئنتر است؟
ّ
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کار در کالس
ماهیانه کارکنان شرکت
نرگس از دو شرکت پیشنهاد کار دارد که یکی از شرکتها  ۳۰و دیگری  ۳۱کارمند دارد .میانگین حقوق
ٔ
ماهیانه کارکنان شرکت دوم تقریباً  ۱/۶میلیون تومان است .او برای انتخاب یکی
اول ،تقریباً چهار میلیون تومان و میانگین حقوق
ٔ
از این دو شرکت از اعظم و مریم نظر میخواهد.
اعظم میگوید «شرکت اول را انتخاب کن چون به طور متوسط ماهی  ۴میلیون تومان درآمد خواهی داشت».
مریم میگوید «به نظر من این اطالعات کافی نیست .گزارش شاخص مرکزی بدون شاخص پراکندگی چه فایدهای دارد؟»
آنها تصمیم میگیرند شرایط را کمی بیشتر بررسی کنند .در هر شرکت چند نفر را به تصادف انتخاب میکنند و اطالعات زیر را
گردآوری میکنند.
۱/۸
۰/۸

۱/۱
۰/۹

۳

۱۰/۱

۱/۹

۱/۶

حقوق کارمندان
۱/۴

۰/۸

۱/۲

۱/۷

۱۲/۱

۱/۵

۸

۱

۰/۷

۱

شرکت اول

شرکت دوم

ماهیانه کارمندان این دو شرکت را روی یک محور رسم کنید.
الف) با استفاده از دادههای جدول باال نمودار جعبهای حقوق
ٔ
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ب) با توجه به نمودارهای قسمت قبل درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را مشخص کنید.
حقوق تقریباً  ٪۵۰کارکنان شرکت دوم کمتر از کمترین حقوق کارکنان شرکت اول است.
تجربه متوسطی داشته باشد شرکت اول برای او مناسب است.
اگر نرگس سطح تحصیالت و
ٔ
در شرکت دوم ،میانگین ،شاخص مرکزی مناسبی است.

کار در کالس
متوسطه دوم ،که تعداد دانشآموزانشان تقریباً برابر بود ،در سال گذشته با تغییر کادر آموزشی خود وضعیت قبولی
مدرسه
دو
ٔ
ٔ
مدرسه اول قبولیهایش  ۲۰۰درصد افزایش داشت و مدرسه دوم
دانش آموزان خود را در  ۱۵دانشگاه برتر کشور بهبود دادند.
ٔ
مدرسه بچههای خود محدودیتی ندارند.
 ۲۰درصد .فرض میکنیم والدین برای انتخاب
ٔ
الف) با توجه به این اطالعات کدام مدرسه را به اولیا پیشنهاد میکنید؟
ب) افزایش  ۲۰۰درصدی و  ۲۰درصد به چه معناست؟ توضیح دهید.
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مدرسه
مدرسه اول تعداد قبولیها قبال ً  ۱نفر بوده و با تغییر کادر آموزشی  ۳نفر شده است ( ٪۲۰۰افزایش) و در
پ) فرض کنید در
ٔ
ٔ
دوم تعداد قبولیها  ۷۰نفر بوده و با تغییر کادر آموزشی  ۸۴نفر شده است ( ٪۲۰افزایش) .اکنون کدام مدرسه را پیشنهاد میکنید؟
ارائه درصد ،بدون مشخص ِ
کردن تعداد ،چگونه میتواند گمراه کننده باشد؟
ت) در گزارش متغیرهای کیفیٔ ،
یادمان باشد برای توصیف دادههای کیفی (اسمی یا ترتیبی) گزارش درصد باید همیشه با گزارش تعداد همراه باشد.

گام ( ۵بحث و نتیجهگیری)
پس از تحلیل دادهها ،باید بتوانیم با تفسیر نتایج پاسخی برای مسئله اصلی پیدا کنیم .در تفسیر نتایج ،توجه به محدودیتهای
مطالعهای که انجام دادهایم بسیار مهم است .روش کار و محدودیتهای آن باید چنان صادقانه گزارش شود که اگر افراد دیگری
ارائه پیشنهادهای ما ممکن است به این افراد
تصمیم به انجام مطالعهای در این زمینه داشتند با مشکالتی مشابه مواجه نشوندٔ .
کمک کند .اگر به تمامی نکات نمونهگیری توجه و با روشهای مناسبی دادهها را تحلیل کرده باشیم ،در بهترین حالت میتوانیم
جامعه آماری را بررسی نکردهایم ،نتایج ما
نتایج را فقط به جامعه آماری مورد بررسی تعمیم دهیم؛ توجه کنید که اگر تمامی افراد
ٔ
قطعی نیست؛ چون در نمونهگیری دیگری از همین جامعه ،افراد دیگری در نمونه قرار میگیرند و نتایج متفاوتی به دست خواهد
اندازه  nداشته باشیم؟)
اندازه  Nبه چند طریق میتوانیم نمونههایی با
آمد( .از جامعهای با
ٔ
ٔ

یکپارچگی چرخۀ آمار در حل مسائل
مسئله مورد بررسی ،متغیرها و عوامل مرتبط با آنها را
مسئله مرتبط با آمار ،نیازمندیم
همانطور که دیدیم ،در تمامی گامهای حل
ٔ
ٔ
خوب بشناسیم .این امر ،بدون ِ
زمینه پژوهش مورد بررسی ،ممکن نیست .مثال ً اگر آمارگیران از
کار گروهی و همکاری کارشناسان ٔ
جامعه آماری یا موضوع مورد بررسی را به خوبی
اهداف کلی مطالعه باخبر نباشند یا فردی که دادهها را تحلیل میکند ،ویژگیهای
ٔ
نشناسد ،حتی اگر هر فرد به صورت جداگانه کار خود را خیلی خوب انجام دهد
نتیجه نهایی لزوماً مطلوب نخواهد بود .باید توجه داشته باشیم که اگر مطالعه در
ٔ
منطقهای انجام میشود که ویژگیهای آن را به خوبی نمیشناسیم ،در تمام گامها
به دانش اهالی منطقه اولویت دهیم.
چرخه آمار ،گامهای دیگر را به شدت تحت تأثیر
کیفیت اجرای هر یک از گامهای
ٔ
قرار میدهد .مثال ً برای نقد شاخصهای گزارش شده در یک مطالعه ،نهتنها
میتوانیم چرایی گزارش میانگین یا میانه و یا گزارش نشدن شاخص پراکندگی
شیوه اندازهگیری ،نوع ورود
را نقد کنیم ،بلکه باید
درباره چگونگی نمونهگیریٔ ،
ٔ
دادهها و تمامی موارد گامهای دیگر چرخه نیز تردید و پرسش داشته باشیم.
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 .1برای احداث یک استخر در حاشیه یک کالنشهر ،محل مناسبی انتخاب و با همکاری گروهی متخصص ،استخری مجهز
و اصولی در آن محل ساخته شد .پس از بهرهبرداری از استخر ،دیده شد که اغلب اوقات افراد مسن زیادی که شناگر نبودند به
توصیه پزشکان در قسمت کمعمق در حال راه رفتن در آب بودند و در قسمت عمیق گاهی تنها چند نفر شنا میکردند.
ٔ
الف) اطالع از میانگین سنی افراد آن منطقه چگونه میتوانست در اجرای این پروژه کمک کند؟
ب) چه کسانی میتوانستند پیش از احداث این استخر ،در مورد فراوانی افرادی که در این منطقه شناگرند اطالع بدهند؟
پ) چگونه مشورت با افراد بومی در مورد اطالعات قسمت الف و ب میتوانست به متخصصان کمک کند که ابعاد قسمت کمعمق
و عمیق استخر را متناسب با نیاز منطقه طراحی کنند؟
 .2هر یک از موارد زیر اجرای نادرست کدام گام است و بر کدام گامهای دیگر اثر میگذارد؟ چگونه؟
الف) مسئله به صورتی بیان شده است که اجراکنندگان برداشتهای متفاوتی از اهداف پژوهش دارند.
ب) اندازهگیری وزن افراد نمونه با دو واحد متفاوت (کیلوگرم و پوند) انجام شده است.
پ) تمامی دادههای دورافتاده حذف شدهاند.
ت) در پژوهشی با موضوع «بررسی قدمت بناهای مسکونی چند روستا» ،مجریان پروژه جلساتی را با حضور کارشناسان برگزار
میکنند و پس از تصمیمگیری در مورد طرح و برنامهریزی پروژه ،برای گردآوری داده ها چند نفر را استخدام میکنند .آمارگیرها
بدون اطالع از چگونگی شکلگیری مسئله و اهداف این پژوهش ،برای پر کردن پرسشنامهها به منازل مختلف مراجعه میکنند.
هنگام وارد کردن دادهها در نرمافزار مشاهده میشود که در چندین پرسشنامه در مقابل متغیر «سن بنا» نوشته شده «فوت شده
است».
ث) پس از گردآوری و تحلیل دادهها به شیوهای که پیشتر در گام «طرح و برنامهریزی» به تأیید رسیده بود ،نتایج مورد انتظار بهدست
نیامد .به همین دلیل شاخصهای دیگری برای گزارش نتایج انتخاب شده است.
ج) تفسیر نتایج فقط توسط افراد متخصص آمار انجام شده است.
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خواندنی

پادشاهی پسر خود را به جماعتی اهل هنر سپرده بود تا او را از علوم نجوم و رمل و غیره آموخته بودند و استاد تمام گشت
با کمال کودکی .روزی پادشاه انگشتری در ُمشت گرفت؛ فرزند خود را امتحان کرد که بیا بگو در ُمشت چه دارم؟ پسر
گفت« :آنچه داری ِگرد است و زرد است و ُم َّج َوف (میانتهی) است ».پادشاه گفت« :چون نشانهای راست دادی پس
حکم کن که آن چه چیزی باشد ».پسر گفت« :باید که غربیل (غربال ،الَک) باشد ».پادشاه گفت« :از قوت تحصیل و دانش
این چندین نشانهای دقیق دادی که عقول در آن حیران شوند .اما ندانستی که غربیل در مشت نگنجد؟»

محمد
برگرفته از فیه ما فیه ــ موالنا جاللالدین ّ

تمرین
 .1به نظر می رسد کودکانی که زبان مادری شان فارسی نیست در مقطع دبستان مشکالت بیشتری برای یادگیری مفاهیم درسی
پایه تحصیلی ،جنسیت ،منطقه ،زبان مادری و…) و انتخاب متغیر تصادفی
دارند .با انتخاب یک
جامعه آماری محدود (از نظر ٔ
ٔ
مناسب این مسئله را به صورت دقیق و شفاف بیان کنید.
 .2با توجه به تأثیر شیوه های مختلف حمل ونقل بر محیط زیست می خواهیم در یک کالس  ٢٨نفره با انتخاب تصادفی  ٩نفر از
هفته گذشته بیشتر به کدام یک از شیوه های زیر به مدرسه آمده اند؟
دانش آموزان ،از آنها بپرسیم در ٔ
1ــ پیاده یا با دوچرخه
2ــ با وسایل حمل و نقل عمومی
3ــ با سرویس مدرسه یا خودرو شخصی
اندازه نمونه را مشخص کنید.
اندازه جامعه و
نمونه آماری،
الف) در این مطالعه
جامعه آماریٔ ،
ٔ
ٔ
ٔ

ب) با چه روشی می توان داده های این مطالعه را گردآوری کرد؟ چه مشکالتی ممکن است در جمع آوری این داده ها رخ دهد؟

پ) متغیر تصادفی مورد بررسی این مطالعه چیست؟ نوع متغیر و مقیاس اندازه گیری آن را مشخص کنید.
ت) چه نمودارها و چه آماره هایی برای گزارش نتایج این مطالعه مناسب اند؟
شیوه رفت و آمد دانش آموزان این کالس در کل سال تحصیلی تعمیم دهیم (مثال ً به فصل های مختلف
ث) آیا می توانیم این نتایج را به ٔ
یا زمان برگزاری آزمون های پایان نیم سال)؟ توضیح دهید.
ج) اگر  ٩نفر دیگر از این کالس را به تصادف انتخاب می کردیم ،آیا لزوماً نتایج مشابهی حاصل می شد؟ توضیح دهید.
جامعه آماری با نمونه های انتخاب شده را توضیح دهید .برای بهبود نمونه گیری چه
 .3در هریک از موارد زیر علت عدم تناسب
ٔ
پیشنهادی دارید؟ انتخاب نادرست نمونه در هریک از موارد چگونه بر نتایج تأثیر می گذارد؟
الف) مسئله :بررسی میزان رضایت شغلی در بین کارمندان یک کارگاه شبانه روزی
نمونه :انتخاب تصادفی تعدادی از مدیران ارشد شیفت روز
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ب) مسئله :نظرسنجی از مادران یک شهر در مورد میزان رضایت شان از برنامه های کودک تلویزیون
نمونه :انتخاب تصادفی برخی منازل از تمامی مناطق آن شهر و مراجعه بین ساعت  ٨تا  ١٠صبح
درباره اینکه به صورت متوسط چند ساعت در روز را به انجام
منطقه  2بوشهر
پایه دوازدهم
ٔ
پ) مسئله :نظرسنجی از دانش آموزان ٔ
ٔ
تکالیف مدرسه اختصاص می دهند.
پایه دوازدهم یک مدرسه از این منطقه که به صورت داوطلبانه در این مطالعه مشارکت کرده اند.
نمونه :دختران ٔ
« .4مطالعات دانشمندان علوم اعصاب نشان می دهد که مغز انسان برای انجام هم زمان چند فعالیت ساخته نشده است و هر بار که
ما گمان می کنیم مشغول انجام دادن چند کار به صورت هم زمان هستیم درواقع مغز ما دارد با سرعت از کاری به کار دیگر می پرد.
تشنه خبرها و اتفاقات جدید است .وقتی مشغول مطالعه و یادگیری هستیم و ناگهان صدای دریافت یک پیام را از تلفن
مغز انسان ٔ
خود می شنویم مغز ما که بی تابانه منتظر کشف آن اطالع جدید است و دیگر روی یک کار متمرکز نیست .این مطالعات نشان می دهد
شبکه اجتماعی دنبال کند،
که مثال ً اگر دانش آموزی هنگام مطالعه و یادگیری ،هم زمان تلویزیون تماشا کند یا گفت وگویی را در یک ٔ
مطالب درسی به جای اینکه به قسمت حقایق و ایده ها برود به قسمت مهارت ها فرستاده می شود».
پایه دوازدهم
سعید و سهراب پس از خواندن این مطلب در
ٔ
نمره عملکرد تحصیلی  ٢٥دانش آموز ٔ
نشریه مدرسه تصمیم گرفتند ٔ
پایه دوازدهم دیگر که
مدرسه را که هنگام مطالعه ،تلفن همراه خود را در حالت بی صدا قرار می دهند (گروه یک) با  ٢٥دانش آموز ٔ
این کار را نمی کنند (گروه دو) مقایسه کنند .نتایج این مطالعه به این شرح است:

گروه 2
گروه 1

20

18

16

14

نمره

12

میانه گروه یک با چارک سوم گروه دو چه نتیجه ای می گیرید؟
الف) از
مقایسه ٔ
ٔ
دامنه میان چارکی مقایسه کنید.
دامنه تغییرات و ٔ
ب) پراکندگی دو گروه را با استفاده از ٔ
کمینه گروه یک با چارک ِ
اول گروه دوم چه نتیجه ای می گیرید؟
پ) از
مقایسه ٔ
ٔ

ت) در کدام گروه گزارش میانگین و انحراف معیار می تواند گمراه کننده باشد؟
ث) در کدام گروه مقدار میانگین و میانه به هم نزدیک تر هستند؟
ج) نتایج این مطالعه را به چه جامعه ای می توان تعمیم داد؟
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پایه یازدهم یک مدرسه پرسیده ایم به نظر آنها چند ساعت آموزشی در ماه برای
 .5در یک نظرسنجی از  ١٥دانش آموز علوم انسانی ٔ
برگزاری جلسات نقد کتاب یا فیلم مناسب است .داده های جمع آوری شده به این شرح است:
١٦

١٠
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الف) این داده ها را طوری تغییر دهید که میانگین و انحراف معیار بیشتر شود اما میانه ،چارک اول و چارک سوم تغییر نکند.
ب) فرض کنید می خواهیم دو نفر دیگر به این نمونه اضافه کنیم .داده های این دو نفر را طوری انتخاب کنید که میانگین و میانه
تغییر نکند.
پایه دهم
 .6با توجه به تأثیر کمیت و کیفیت خواب بر یادگیری ،ندا و آوا در مطالعه ای با بررسی تمامی دانش آموزان سه کالس ٔ
هفته گذشته برحسب ساعت ثبت کردند .آنها پس از گردآوری داده ها و بررسی
میانگین ساعت خواب این دانش آموزان را در ٔ
میله خطا
دهنده میانگین و ٔ
درستی آن ،نتایج را به صورت نمودارهای زیر نمایش دادند( .در این نمودارها بلندی مستطیل نشان ٔ
دهنده انحراف معیار است).
نشان ٔ
14
12
10
8
6
4
2

کالس 3

کالس 2

کالس ١

0

الف) چه عواملی ممکن است هنگام جمع آوری داده ها نتایج را از واقعیت دور کند؟
ب) نوع و مقیاس اندازه گیری متغیر مورد بررسی در این مطالعه را مشخص کنید.
پ) با استفاده از اطالعات نمودارها ،نتایج را به صورت جدول زیر گزارش کنید.
کالس ١

کالس ٣

کالس ٢

میانگین
انحراف معیار

ت) چه عواملی می تواند نتایج این مطالعه را تحت تأثیر قرار دهد؟ چگونه می توانیم با بیان مسئله ای جدید پاسخ دقیق تری برای این
مسئله پیدا کنیم؟
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ث) چه کسانی می توانند در اجرای بهتر این مطالعه به ما کمک کنند؟ چگونه؟
 .7مدرسه ای به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی از دو سال پیش تاکنون به غیر از دانش آموزان مدرسه ،از خارج از مدرسه نیز
دهنده روند تغییرات فراوانی اعضای جدید کتابخانه در دو گروه مذکور است.
عضو می پذیرد .نمودار میله ای زیر نشان ٔ

الف) سال گذشته چند نفر از خارج مدرسه عضو کتابخانه شده اند؟
ب) این کتابخانه ساالنه مجموعاً چند عضو جدید می پذیرد؟

پ) با توجه به روند این تغییرات ،پیش بینی می کنید سال آینده چه تعداد از دانش آموزان این مدرسه عضو کتابخانه شوند؟
ت) با استفاده از نمودارهای میله ای داده شده ،برای این سه سال نمودار دایره ای رسم کنید.
ث) به نظر شما چه عواملی موجب این روند تغییرات شده است؟
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 .8فراوانی بازدیدکنندگان از یک سالن نمایش در گروه های مختلف سنی در نمودار دایره ای زیر نمایش داده شده است( .در این
نمودار  ٥٤درجه مربوط به گروه سنی زیر  ٢٠سال ٩٠ ،درجه مربوط به گروه سنی  ٢٠تا  ٤٠سال و مابقی مربوط به گروه سنی ٤٠
تا  ٦٠سال است)

 ٤٠تا  ٦٠سال

 ٢٠تا  ٤٠سال
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زیر  ٢٠سال

الف) با توجه به این نمودار چند درصد افراد بازدیدکننده بین  ٤٠تا  ٦٠سال سن دارند؟
مشاهده نتایج ،آن را غیرواقعی دانست و گفت بیشتر بازدیدکنندگان این سالن زیر
ب) مسئول فروش بلیط این سالن نمایش پس از
ٔ
 ٤٠سال دارند .کدام یک از عوامل زیر می تواند نتایج این مطالعه را بدین شکل از واقعیت دور کرده باشد؟ توضیح دهید.
بسیاری از افراد زیر چهل سال تمایلی به پاسخ گویی به سؤاالت پرسش گر نداشتند.
جمع آوری داده ها در ساعات اداری انجام شده است و بازنشستگان بیشتری در نمونه قرار گرفته اند.
هنگام جمع آوری داده ها دانش آموزان بسیاری از طرف مدرسه برای بازدید حضور داشتند.
 .9جدول زیر نشان دهنده تعداد تصادف های اتومبیل  ها و سرعت حرکت آنها در زمان تصادف است.
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کیلومتر در
ساعت

تعداد ماشین های تصادف کرده

همان طور که دیده می شود تعداد تصادف های اتومبیل هایی که با سرعت باالتر از  ٩٠کیلومتر در ساعت رفته اند کمتر است .پس:
«هرچه سریع تر بروید ،مطمئن تر و امن تر است».
نتیجه گیری فوق چه اشکالی دارد؟ چرا این تصور ایجاد شده است؟
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