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 :3اهداف ردس 

 میمفاه و اصطالحات نمودارها، شاخصها، یادآوری 

 نیشیپ یها هیپا یآمار

 و شاخصها،انتخاب  منطق درک و یادآوری 

 یآمار ینمودارها

 ییالگو عنوان به یآمار مسائل حل چرخه با ییآشنا 

 کردن فکر یآمار یبرا

 دنیپرس و یآمار جینتا آوردن دست به روش درک 

 نهیزم و بستر به توجه با نندهپرسش های تعیین ک

 مسئله

 ارائه و یآمار جینتا و مسائل به نقادانه نگاه پرورش 

 مناسب شنهادیپ

 

 حل مسائل آماری:رچهخ 
 یا چرخه صورت به آمار با مرتبط یها مسئله کردن حل

 زیر است: یها گام شامل کامل

 
 

 کی به دنیرس تا یاصل پرسش پاسخ کردن دایپ یبرا* 

 .شودمی  ینیبازب بار نیچند مسئله کی ،یمنطق یبند جمع

 .مینام یم چرخه، کی را ندیفرا نیابنابراین 

  

 

 

 

 

 

 (:مسئله بیان  گام اول )
 کی صورت به دارد وجود یواقع یایدن در که را مسئله ای*

 .میکن یم مطرح یآمار قیدق و شفاف مسئله

رسیدن به  گام نیتر مهم شفاف و قیدق پرسش کی *طرح

 .استپاسخ 

 موارد زیردر گام اول بیشتر مورد توجه است:*

  فهم مسئله .1

  تعریف دقیق.2

 موجود، طیشرا گرید و زمان بودجه، اهداف، به توجه با*

 .میکن مشخص را مطالعه هدف و محدود، را یآمار جامعه

 

 (:رزیی ربانهم و رطح گام دوم)
 نمونه به .میکن یم دایپ مسئله پاسخ به دنیرس یبرا یراه*

 جینتا فیتوص یچگونگ و ریمتغ یریگ اندازه وهیش ،یریگ

 .میشیاند یم

 *موارد زیردر گام دوم بیشتر مورد توجه است:

 . شیوه اندازه گیری 1

 .روش نمونه گیری2

  .روش کار3

 و ها ه داد افتنی یبرا قدم نیاول سنجش، ای یریگاندازه  *

 .است نظر مورد ریمتغ یبررس

 ممکن حد تا را )یفیک( یفیتوص اطالعات ،یریگ ه انداز در*

 .میکن می لیتبد )یعدد( یکمّ اطالعات به

 

بیانِ . 1
مسئله

طرح و .2
برنامه  
ریزی

گردآوری .3
و پاک 

سازی داد ه
ها 

تحلیل. 4
ها داد ه

حث وب. 5
نتیجه  
گیری  

 رچهخ آمار ردحل مسائل: 3ردس  1فصل 
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 دیبا یبررس مورد ریمتغ یریگ ه انداز واحد مسئله هر در*

 استفادهزمان  مدت یریگ ه انداز مثال اگرواحد .باشد مشخص

 است ممکن نباشد مشخص(قهیدق)هوشمند تلفن از

 متوسط، ،کم)یفیک ییپاسخها ای ساعت واحد با ییپاسخها

 .کندی م مشکل را ها ه داد لیتحل که میکن افتیدر(ادیز

 

 .داریم نیاز متخصص افراد حضور *دراین گام به

 درباره رها،یمتغ رییگ اندازه یچگونگ بر عالوه گام نیا در*

 ی وهیش نیهمچن و رییگ نمونه یچگونگ نمونه، ی اندازه ی

 .شود یم رییگ میتصم ها، داده لیتحل

 یاعضا تعداد و جامعه اندازه را جامعه یاعضا تعداد*

 ریمتغ یپراکندگ هرچه .مینامی م نمونه اندازه را نمونه

 حصول یبرا باشد، شتریب جامعه در یبررس مورد

 نمونه اندازه به نمونه، در تنوع وجود از نانیاطم

 .میدار ازین یگتر بزر

 

 باشد، یتصادف ی نمونه کی باید گام، نیا در یانتخاب نمونه *

 داشته را درنمونه کسانی حضور شانس جامعه اعضای همه تا

 .باشند
 

 (33ص  1و3)کاردر کالس 

 ؟بیشتری داریم؟چرا زیر احتیاج به نمونه ردامو یک از کدامدر  ①

 الف( سن دانش آموزان یک کالس               

 دانش آموزان یک کالس   معدل ب(   

 :ب( زبرا تنوع و پراکندگی بیشتری دارد.      حل( 

 

 کی خانوارهای اقتصادی -اجتماعی تیوضع یبررس برای ③

 قشرهای جامعه ی همه شیوه نمونه گیری کدام در شهر،

 چرا؟دارند؟ن حضور شانس

 تلفن خانه ها اول رقم اساس بر خانوارها انتخاب (الف

 تلفن خانه ها آخر رقم اساس بر خانوارها نتخاب( ب
 

 :آن افراد همه برای منازلتلفن  اول رقم رایز     )الف( حل 

 شانس شهر افراد ی همه  پس .است کسانی معموال شهر

 .ندارند را نمونه در انتخاب برای کسانی حضور

 (40ص3)تمرین 

 ر،یز موارد از کیهر در

 شده انتخاب یها نمونه با یآمار جامعه تناسب عدم علت (1

  .دیده حیتوض را

 د؟یدار یشنهادیپ چه یریگ نمونه بهبود یبرا(2

 
 

 کی کارمندان در یشغل تیرضا زانیم یبررس :مسئله (الف

 یروز شبانه کارگاه

 روز فتیش ارشد رانیمد از یتعداد یتصادف انتخاب :نمونه
 :حل 

(میزان رضایت شغلی  کارمندان  شیفت روز نسبت به کارمندان 1

 پس نمونه انتخاب شده مناسب نیست. شیفت شب  باالتر است 

 صورت به هات فیش همه کارمندان یتمام ستیل از دیبا(2

 .میکن انتخاب را یافراد یتصادف

 

 

 زانیم درباره شهر کی مادران از ینظرسنج :مسئله(ب

 ونیزیتلو کودک یها برنامه از تشانیرضا

 و شهر مناطق یتمام از منازل یبرخ یتصادف انتخاب :نمونه

 صبح 1٠ تا ٨ ساعت نیب آنها به مراجعه
 :حل 

 ندارند حضور شانس هستند شاغل مادرانی که ( 1

 یمختلف ساعات ای عصرها به توان یم را ها داده یگردآور (2

 .کرد موکول روزه شبان از

 
 

 منطقه دوازدهم هیپا آموزان دانش از ینظرسنج :مسئله(پ

 را روز از ساعت چند متوسط طور به نکهیا درباره بوشهر 2

 .دهند یم اختصاص مدرسه فیتکال دادن انجام به

 که منطقه نیا از مدرسه کی دوازدهم هیپا دختران :نمونه

 .اند کرده مشارکت مطالعه نیا در داوطلبانه صورت به

 :حل 

 .انده گرفت قرار یبررس مورد دختران ( فقط1

 (پسران و دختران)آموزانش دان از یستیل توانی ( م2

 را یافراد یتصادف صورت به و کرد هیته منطقه نیا مدارس

 .کرد انتخاب
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 :ه اه( داد سازی اپک و گام سوم)رگدآوری

 یدرست از ممکن حد تا و میکن یم یگردآور را ها ه داد*

 .میشو یم مطمئن آنها

 بیشتر مورد توجه است: سوم*موارد زیردر گام 

 یآور گرد. 1

 سازماندهی .2

 سازی پاک .3

 لیتبد یعنیدپرداز یم ها ه داد یده سازمانگام سوم به * 

 اساس بر دیجد ریمتغ کی محاسبه ای یریگه انداز یواحدها

 با یبدن توده شاخص محاسبه مثالً) شده یگردآور اطالعات

 (وزن و قد از استفاده

 

ئی که ها ه اشتبا از یبرخ توانی ها م داده قیدق یبررس با* 

 وارد ای و ها داده ثبت ای یآور گرد ،یریگزه اندا مرحلهدر

 .کرد حیتصح را دهد می  رخ افزارم درنر ها ه داد کردن

 یا سازی پاک مرحلة آنها سازماندهی و گردآوری از پس*

 و هستند ناسازگار یا نادرست که است هایی داده حذف

 که هایی داده .شوند غلط گیری نتیجه به منجر توانند می

 .دارند پاکسازی به نیاز باشند خطا یا تکرار دارای ناقص،

 

  (:اه ه داد تحلیلگام چهارم)
 م،یاه آموخت که یمیمفاه و نمودارها ارها،یمع از استفاده با

 یژگیو و رهایمتغ نوع کارمان، یها هدف با متناسب را جینتا

  .میکن یم گزارش هاه داد یها

 *موارد زیردر گام چهارم بیشتر مورد توجه است:

 ها داده کردن . مرتب1

 (یپراکندگز،مرک به شیگرا ):ارها و شاخص هایمع. 2

 :ها جدول و . نمودارها3

 انحراف و نیانگیم ،جعبه ای،  میله ایدایره ای ،)

 ((لهمی و مستطیل)اریمع

 میده یم ارائهو نتایج را  کرده لیتحل را ها داده گام نیا در*

 ولی کاری به تفسیر نتایج نداریم 

 

 ارهایمع شاخص ها و گزارش واقع در هاداده  لیتحل از منظور*

 .است یآمار جینتا گرید و نمودارها ارائه و

 

 *نمودار جعبه ای و فرمول های پرکاربرد:

 

 

 

 

  (میانگین:1

 

IQR(دامنه میان چارکی  :                         2 Q Q 3 1   

max(دامنه تغییرات:                                 3 minR     

 انحراف (4

 معیار:  

 (میانه:5

 
 مثال:

زیر را الف(میانه،دامنه تغییرات و دامنه میان چارکیداده های 

 بیابید و نمودار جعبه ای آن را رسم کنید
 , , , , , , , , ,5 414 5 1 8 2 5 7 
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,و انحراف معیار داده های     میانگینب(  , , ,2 4 5 6 را حساب   8

 کنید.

 

 

 

 ما به(Q2 انهیم و Xنیانگیم )مرکز به شیگرا یارهایمع*

 یارهایمع و متمرکزند کجا در ها داده میبدان کنند یم کمک

و دامنه میان   وانحراف معیار  R)دامنه تغییراتیپراکندگ

 چگونه ها داده میبدان کنند یم کمک ما به (IQRچارکی 

 اند شده پراکنده ای متراکم

 

Q2 انهیم شاخص مرکزی م،یباش داشته دورافتاده داده اگر *

مودار جعبه و نIQR  دامنه میان چارکی یپراکندگ وشاخص

 ای استفاده می کنیم.

 

نیانگیم شاخص مرکزی م،یباش داشتهن دورافتاده داده اگر *

 Xانحراف معیاری وشاخص پراکندگ مودار مستطیل و ن

 یخطا لهیم و نیانگیم دهنده  نشان آن لیمستط یبلند)لهمی

 استفاده می کنیم. (اریمع انحراف نشان دهنده آن،

 

 (35ص  مثال)

 .است شده کامل ریز جدول ها ه داد به توجه با

 1۹ 15 1٨ 1۷ 1۶ 15 1۹ 15 1۷ 1۶ 1٨  سن1۷

میزان تماشای تلویزیون   4   2۹  4 ۶ ۷ 5/۶  ۷ ٨ ۶ 3٠ 4 5 

 

 انحراف و نیانگیم دهنده نشان ریز ینمودارها از کیم کدا-

 است؟ سن اریمع

 

 

 

 

 

 

 

 :نمودار الف    حل 

 

ر مناسب ت نمودار جعبه ای"تماشای تلویزیون  "برای متغیر -

تر  هر کدام مناسب؟ اریمع انحراف و نیانگیماست یا نمودار 

 است رسم کنید.

 :زیرا داده دور افتاده داریم نمودار جعبه ای    حل   

 
 

 و مرکز به شیگرا اریمع گزارش هم یکم یرهایمتغ یبرا*

 .است الزم یپراکندگ اریمع گزارش هم

 

 (37ص1)کاردرکالس 

 به صورت زیر استحقوق کارمندان دو شرکت 

٨/1   1/1  3  ۹/1  4/1  ۷/1  2/1  5/1  1 (1 

٨/٠  ۹/٠    1/1٠   ۶/1   ٨/٠   1/12  ٨  1  ۷/٠(2 

و بگویید آیا در شرکت نمودار جعبه ای دو شرکت را رسم کنید

 ؟است یمناسب مرکز به شیگرا ارین،معیانگیم ،دوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/۶  
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 (41ص 4و6و5 )تمرین 

 آموز دانش 25 یلیتحص عملکرد نمرهسعید و سهراب  ④

 خود همراه تلفن مطالعه، هنگام که را مدرسه دوازدهم هیپا

 دانش 25 با ،)کی گروه( دهند یم قرار صدا یب حالت در را

 گروه( دهند ینم انجام را کار نیا که گرید دوازدهم هیپا آموز

 : است شرح نیا به مطالعه نیا جینتا .ردندک سهیمقا )دو

 

 

 

 

 

 

 چه دو گروه سوم چارک با کی گروه انهیم سهیمقا از الف(

 د؟یریگ یم یا جهینت
                    :2:چارک سوم گروه  1۶             1میانه گروه : 1۶حل 

 به نسبت یبهتر عملکرد کی گروه آموزان دانش از %5٠

 .اند داشته دو گروه آموزان دانش ۷5%
 

 دامنه و راتییتغ دامنه از استفاده با را گروه دو یراکندگ(پب

   .دیکن سهیمقا یچارک انیم

 :حل     

     
/ /

/ / /

R

IQR

   


  

18 5 14 4 5
17 5 14 5 3 5

   1گروه  

  
R

IQR

   


  

17 11 6
16 14 2

 2گروه  

 انیم دامنه و کی گروه از شتریب دو گروه R راتییتغ دامنه

 .است دو گروه از شتریب کی گروهIQR یچارک
 

)نهیکم سهیمقا از (پ )Min  گروه اولِ چارک با کی گروه 

 د؟یریگ یم یا جهینت چه دوم
 :حل    

     Min  Q             1گروه  14 1  2گروه  14

 به نسبت یبهتر عملکرد کی گروه آموزانش دان یتمام 

 .دارند دو گروه آموزانش دان درصد 25
 

 تواند یم اریمع انحراف و نیانگیم گزارش گروه کدام در(ت

 باشد؟ کننده گمراه

 :چون داده دور افتاده دارد  2گروه  حل    

 ترند؟ کینزد هم به انهیم و نیانگیم مقدار گروه کدام در (ث

:کی گروه در  حل  

 

 داد؟ میتعم توان یم یا جامعه چه به را مطالعه نیا جینتا(ج

 :سهراب و دیسع مدرسه دوازدهم هیپا آموزان دانش    حل 

 

 :است شرح نیا به شده یآور گرد یها داده⑤

12  14  2٠  22  1٨  2٠  ٠  4  ۶  13  12  1٠  12  1٠  1۶ 

 انحراف و نیانگیم که دیده رییتغ یطور را ها داده نیا (الف

 رییتغ سوم چارک و اول چارک و انهیم اما شود شتریب اریمع

 .نکند

 
 :داده ها را حساب کرده  و میانه میانگین ابتداحل

/X  
189

12 6
15

 میانگین 

22  2٠  2٠  1٨  1۶  14  13  12  12  12  1٠  1٠  ۶  4  ٠         

 میانه                                         

 

قرار  (22به جای  ماکزیمم داده ها ) 3٠عددی بزرگترمثل   اگر

 انهیم یول شوند یم گتر بزر معیار انحراف و نیانگیم  دهیم

 .کنند ینم رییتغ چارکها و

3٠  2٠  2٠  1٨  1۶   14  13  12  12  12  1٠  1٠  ۶  4  ٠ 

 

 

 انهیم و نیانگیم کهد یکن اضافه نمونه نیا به  داده دو (ب

 .نکند رییتغ

 :یگرید و کمتر یکی) اگر دو عدد با فاصله های برابرحل 

 رییتغ نیانگیم شود اضافه ها ه داد به(نیانگیم از شتریب

 یعدد دینبا نکند رییتغ زینانهیم میبخواه اگر .کرد نخواهد

 پس این دوعدد مناسبند و میانه قرار گیرد نیانگیم نیب

/ , /11 6 13 6  

 

کالس دهم  3در مطالعه ای با بررسی تمامی دانش آموزان  ⑥

میزان خواب دانش آموزان را در هفته گذشته بر حسب ساعت 

پرسیده شد و ثبت کردیم. پس از گردآوری داده ها  نمودار 

های زیر نمایش داده شد.)بلندی مستطیل ها ، نشان دهنده ی 

 است.( میانگین و میله ی خطا نشان دهنده ی انحراف معیار
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 جینتا ها داده یآور گرد هنگام است ممکن یعوامل چه(الف

 کند؟ دور تیواقع از را

 :جینتا بر تواند یم خواب یها ساعت کردن فراموش    حل 

 .بگذارد ریتأث

 

 یا فاصله) یریگ اندازه اسیمق( و یفیک/یکمّ)نوع (ب

 مطالعه نیا در یبررس مورد ریمتغ (یبیرت/ تیاسم -  ینسبت/

 .دیکن مشخص را

 :ینسبت ،یکمحل 

 

 صورت به را جینتا نمودارها، اطالعات از استفاده با (پ

 حل:    .دیسیبنو ریز جدول در یبیتقر

 

 

 

 

 ما به مطالعه نیا بهتر یاجرا در توانند یم یکسان چه (ت

 چگونه؟ کنند؟ کمک

 :و نیوالد شناسان، روان خواب، اختالالت نیمتخصصحل 

 یآموزش مشاوران

 

 

 

 گزارش(یبیترت ای یاسم)یفیک یها داده فیتوص یبرا*

 گزارشزیرا باشد همراه تعداد گزارش با شهیهم دیبا درصد

 .باشد ه کننده گمرا تواندی م جینتا ناقص

 

 (37)کاردرکالس ص

 2٠٠ در کنکور دو مدرسه داریم که مدرسه اول قبولی هایش

 درصد 2٠درصد افزایش داشت و مدرسه دوم 

)قبول شدن / قبول نشدن ( چه "قبولی در کنکور"الف( متغیر 

 کمی یا کیفی؟نوع متغیری است؟ 

 :کیفی      حل 

درصد به چه معناست؟ توضیح  2٠درصدی و  2٠٠ب( افزایش 

 دهید.

 :واحد  2٠٠واحد،  1٠٠یعنی به ازای  درصدی 2٠٠افزایش     حل

 1٠٠یعنی به ازای ی  درصد 2٠افزایش افزایش صورت گرفته و 

 واحد افزایش صورت گرفته 2٠واحد، 

 (با توجه به اطالعات ، کدام مدرسه را پیشنهاد می کنید؟پ

 :بوده .  %2٠٠که قبولی آن  اولمدرسه     حل 

نفر بوده و حاال  1پ( فرض کنید در مدرسه اول تعداد قبولی ها 

افزایش( و در مدرسه دوم تعداد قبولی  %2٠٠نفر شده است) 3

افزایش(. اکنون  %2٠نفر شده است) ٨4نفر بوده و حاال  ۷٠

 کدام مدرسه را پیشنهاد می کنید؟

 :بوده %2٠مدرسه دوم که قبولی آن حل 

 مشخص بدون درصد ارائه ،یفیک یرهایمتغ گزارش در ث(

 باشد؟ کننده گمراه تواند یم چگونه تعداد، کردنِ

 :از درصد و نسبت بدون داشتن  ا توجه به مراحل باالبحل

 کرد  درستی توان نتیجه گیری تعداد نمی

  (:گیری نتیجه و بحثگام پنجم )
 یبرا یپاسخ و میکن یم ریتفس را آمده دست به جینتا*

 .میکن یم دایپ یاصل پرسش

 *موارد زیردر گام پنجم بیشتر مورد توجه است:

 تفسیر نتایج. 1

 . نتیجه گیری2

 . نقد و بررسی3

 . ایده های جدید4
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 که یا مطالعه یها تیمحدود به توجه ج،ینتا ریتفس *در

 است مهم اریبس میه ا داد انجام

 یآمار جامعه به فقط ج راینتا میتوان یم حالت نیبهتر *در

 اگر که دیکن توجه م؛یده م)گسترش(یتعم یبررس مورد

 یقطع ما جینتا م،یا نکرده یبررس را یآمار جامعه افراد یتمام

 افراد جامعه، نیهم از یگرید یریگ نمونه در چون ستند؛ین

 دست به یمتفاوت جینتا و رندیمی گ قرار نمونه در یگرید

 .آمد خواهد

به  N *از جامعه ای با اندازه
N

n

 
 
 
 

طریق می توان نمونه   

 داشت  nهایی با اندازه

 (40ص2)تمرین 

 طیمح بر نقل و حمل مختلف یها وهیش ریتأث به توجه اب②

 یتصادف باانتخاب نفره 2٨ کالس کی در میخواه یم ستیز

 شتریب گذشته هفته در میبپرس آنها از آموزان، دانش از نفر ۹

 اند؟ آمده مدرسه به ریز یها وهیش از کی کدام به

 دوچرخه با ای ادهیپ.1

 یعموم نقل و حمل لیوسا با.2

 یشخص خودرو ای مدرسه سیسرو با.3
 

 جامعه اندازه ، یآمار نمونه ،یآمار جامعه مطالعه نیا در(الف

 .دیکن مشخص را نمونه اندازه و

 :حل 

 کالس نیا آموزان دانش یتمام :یآمار جامعه-

 یتصادفصورت  به آموز دانش ۹ :یآمار نمونه-

 2٨ :جامعه اندازه-

 ۹ :نمونه اندازه -
 

 یگردآور توان یم یروش چه بارا مطالعه نیا یها داده (ب

 ها ه داد نیا یآور جمع در است ممکن یمشکالت چه کرد؟

 دهد؟ رخ

 :حل 

  نامهش پرس-

 یول ندیایب مدرسه به ادهیپ آموزان دانش یبرخ است ممکن-

 نیا به دیبا هاه  داد یگردآور از قبل .برگردند اتوبوس با

 .میکن فکر مسائل

 نوع ست؟یچ مطالعه نیا یبررس مورد یتصادف ریمتغ (پ

 .دیکن مشخص را یریگ ه انداز اسیمق و ریمتغ

 :حل 

 نقل و حمل وهیش: یتصادف ریمتغ -

  یبیترت یفیک نوع متغیر و مقیاس اندازه گیری:-

 ایز تا ستیز طیمح با نیسازگارتر از زیرا شیوه حمل و نقل )

 طبقه بندی شده اند( ستیز طیمح یبرا نینبارتر
 

 نیا جینتا گزارش یبرا ییهاآماره  چه و نمودارها چه(ت

 اند؟ مناسب مطالعه

 :حل 

 درصد و تعداد از و یها ریدا ای یا لهیم نمودار از میتوان یم

 .میکن استفاده جینتا گزارش یبرا
 

 دانش آمد و رفت وهیش به را جینتا نیا میتوان یم ایآ (ج

 ؟میده میتعم یلیتحص سال کل به کالس نیا آموزان

 :حل 

 در آموزانش دان آمد و رفت وهیش است ممکن رایز ر؛یخ

 سال نیم ان یپا ینها آزمو یبرگزار زمان ای مختلف یها فصل

 .کند رییتغ
 

 یم انتخاب تصادف به را کالس نیا از گرید نفر ۹ اگر(ث

 شد؟ یم حاصل یمشابه جینتا لزوماً ایآ م،یکرد

42 

 :حل 

  شود حاصل یمتفاوت جینتا است ممکن ر؛یخ

 یثابت مقدار )کالس کل در درصد و تعداد( جامعه پارامترزیرا 

 نمونه در که یافراد در ودرصد عداد) نمونه آماره یول است

 کند یم رییتغ و است یریگنمونه  از متأثر (اند هگرفت قرار

 

 :مسائل حل رد آمار رچخۀ یکپارچگی
 در تمامی گام های حل مسئله :

 مرتبط عوامل و آماری متغیرهای بررسی، مورد مسئلة .باید1

 .بشناسیم خوب را آنها با

 ویژگی های و آماری مطالعة کلی اهداف باید .آمارگیران2

 .بشناسند را آماری جامعة
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 را خود کار جداگانه صورت به فرد هر آمارگیری در اگر .3

 انجام ای منطقه در مطالعه اگر اما دهد انجام خوب خیلی

 نتیجة نشناسد، خوبی به را آن های آمارگیرویژگی که شود 

 .بود نخواهد مطلوب مطالعه

 و منطقه اهالی دانش به باید مسئله حل های م گا تمام .در4

 .دهیم اولویت موضوع آن متخصصین

 های گام آمار، چرخة در ها م گا از یک هر اجرای کیفیت .5

 دهد می قرار تاثیر تحت شدت به را دیگر

 (39ص  2)کاردرکالس 

 بر و است گام کدام نادرست یاجرا ریز موارد از کی هر ②

  گذارد؟ یم اثر گرید یمها گا کدام
 

 اجراکنندگان که است شده انیب یصورت به مسئله الف(

 .دارند پژوهش اهداف از یمتفاوت یها برداشت

   :بر همه گام های دیگر اثر می  (مسئله)بیان  اول گامحل .

 گذارد

 
 

 لوگرمیک) متفاوت واحد دو با نمونه افراد وزن یریگه انداز(ب

 .است شده انجام (پوند و

   :بر همه گام های دیگر  (یزیره برنام و طرح) دوم گامحل .

 اثر می گذارد
 

 

 .اند شده حذف دورافتاده یها داده یتمام (پ

  :اثر می گذارد 5. بر  گام  ها( دادهگام سوم )حل 

 
 

 مرکز به شیگرا اریمع انهیم ها، داده عیتوز براساس (ت

 رفت یم انتظار آنچه با انهیمقدارم چون اما .بود یمناسب

 دش گزارش ها داده نیانگیم بود، متفاوت

  :اثر می گذارد 5. بر  گام  ها( دادهتحلیل ) چهارمگام حل 

 
 

 .اند کرده ریتفس آمار متخصص افراد فقط را جینتا (ث

 :اثر می  5. بر  گام  )بحث و نتیجه گیری( گام پنجم حل

 گذارد

 


