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پيشگفتار
  

 اين ضرورت و اهميت براي. دارد اي ويژه جايگاه دانشگاهي هاي رشته و ها دوره در آمار درس
 بـه  دانشـگاهي  هـاي  درس محتـواي  در مثـال،  طـور  بـه . كـرد  بيـان  توان مي بسياري داليل درس

 جـز  و هـوش  فـردي،  هاي تفاوت انگيزه، يادگيري، رشد، هاي حوزه در شده انجام هاي پژوهش
 پژوهشـي،  هـاي  گـزارش  مختلف هاي بخش در همچنين و ها حوزه اين در. شود مي اشاره ها اين
 اصـطالحات  و هـا  واژه از جمعـي  ارتبـاط  وسـايل  در شـده  بيـان  مطالب حتي يا علمي هاي مقاله

 ضـروري  آمـار  مفـاهيم  بـا  آشـنايي  مطالب گونه  اين فهم و درك براي. شود مي استفاده آماري
 قالـب  در كـه  را نادرسـت  و درست اطالعات تا كند مي كمك دانشجو به آمار با آشنايي. است
 كنـد  نمـي  خطـا  آمار كه نكته اين شايد. كند شناسايي شود مي بيان جدول و نمودار، رقم، عدد،
 و كنـيم  توجـه  بيشـتر  آمـار  علم يادگيري به تا باشد هشداري رفت، خطا به توان مي آمار با ولي
  .نشويم سردرگمي دچار

 تحصـيالت  هـاي  دوره دانشـجويان  ويـژه   بـه  دانشـجويان  از بسياري كه دهد مي نشان تجربه
 اي زنجيـره  و تراكمـي  مـاهيتي  آمـار  درس مطالـب . دارند مشكل آماري مطالب درك در تكميلي

 كسـب  و درك بـراي  كـالس،  در مطالـب  دريافـت  بـا  زمـان  هـم  مـداوم  تـالش  و دارند و مطالعـه 
 ارتبـاط  نكـردن  رعايـت  و گـام  بـه  گـام  يـادگيري  بـه  توجهي بي. است ضروري الزم هاي مهارت
  .  سازد مي تر مشكل را شده انباشته مطالب يادگيري آمار، درس مفاهيم بين مراتبي هلسلس و عمودي

 كارشناسـي  كارشناسـي،  هاي دوره در تدريس سال چندين تجربة به توجه با حاضر كتاب
  و      يفي                       ن با مباحث آمـار توصـ   ا     مخاطب    يي      ) آشنا 1  :        شده است    ين   تدو ير     هدف ز    دو   با  دكتري و ارشد

                         در سامان دادن، خالصه كردن      يفي        آمار توص   ي  ها       و روش    يم       از مفاه     يري گ      بهره   ي   برا    يي     توانا      يجاد ا
     بـا      يي      ) آشنا 2  و       يفي؛   توص   ي  ها       پژوهش      دادن      انجام     يت                           اطالعات به دست آمده و در نها    يف     و توص
                            مـورد اسـتفاده در منـابع       ي    آمار    يم                 مطالعه و درك مفاه       منظور    به     يفي        آمار توص   ي  ها       و روش    يم    مفاه
 از بسـياري  عالقگـي  بـي  و يـادگيري  مشـكالت  كه دهد مي نشان فراوان شواهد  .  ي       و پژوهش   ي   علم

 مفاهيم درك در آنان تسلط كافي نتيجة نداشتن آماري، مباحث به تكميلي تحصيالت دانشجويان
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 ماننـد  هـايي  شـاخص  اندازة كردن پيدا و محاسبه تنها آمار. است توصيفي آمار يا پايه آمار مباحث
 از گيـري  نتيجـه  و تفسير توانايي و فهم نيست؛ ها شاخص ديگر يا پراكندگي مركزي، هاي شاخص
 ماننـد  مفـاهيمي  كاربرد و محاسبه. است آماري محاسبات دادن انجام از تر مهم شده، محاسبه آنچه

 زيربنـاي  »هـا  ضـرب  حاصـل  مجمـوع  و مجذورات مجموع نرمال، توزيع معيار، انحراف ميانگين،«
 مشـكالت  اصـلي  عامـل  پايه، مباحث در ضعف. است پيشرفته آمار هاي روش و مفاهيم از بسياري

  . است استنباطي آمار هاي درس در دانشجويان
 ممكـن  حـد  تـا  و سـاده  زباني با توصيفي، آمار مباحث تا است شده تالش نوشته اين در

 بيان مثال با همراه مفهومي صورت به ابتدا آماري هاي فرمول. شود بيان رياضي، عمليات از دور
 مراحـل  ارائـة  بـراي . انـد  شـده  داده نشـان  تمرين با همراه محاسباتي و عملياتي قالب در سپس و

 شده استفاده كم نسبت به حجم با هاي نمونه از مطالب تر عميق و بهتر درك و محاسبات مختلف
 SPSS آمـاري  افـزار  نـرم  از محاسـبات  دادن انجام براي عملياتي و مفهومي هاي روش با همراه و

  .است شده گرفته كمك
 در نتـايج  و شـوند  مـي  محاسـبه  بيشـتري  دقـت  و سرعت با ها داده آماري افزارهاي نرم با
 بدون افزار نرم از نبايد هرگز ارزشمند و گير چشم امتياز اين وجود با. گيرد مي قرار كاربر اختيار
 كننـده  اسـتفاده  آمـاري  كـار  هر در. كرد استفاده گيرد انجام بايد آنچه از كامل آگاهي و اطالع
 دارد؛ نيـاز  آماري هاي روش يا روش چه به خود هاي داده تحليل و توصيف براي) 1: بداند بايد

 تحليـل  چگونه را آماري هاي يافته) 3 و دهد؛ انجام چگونه را شده انتخاب آماري محاسبات) 2
 كـار  تـوان  مـي  آماري، هاي روش يا روش ترين مناسب انتخاب و شناسايي از پس. كند تفسير و

 محاسـبه  در خطـا  احتمـال  و گيـر  وقـت  آمـاري  محاسـبات  كـه  مـواردي  در ويـژه  به( را محاسبه
 را نتايج و انجام را ها محاسبه شده، داده دستورهاي اساس بر افزار نرم. سپرد افزار نرم به) باالست
  . كند تحليل و توصيف را نتايج اين فرد بايد نهايت در و دهد مي نمايش

 و تربيتـي  علـوم  هـاي  حـوزه  در توصـيفي  آمار« درس هاي سرفصل به توجه با نوشته اين
 از كـه  شـود،  مـي  توصـيه  مطالـب  تـر  عميـق  و بهتـر  درك براي. است شده تدوين »شناسي روان
 اسـتفاده  بـا  مثال، طور به. شود استفاده كالس دانشجويان جهان زيست با مرتبط و عيني هاي مثال
 و هــا نشــريه در منــدرج مطالــب از گيــري بهــره مختلــف، هــاي درس نمــرة ، دانشــجويان ســن از

 دانشـجويان،  خـود  دسـت  بـه  آمـاري  محاسـبات  دادن انجام براي داده گردآوري يا ها، روزنامه
  .كرد تبديل پرنشاط و جالب فعاليتي به را آمار تدريس توان مي




