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آماری سواد به مجهز که است شهروندان داشتن است، یافته انعکاس آن ها باالدست اسناد در که آموزش مختلف نظام های اهداف از ی

یادکرده اند. خود ویژه رسالت های و اهداف از ی به عنوان آمار آموزش از آماری، نهادهای و سازمان ها از بسیاری راستا، این در هستند.

و آمار مباحث نقش بررس داده اند. اختصاص احتمال و آمار بحث های به را بخش هایی نیز ایران در مدرسه ای ریاض درس کتاب های

درس کتاب های در احتمال و آمار بحث های گنجانیدن در خوبی پیشرفت که م دهد نشان ایران در مدرسه ای درس کتاب های در احتمال

آمار آموزش به توجه ضرورت مورد در مختصر بحث از پس حاضر مقاله در دارد. زیادی فاصله ایدئال وضعیت با هنوز اما است، حاصل شده

چالش های سپس شد. خواهد مرور جهان و ایران در احتمال و آمار آموزش بحث های ارائه تاریخ سیر مدرسه ای، ریاض درس برنامه در

جدید رد روی دو پایان در و م شود کشیده تصویر به مدرسه ای ریاض درس برنامه در احتمال و آمار آموزش مباحث معرف در موجود

در مطلوب وضعیت به رسیدن برای ( واقع دنیای پدیده  های مدل سازی و شبیه سازی برای نوین فناوری های از استفاده مه داده ها، به (توجه

شد. خواهند معرف احتمال، و آمار آموزش

داده ها. مه نوین، فناوری های از استفاده با مدل سازی مدرسه ای، ریاض درس برنامه آمار، آموزش چالش های کلیدی: واژه های

مقدمه ١

مختلف مسائل تحلیل برای آماری سواد داشتن امروز، دنیای در

روزافزون رشد است. شهروندی ملزومات از ی واقع دنیای

یا (مه داده ها باال حجم با داده ها تا شده باعث نوین فناوری های

یرند. ب قرار ان هم دسترس در و شوند تولید داده های) کالن

قادر را آموزان دانش که به گونه ای احتمال و آمار آموزش بنابراین

آینده در خودشان، واقع دنیای مسائل با کارآمدتر و بهتر سازد،

است. ریاض درس برنامه مسائل مهم ترین از ی شوند؛ مواجه

مل شورای استانداردهای و اصول سند در به خوبی ضرورت این

احتمال و آمار آموزش که است آمده نیز (٢٠٠٠) ریاض معلمان

لزوم البته .[٢۴] کند پیدا افزایش تحصیل پایه های همه در باید

مل شورای پیشین اسناد در احتمال و آمار آموزش به بیشتر توجه

نیز (١٩٨٩) درس برنامه و ارزشیابی سند جمله از ، ریاض معلمان

بار دو تاکنون، احتمال، و آمار که است ذکر به الزم .[٢۵] بود آمده

بوده ا آمری ریاض معلمان مل شورای سال کتاب های اصل تمرکز

و چهل مورد، اولین دارد. موضوع این اهمیت از نشان که است،

١٩٨١ سال در ا آمری ریاض معلمان مل شورای سال کتاب سومین

مورد، دومین گردید. منتشر ٢ احتمال و آمار تدریس مورد در که بود

در ا آمری ریاض معلمان مل شورای سال کتاب هشتمین و شصت

منتشر ٣ تغییر و داده ها با استدالل و تفکر عنوان با که بود ٢٠٠۶ سال

.[٢۶] شد

مل درس برنامه سند از ریاض یادگیری و تربیت حوزه در

بخش در اینکه جمله از است. شده توجه احتمال و آمار به ایران،

به دو هر که است آمده احتمال و آمار و داده  ها واژه دو حوزه قلمرو

بخش  های در همچنین .[١٠] هستند مرتبط آمار ‐یادگیری یادده

آزمودن و فرضیه سازی ، پیش بین مانند واژه هایی از حوزه این ر دی

استفاده بر ناظر هم که است، استفاده شده تصمیم گیری فرض  ها،

دنیای مسائل حل برای آماری استدالل و آماری سواد آماری، تفکر از

هستند. واقع

(به عنوان مثال، اصالحات و واژه ها از برخ مورد در اگرچه

حوزه پژوهش ادبیات در آماری سواد برای مختلف تعاریف وجودِ

اهمیت مورد در ول ندارد. وجود عام توافق هنوز آمار) آموزش

آماری، سواد داشتن و درس برنامه در احتمال و آمار آموزش نقش

اظهارنظر مورد این در مختلف ران پژوهش و دارد وجود اتفاق نظر
(Rafiepour@uk.ac.ir مسئول: (نویسنده کرمان باهنر شهید اه دانش کامپیوتر، و ریاض ده دانش ، ریاض آموزش بخش هیئت علم ١عضو
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برای عمده دلیل سه (٢٠٠٨) پیرس و چی جمله از کرده اند.

روزمره زندگ در آمار آنکه اول دلیل م کنند. ارائه آمار تدریس

در مهم نقش آمار علم اینکه دوم دلیل است. مفید دانش آموزان

انتقادی تفکر رشد باعث آمار اینکه سوم دلیل دارد. رشته ها سایر

.[١۵] م شود شهروندان بین در

و آمار آموزش چالش های ترسیم حاضر پژوهش اصل هدف

رد روی دو ارائه و ایران مدرسه ای ریاض درس برنامه در احتمال

سیر ابتدا هدف، این به رسیدن برای م باشد. جدید پیشنهادی

ادامه در و شد خواهد مرور جهان و ایران در آمار آموزش تاریخ

، پژوهش ادبیات مرور اساس بر آمار آموزش حوزه چالش های برخ

استفاده (مه داده ها، جدید رد روی دو سپس شد. خواهند بحث

دنیای پدیده های مدل سازی و شبیه سازی برای نوین فناوری های از

آموزش حوزه در کشور آموزش نظام مفقوده حلقه به عنوان ( واقع

نشده توجه آن ها به حاضر حال در که شد؛ خواهند پیشنهاد آمار

برنامه از بخش به عنوان ، آت بازنگری های در است الزم ول است،

مه داده ها امروزه شوند. گرفته نظر در مدرسه ای ریاض درس

دارند. وجود م ی و بیست قرن انسان های روزمره زندگ در همه جا

آمار آموزش به مربوط بحث های در مه داده ها به است الزم بنابراین

نیز نوین فناوری های روزافزون پیشرفت های شود. توجه به طورجدی

طریق از احتمال، و آمار مفاهیم آموزش برای را جدیدی ان  های ام

است آورده فراهم واقع دنیای پدیده های مدل سازی و شبیه سازی

شود. گنجانیده مدرسه ای درس برنامه در است الزم که

جهان در آمار آموزش تاریخ سیر ٢

در علم این که م دهد نشان احتمال و آمار علم تاریخ بررس

در اگرچه است. برخوردار کمتری قدمت از ریاض دانش با مقایسه

شمارش، (همچون آمار با مرتبط فعالیت های نیز پیشین دوره های

به ول دارد، وجود بشر تمدن تاریخ در (... و داده  ها با کار

و میالدی شانزدهم قرن از علم این آغاز (١٣٩٠) چین پرداز گفته

چراکه م شود؛ شناسایی رنسانس دوره ریاضیدان های تحقیقات با

شانزدهم قرن از پس احتمال و آمار حوزه با مرتبط کارهای عمده

.[۴] شده اند رصد میالدی

حوزه دل از آمار آموزش حوزه (٢٠١٨) گاریلد زیفلز، گفته به

دارد. را خودش تاریخ آمار آموزش ول آمد، بیرون ریاض آموزش

جم آوری به مربوط ١٩٠٠ از قبل سال های در آمار تدریس به طوری که

بیستم، قرن اوایل در بود. کم داده های نمایش و ارزیابی داده ها،

آمار چراکه کردند. شروع را آمار درس تدریس اه ها دانش از برخ

کمبریج اه دانش در داشت. عمل کاربرد رشته ها، از برخ در

در م شد. تدریس ریاض از بخش به عنوان آمار ١٩٣١ سال تا

.[٣٢] است ١٩۴٨ سال به مربوط آمار مستقل دیپلم اولین انگلستان،

تا شد انجام زیادی تالش های و کشید طول زیادی مدت زمان

برنامه در امروزه که به گونه ای رسید. دبیرستان ها به آمار آموزش

و آمار به مربوط مباحث جهان، کشورهای بیشتر ریاض درس

در احتمال و آمار مباحث حضور این البته دارد. وجود احتمال

ط در و است بوده تدریج فرآیندی مدرسه ای، ریاض درس برنامه

انگلستان، در به عنوان مثال است. انجام شده زیاد تالش های با زمان

بعدها اما نداشت. وجود ١٩۶٠ از قبل تا احتمال و آمار تدریس

انگلستان در ریاض درس برنامه به احتمال و آمار مباحث کم کم

انگلستان در نوفیلد پروژه نتایج از ی که به  گونه ای شد. اضافه

را عددی سواد منابع برخ .[١٧] بود عددی سواد روی تأکید

در نیز هم اکنون .[٣١] برشمرده اند آمار تدریس به ضرورت پاسخ

با هم سود کشورهای برخ و انگلستان کشور ریاض درس برنامه

عددی سواد روی زیادی تأکید نیوزلند، و استرالیا جمله از انگلستان

.[٧] م  کنند یاد عددی سواد سنت به  عنوان آن از و م  شود دیده

هندسه و جبر روی ،١٩٢٠ دهه تا نیز ا آمری ریاض درس برنامه

در کند. آماده کال به رفتن برای را دانش آموزان تا بود متمرکز

داد رخ اقتصادی بحران و هم ریخت به دنیا سهام بازار ١٩٢٩ سال

تحصیل ادامه کال در م  توانستند دانش آموزان از کمتری تعداد و

به این ترتیب بروند. کار بازار به زودتر چه هر بودند مجبور و بدهند

آموزش های روی و داده تغییر را تمرکزشان شدند مجبور مدارس

پیشرفته درس های نتیجه در کردند. تأکید جامعه نیازهای و حرفه ای

جمله از درس ها، سایر تدریس برای فضا و شدند اختیاری ریاض

آمار حوزه در علم انجمن های بیشتر امروزه .[٣١] شد باز آمار،

اشاره کرده اند. مأموریت هایشان جزو را آمار آموزش دنیا، سراسر در

در طوالن تاریخچه که انگلستان آمار سلطنت انجمن به عنوان مثال

ی ا آمری آمار انجمن همچنین دارد. آمار آموزش از حمایت

ا آمری آمار انجمن در آمار آموزش کمیته دارد. آمار آموزش کمیته

انتشار است. داده انجام را مفیدی مختلف فعالیت های تاکنون

به آمار عموم سازی و آمار آموزش زمینه در کاربردی کتاب های

این جمله از ا، آمری ریاض معلمان مل شورای با اری هم همراه

است. فعالیت ها

ایران در آمار آموزش تاریخ سیر ٣

مختلف ل  های ش به پیشین تمدن های از بسیاری در آمار از استفاده

م  کند اشاره (١٣٧۶) زادگان بدیع به عنوان مثال است. بوده مرسوم

در او .[٢] م رسد هخامنشیان زمان به ایران، در آمار قدمت که

م  گوید: ساسانیان و هخامنشیان دوره در آمار اهمیت و نقش مورد

زمان در شرق شناس، مورخان آثار و سنگ نوشته ها گواه به
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داشته وجود آمار جم آوری برای منظم یالت تش داریوش،

اساس بر ت ممل بودجه و مالیات دفاتر زمان آن در است.

آمارگیری نیز کوروش زمان در م شد. مشخص منطقه هر آمار

محل داده های اساس بر تصمیم هرگونه اخذ و م شد انجام

جدیت با ساسانیان ومت ح در روال این م گرفت. صورت

انوشیروان، خسرو زمان در به طوری که شد. دنبال بیشتری

محصول) میزان ثروت، میزان افراد، (سن جامع اطالعات

عادالنه تر به  صورت مالیات اخذ تا م شد جم آوری افراد از

.(۴٧ ص ،[٢]) شود انجام

برای آمار، از به نوع مختلف ومت های ح در ترتیب همین به

اه ها دانش تأسیس از پس اینکه تا م شد استفاده بهتر، مران ح

رشته و شد معرف اه دانش رشته ی به عنوان آمار ایران، در

امروزه به طوری که شد. تأسیس کشور اه  های دانش در کم کم، آمار

رشته به این ترتیب دارند. آمار مستقل بخش اه ها، دانش از بسیاری

نمود. تثبیت را خود اه جای ، اه دانش رشته ی به عنوان آمار،

توسعۀ و بسط به منظور ١٣۶٩ سال در ایران آمار انجمن راستا این در

گسترش در علم این انات ام شناساندن و آن کاربردهای و آمار علم

این ایران). آمار انجمن اینترنت اه (منزل شد تأسیس فنون و علوم

و آمار عموم سازی زمینه در را مختلف فعالیت های تاکنون انجمن

است. داده انجام زیر شرح به آمار آموزش

سط در آمار گسترش برای برنامه  ریزی و آمار مل روز اعالم •

[۶]؛ جامعه

فردوس اه دانش در آمار آموزش سمینار دوره دو برگزاری •

١٣٩٨؛ و ١٣٩٧ سال های در مشهد

برخ در آمار آموزش ویژه بخش دادن اختصاص و •

.۴ آمار سالیانه کنفرانس های

به آمار تا کشید طول زیادی زمان جهان، کشورهای سایر مشابه

(١٣٨٩) جلیل گفته به چراکه یابد. راه ایران، در مدرسه ای آموزش

رد روی در ریشه ایران ریاض درس کتاب های نوشتن سنت

سال ها آن در دارد[٣].و میالدی ١٩٧٠ تا ١٩۵٠ دهه های در فرانسوی

بر بیشتر ، بورباک گروه از متأثر فرانسه ریاض درس برنامه رد روی

کاربردی جنبه های تا بود متمرکز ریاض محض و مجرد جنبه های

برنامه در آمار از مختصری رد که زد حدس م توان بنابراین ..[٩]

چراکه .۶ باشد داشته وجود ،۵ جدید نظام دوره از پیش ریاض درس

نظر در ریاض کاربردهای جزو معموال و است داده ها با مرتبط آمار

م شود. گرفته

ابتدای در جدید) به نظام (موسوم کشور آموزش نظام تغییر با

متوسطه، دوره درس کتاب  های تغییر و خورشیدی هفتاد دهه

ریاضیات رد روی از دبیرستان، ریاض درس کتاب های اگرچه

درس کتاب های کل رد روی هنوز ول گرفت فاصله کم مجرد

توجه کاربردها به کمتر و بود محض ریاض دیدگاه اساس بر ریاض

مدرسه  ای ریاض درس برنامه در تغییرات رفته رفته اما م شد[٧]..

شد. باز ریاض کاربردی مباحث برای فضا و داد رخ ایران در

درس برنامه در مدل سازی و آمار کتاب ،١٣٨٠ سال از به  خصوص

این شد. گنجانیده انسان علوم و ‐فیزی ریاض رشته های ریاض

تدریس نیز تجربی، علوم رشته دانش آموزان برای ١٣٨١ سال در درس

آمار انجمن تالش های (٢٠١١) رجال و پارسیان گفته به شد.

ریاض معلمان ‐آموزش علم انجمن های اتحادیه اری هم با ایران

به آمار درس ی تا کند متقاعد را آموزش وپرورش وزارت توانست

دانش آموزان شود[٢٧]. اضافه متوسطه دوره ریاض درس برنامه

که م دادند انجام آماری پروژه ی مدل سازی، و آمار درس در

درس، این در پروژه وجود برداشت. در را نهایی نمره از نمره ٧

بود. دانش آموزان بین در آماری تفکر پرورش برای خوبی ظرفیت

درس برنامه از کتاب این سال، ١۵ از پس که است ذکر به الزم .٧

مباحث به مربوط فصل های آن به جای و شد، حذف مدرسه ای ریاض

فصل های به صورت مختلف، رشته های ریاض کتاب های در آمار

را ایران آمار انجمن نگران موضوع، این شد. گنجانیده پراکنده،

ایران آمار انجمن خبرنامه سرمقاله که به گونه ای است، داشته پی در

اینکه است[١]. داشته اختصاص موضوع این به ١٣٩۴ تابستان در

مدرسه ای ریاض درس برنامه در جداگانه درس ی به عنوان آمار

درس کتاب های در پراکنده فصل های به‐صورت یا شود ظاهر

الزم و است چالش و مهم موضوع ی شود؛ گنجانیده ریاض

مورد این در بیشتر کارشناس بحث برای پژوهش میزگردهای است

سیر شد، بحث باال پاراگراف های در که همان طور گردد. برگزار
کرده ط را خوبی مسیر ایران، در آمار آموزش گسترش تاریخ

برای است الزم و دارند وجود بسیاری چالش های هنوز اما است.

به بعدی بخش در شود. توجه چالش ها این به آت برنامه ریزی های
اختصاص آمار آموزش به کنفرانس از ی شد، برگزار کرمان باهنر شهید اه دانش در ١٣٩۴ سال در که ایران آمار کنفرانس سیزدهمین در ۴به عنوان مثال

داشت. شرکت نیز آمار آموزش بین الملل انجمن وقت رئیس روز، این در شد. داده
شد. آغاز آزمایش به صورت ثلث به جای تحصیل نیمسال معرف با ١٣٧٢ سال از که ۵نظام

مختلف دوره های ریاض درس کتاب های محتوای تحلیل اساس بر بیشتر تحقیق نیازمند همچنان ول است واقعیت به نزدی حدس ی این ۶توجه:

است. ایران در
به عنوان مثال است. بوده آماری پروژه های انجام در آموزان دانش خالقیت شاهد نزدی از و است کرده تدریس دبیرستان در را درس این مقاله، ٧نگارنده

استدالل چنین مدرسه مدیر برای م کردند، استفاده مدرسه آبخوری از تفریح زنگ های در که دانش آموزان تعداد از آمارگیری با دانش آموزان از گروه
نیست. کاف تفریح زنگ زمان که کردند
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شد. خواهد اشاره چالش ها این از برخ

برنامه در آمار آموزش چالش  های ۴

مدرسه  ای ریاض درس

که است بوده مواجه چالش هایی با گذشته از آمار آموزش حوزه

گفته به بنا اما هستند. مطرح چالش به عنوان هم هنوز آن ها از برخ

آموزش حوزه چالش های از برخ (٢٠١٢) لنکستر و ووزکایا تیش

این یافته اند[٣١]. بهبود حوزه، این پژوهش نتایج به کارگیری با آمار،

درس های ساختاری و محتوا اصالح باعث موارد برخ در پژوهش ها

در قدیم چالش های جمله از شده اند. آمار حوزه در ارائه شده

ران دی و لم و چئونگ مقاله به م توان مدرسه ای آمار آموزش حوزه

در آمار آموزش چالش های از برخ آن، در که کرد اشاره (١٩٨۶)

ذیل در چالش ها این .[١۶] برم شمرد را هنگ کنگ دبیرستان های

است. آمده

دانش به کاف به اندازه درس برنامه آمار و ریاض محتوای •

نیست. مرتبط آموزان

زنده کاف به اندازه احتمال و آمار در مطرح شده موضوعات •

نیستند.

باشد. مفاهیم روی باید درحال که است روش  ها روی تأکید •

م  شود؛ گرفته نادیده موضوع ریاض غیر جنبه  های معموال •

نیست. کاف پروژه •

وجود همچنان چالش ها این از برخ دست کم م رسد نظر به

م کنند توصیه (٢٠١٨) فری و گاریلد زیفلز، زمینه این در دارند.

و محاسبه روتین، مهارت های به اینکه به جای آمار، ران آموزش

آماری سواد آماری، تفکر توسعه دنبال به است بهتر بپردازند؛ رویه ها

با نیز (٢٠١٢) لنکستر و ووزکایا تیش باشند[٣٢]. آماری استدالل و

فهرست گذشته، دهه  های در آمار آموزش حوزه پژوهش ادبیات مرور

آمار ‐یادگیری (یادده بخش سه در را آمار آموزش چالش های از

حرفه) ی به  عنوان آمار و آماری، سواد ، معرفت حوزه ی به عنوان

کرده اند[٣١]. طبقه بندی

به  عنوان آمار ‐یادگیری یادده بخش دو به مربوط چالش های

حاضر مقاله موضوع با که آماری، سواد و معرفت حوزه ی

از شده (جرح وتعدیل است آمده ادامه در دارند، بیشتری تناسب

فرآیند به مربوط چالش های .[٣١] (٢٠١٢ لنکستر، و ووزکایا تیش

م باشند. زیر شرح به ‐یادگیری یادده

در آمار. دانش ریاض و انی م جنبه  های روی تمرکز •

حل برای را آماری شان دانش نم توانند دانش آموزان نتیجه

ببرند. کار به واقع دنیای مسائل

این است. شده نیز آماری اضطراب به منجر ریاض از ترس •

عالقه عدم و آمار به نسبت منف نگرش داشتن موجب ترس

است. شده آمار به آن ها

بسیار رشته ها سایر آموزان دانش برای احتمال و آمار ایده های •

است. ل مش

مهارت  های و تجریدی (استدالل ریاض پیشینه معموال •

است. ناکاف آمار آموزش برای دانش  آموزان ( ریاض

آن با اغلب سرویس درس های در ارائه شده آماری مطالب •

به وسیله سرویس درس های گاه نیستند. مرتبط رشته

نیستند. آماردان که م  شود تدریس رشته ها سایر متخصصان

است. موردنیاز ارزشیابی برای زین جای و جدید روش های •

فعالیت های ارزیابی برای سنت ارزشیابی روش  های چراکه

معتبر آماری) استدالل حوزه در (به عنوان مثال دانش آموزان

نیستند. قابل اعتماد و

در آمار ران آموزش تربیت برای مناسب آموزش برنامه های •

ندارد. وجود تکمیل تحصیالت دوره های

م باشند. زیر شرح به آماری باسواد مرتبط چالش های

از استفاده به قادر و ندارند را الزم آماری سواد دانش آموزان •

نیستند. روزمره شان زندگ در آمار

خواهند داده ها مصرف کنندگان آینده نسل اینکه به توجه با •

در آماری سواد و تفسیری مهارت های ارزیابی برای بود،

است. موردنیاز ارزشیابی جدید روش  های دانش آموزان،

ابزار دانش آموزان آماری سواد و آماری تفکر ارزیابی برای •

ندارد. وجود الزم

نتایج با ، شغل زمینه های در یا رسانه ها در شهروندان •

م شوند؛ مواجه رر م به  طور ، پیمایش و پژوهش مطالعات

ندارند. را داده ها این ساختن معنادار توانایی ول

موضوعات از نادرست بازنمایی های اغلب رسانه ها، در •

م  شود. ارائه ریس به مربوط مختلف

آماری موضوعات از خبرنگاران بدفهم نشریات، برخ در •

ضمن خود پژوهش در نیز (٢٠٠٢) گارفیلد م  شود. دیده

ارزیابی برای مدل و آماری استدالل برای تعریف ارائه

را آماری استدالل حوزه در بدفهم از مثال  هایی آن،

داده اند نشان مختلف پژوهش  های وی گفته به برم  شمرد.

همچنین و روزمره زندگ در مورداستفاده آماری استدالل که

که قوانین و شهود در تفاوت دلیل به درس، کالس  های در

م  کنند، استفاده آن ها از آماری اطالعات ارزیابی هنگام افراد



ص٢۵‐ ٣۵ ،۵١ پیاپی شماره ،١۴٠٠ تابستان و بهار ،١ شماره ششم، و بیست سال آماری، ٢٩اندیشه

در جدی چالش های از ی بنابراین هستند. نادرست اغلب

آماری استدالل  های از نادرست استفاده آمار، آموزش حوزه

است[٢٠].

زمینه در و هستند محل بیشتر آموزش، حوزه به مبتال مسائل اگرچه

از برخ برای چالش ها این است ن مم اما م  دهند؛ رخ بوم

باشد. داشته وجود نیز جهان نقاط سایر فرهنگ های و کشورها

، پژوهش ادبیات در ذکرشده چالش های از برخ پای رد به طوری که

به (١٣٧۶) رجال به عنوان مثال است. گزارش شده نیز ایران در

توسط اغلب که محض، به  صورت آماری درس های تدریس چالش

ر دی مثال به عنوان .[۵] است اشاره کرده م شد، ارائه ریاضیدان ها

١٣٩٧ سال در پژوهش هفته مناسبت به خود سخنران در (١٣٩٧) تاتا

م پردازد. آمار آموزش چالش های از برخ به آماری، تفکر عنوان با

و کرده نقد را روش ها روی بر بیش ازاندازه تأکید او به عنوان مثال،

پذیرد. صورت آماری مفاهیم به بیشتری توجه باید که بود معتقد

دانش انواع به توجه آمار آموزش چالش های از ر دی ی

بین در (٨ پداگوژی محتوایی ، پداگوژی محتوایی، (شامل

پور رفیع پژوهش در است. آماری درس های مدرسان و معلمان

آمار حوزه در معلمان آموزش به بیشتر توجه به ضرورت نیز (١٣٩۵)

که داد نشان (١٣٩۵) پور رفیع پژوهش نتایج است[٨]. پرداخته شده

را آماری ایده های هستند قادر ریاض معلمان از کم تعداد فقط

دالیل از ی بدهند[٨]. تشخیص واقع دنیای داده های بین در

ضمن و خدمت از پیش آموزش برنامه های در ضعف اتفاق، این

ریاض معلمان از حمایت زمینه در است. ریاض معلمان خدمت

خانه  های توسط خوبی تالش های آماری درس های تدریس برای

مقاله در آن گزارش که است، انجام شده اصفهان آمار و ریاضیات

است[٢٧]. آمده (٢٠١١) رجال و پارسیان مشترک

اشاره آمار آموزش حوزه چالش های از برخ به بخش این در

چالش ها، ارائه از پس انجام شده، پژوهش های از برخ در شد.

از برخ در توصیه ها این است. ارائه شده نیز کاربردی توصیه های

است. شده آمار آموزش حوزه در خوبی پیشرفت های باعث موارد

الزم نتیجه در دارد. وجود زیادی فاصله ایدئال وضعیت با هنوز اما

شوند. گرفته کار به آمار آموزش حوزه در جدیدی ردهای روی است

از استفاده و مه داده ها به (توجه جدید رد روی دو بعدی بخش در

برای ( واقع دنیای پدیده های مدل سازی برای نوین فناوری های

شد. خواهند معرف کارآمدتر، به صورت آمار آموزش

آمار آموزش در جدید ردهای روی ۵

احتمال و

این است. پیشنهادشده عمل جدید رد روی دو بخش این در

فرصت دوره طول در نگارنده زیسته تجربه از برآمده پیشنهاد دو

با نزدی تعامل طریق از که م باشد ٢٠١٧ سال در کانادا مطالعات

مختلف کنفرانس های و کارگاه ها در شرکت و کانادایی ران پژوهش

مدل سازی زمینه در نویسنده تحقیقات پیش زمینه با آن ها تلفیق و

ظرفیت از استفاده اول پیشنهاد است. حاصل شده کاربردها، و

احتمال و آمار مفاهیم آموزش و مدل سازی برای نوین فناوری های

تدریس در مه داده ها از استفاده ضرورت مورد در دوم پیشنهاد و است

خواهند قرار موردبحث جداگانه به  طور ادامه در که م باشد آمار

گرفت.

نوین فناوری های از استفاده ١ .۵

ساخته متأثر مختلف ابعاد در را بشر زندگ نوین، فناوری های

ایده شد، بیشتر نوین فناوری های به دسترس که زمان از است.

فرایند در جمله از مختلف حوزه های در فناوری ها این از استفاده

در فناوری از استفاده صرف بنابراین شد. مطرح ‐یادگیری، یادده

پژوهش ادبیات در و نیست جدیدی ایده یادگیری، و یادده فرایند

و محمودوند به عنوان مثال دارد. وجود آن برای زیادی مثال های

تدریس در فناوری مؤثر نقش به خود پژوهش در (١٣٨٧) پارس نیا

مقایسه در را آمار آموزش برای فناوری از استفاده و اشاره کرده اند آمار

.[١٢] دانستند کارآمدتر نظری؛ رد روی طریق از آمار آموزش با

فناوری این ظرفیت نوین، فناوری های روزافزون پیشرفت های با

شده بیشتر ‐یادگیری، یادده فرایند ارتقا به کم راه های در

از استفاده برای را جدید مسیر که روش هایی نتیجه، در است.

م نمایند؛ معرف ، آموزش رد عمل ارتقا جهت در نوین فناوری های

محسوب آمار آموزش حوزه در نوآورانه ایده های جزو همچنان

زبان های از استفاده نوآورانه ایده های این از ی م شوند.

دنیای پدیده های مدل سازی و شبیه سازی برای بلوک برنامه  نویس

در بیشتری توضیحات ادامه در است. آمار آموزش حوزه در واقع

مدل سازی و شبیه سازی نحوه و بلوک برنامه نویس زبان های مورد

است. آمده ملموس، مثال ی ارائه طریق از پدیده ها

آن از مهم بخش که ٩ محاسبات تفکر داشتن ازآنجایی که

برای ضروری و الزم مهارت های از است، برنامه  نویس توانایی
دانش است. عام به طور ‐یادگیری یادده فرآیند بر ناظر پداگوژی دانش است. احتمال و آمار زمینه در دانش همان محتوایی، دانش از ٨منظور

م کند. بحث آماری خاص موضوع ی ‐یادگیری یادده نحوه مورد در که است دانش ، پداگوژی محتوایی
9Computational Thinking
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برنامه  نویس زبان های [٣٣].؛ است شناسایی شده م ی و بیست قرن

نیازی کاربران آن ها در که زبان هایی یافتند. گسترش تصویری

قالب در برنامه نویس زبان این کدهای ه بل ندارند کد نوشتن به

کنار با کاربر و دارد قرار کاربر دید معرض در مختلف ل های ش

رت اس برنامه م کند. کدنویس به اقدام ال، اش این دادن قرار هم

اه آزمایش در که است تصویری برنامه نویس زبان های از ی ١٠

دنیا به ان رای به  صورت و طراح ١١ . ت آی. ام. اه دانش رسانه

همچون برنامه  نویس زبان های گسترش از اصل هدف شد. معرف

کردن کار که است برنامه  نویس زبان ی طراح ، رت اس برنامه

باشد. ساده آن با

از هدفشان به رسیدن برای رت اس برنامه  نویس زبان طراحان

، رت اس محیط گرفته اند. الهام خانه سازی) (قطعات و ل بازی

داراست انیمیشن و بازی داستان، تولید برای مختلف انات ام

اشتراک به برخط به  صورت را خود تولیدات م  توانند کاربران و

‐ یادده فرایند برای برنامه نویس زبان این هم  اکنون ذارند. ب

مختلف کشورهای در دانش  آموزان، به درس مطالب یادگیری

رت اس برنامه وب سایت به بیشتر اطالعات (برای م  شود استفاده

برنامه نویس محیط از کل تصویر ١ ل ش در .( ١٢ کنید مراجعه

قادر کودکان ، برنامه نویس محیط این در است. آمده رت اس

درگیری اینکه بدون هستند، آن آزمایش و برنامه نوشتن به

برنامه نویس (همانند سنت برنامه  نویس زبان های پیچیدگ های

بشوند. ( بیسی ال، پاس

رت اس برنامه نویس زبان محیط از کل تصویر ل١. ش

در م شود. دیده رت اس برنامه نویس زبان محیط در ستون سه

با م تواند کاربر که دارند وجود دستوری بلوک های وسط ستون

برنامه راست، سمت ستون در بلوک ها این کردن رها و کشیدن

توسط برنامه آزمایش نتیجه نماید. تولید به سادگ را جدیدی

برای است. قابل مشاهده چپ سمت ستون در گربه پویانمایی

در که سبزرنگ پرچم نماد با دکمه از م  توان نیز برنامه آزمایش

کرد. استفاده دارد، قرار چپ سمت ستون باالی

رت اس زبان به برنامه نویس بلوک های از تصویری ٢ ل ش در

مرتبه ١٠٠ برای ه س تصادف پرتاب پدیده شبیه سازی که است آمده

، رت اس نرم افزار گربه برنامه، این اجرای با م گذارد. نمایش به را

با .(٣ شماره ل (ش م  کند آغاز را راست و چپ به زدن قدم

م توان گربه، پویانمایی و بلوک ساده برنامه  نویس این از استفاده

و کرد مدل سازی را دوجمله ای توزیع همچون پیچیده ای مفاهیم

این داد. آموزش نیز دبستان پایین سطوح در کودکان به به سادگ

خواهد همراه به را بخش لذت تجربه دانش آموزان برای مدل سازی

انجام خودشان توسط مدل سازی و شبیه سازی کار کل چراکه داشت،

نمایش گربه پویانمایی توسط سریع خیل کارشان، نتیجه و م  شود

م شود. داده

10Scratch
11Massachusetts Institute of Technology (MIT)
12https://scratch.mit.edu
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ه س تصادف پرتاب شبیه  سازی برای رت اس برنامه نویس محیط در نوشته شده بلوک برنامه ل٢. ش

رت اس برنامه محیط در گربه تصویر ل٣. ش

ل ش بلوک برنامه که داده  اند نشان مختلف پژوهش های

است بازتولید قابل دبستان دانش آموزان توسط به راحت ٢ شماره

در .[١٩] (٢٠١۶ ران، دی و هوگز، گادانیدیدز، (به عنوان مثال

دانش آموزان به را احتمال و آمار پیچیده مفاهیم م توان نتیجه،

معنادارتر یادگیری ضمن به این ترتیب، کرد. تدریس نیز دبستان

با ابتدا همان از دانش آموزان احتمال؛ و آمار مفاهیم عمیق تر و

دنیای ملموس تجارب طریق از احتمال و آمار واقع کاربردهای

چالش به را معلمانشان سؤال این با کمتر و م شوند آشنا ، واقع

م خورند؟ ما درد چه به آمار و ریاض مطالب این که م کشند

مه داده ها از استفاده ٢ .۵

امروزه (٢٠١٩) ایپ گفته به م کنیم. زندگ مه داده ها عصر در ما

، کادمی آ محیط های و اه ها دانش در نه فقط مه داده ها، اصطالح

شنیده نیز عادی مردم بین در و تجاری شرکت های رسانه ها، در ه بل

وجود مه داده ها تعریف مورد در جمع توافق هنوز اما .[٢٢] م  شود

که م شود اطالق داده ها از مجموعه ای به مه داده ها .[٢٣] ندارد

باشد. متغیر زیادی تعداد احتماال و مشاهده زیادی تعداد شامل

م شوند جم آوری مشاهده ای مطالعات طریق از مه داده ها معموال

قابل تحلیل سنت ردهای روی با که هستند زیاد داده ها آن قدر و

روش های و داده  کاوی از غالباً مه داده ها تحلیل برای .[١٣] نم باشد

در (٢٠١۴) صفایی گفته به م شود. استفاده ماشین یادگیری

سنت مرسوم روش های و رهیافت ها از استفاده مه داده ها، تحلیل

تحلیل نتیجه .[٢٩] نیستند کارآمد حداقل یا نبوده، قابل استفاده

به  طور را داده ها از بزرگ مجموعه در نهفته ارزش م تواند مه داده ها

داده های مه داده ها، مقابل نقطه در نماید. استخراج مقرون به صرفه ای

اطالق داده ها از مجموعه ای به خرد داده های دارند. قرار خرد

تحلیل برای و م شوند تولید آزمایش مطالعات طریق از که م  شود

کرد. استفاده معمول کامپیوترهای از م توان آن ها



پور٣٢ رفیع ابوالفضل احتمال و آمار آموزش در واقع دنیای پدیده های مدل سازی و مه داده ها از استفاده

چالش هایی و فرصت ها خود با مه داده ها (٢٠١٩) ایپ گفته به

(٢٠١٨) سچ که چالش ها این از ی .[٢٢] داشته  اند همره به را

دوره در آمار تدریس نحوه تغییر لزوم مورد در است کرده مطرح

آمار مفروضات از برخ مه داده ها دوره در چراکه است. مه داده ها

.[٣٠] نیستند برقرار داده ها تنوع و حجم بودن باال به واسطه کالسی

روش تغییر برای پیشنهادهایی راستا همین در نیز (٢٠١٩) ایپ

وضعیت بررس با او .[٢٢] م کند ارائه اه ها دانش در آمار تدریس

جهان سرتاسر در مه داده ها گسترش اثر در که داده ها علوم رشته

است، معرف شده اه ها دانش در جدید دانش حوزه ی به عنوان

سؤال دهد. پاس آمار آموزش حوزه در مهم سؤال دو به م کند سع

سؤال شود؟ تدریس آماری درس های در باید محتوایی چه اینکه اول

چه از مشخص به  طور گردد؟ تدریس محتوا آن باید ونه چ اینکه دوم

درس های تدریس برای پیشنهاد پن او گرفت؟ بهره باید مثال هایی

آزمون اعتبار عدم مورد در و م کند فهرست اه، دانش در آماری

اصل مفروضات از برخ برقراری عدم مه داده ها، دوره در فرض

بحث در معموال که پیشامدها استقالل فرض (به خصوص آزمون ها

م کند. بحث دارد)؛ وجود کمتر مه داده ها

دوره در مدرسه سط در آماری درس های تدریس برای اما

در که است موضوع کرد؟ ارائه م توان پیشنهادهایی چه مه داده ها

موضوع ی هنوز و است پرداخته شده آن به کمتر پژوهش ادبیات

فراخوان در محوری موضوعات مدعا، این شاهد است. پژوهش باز

تیرماه بود قرار که است ١٣ آمار آموزش بین الملل انجمن کنفرانس
١۴ ریاض آموزش بین الملل کنگره چهاردهمین حاشیه در ،١٣٩٩

توجه درباره کنفرانس این محوری موضوعات از ی . شود برگزار

مدرسه ای ریاض درس برنامه در آن از استفاده و داده ها علوم به

(٢٠١٩ ، مطالعات (سند بود اه دانش در آمار مقدمات دوره های و

.[١٨]

دنیای در مه داده ها از مثال  هایی آوردن شروع، نقطه بهترین اما

دارند. حضور ما اطراف در همه جا مه داده ها ، واق در است. واقع

و هستند مه داده ها تولید منابع از ی اجتماع ه های شب مثال

گفته به دارند. دانش آموزان روزمره زندگ در گسترده ای حضور

دانش آموزان زندگ آن چنان مه داده ها (٢٠١۵) پرت و گولد ، آینل

«داده های م  توان را مه داده ها امروزه که داده  اند قرار تأثیر تحت را

طریق از واژه ها جستجوی .[١۴] آورد شمار به دانش آموزان»

اه های منزل در غیرحضوری خرید گوگل، مانند جستجو موتورهای

به  صورت که هستند مه داده ها تولید روش های از برخ اینترنت خرید

دانش آموزان، جمله از جامعه شهروندان از بسیاری توسط روزمره

برخط غیر یا برخط به صورت که کاری هر ، واق در م  شوند. انجام

این و م گذارد باق خودش از دیجیتال رد یا اثر ی م شود، انجام

مه داده ها از جزئ به  عنوان بعداً تا م شود ضبط و ثبت درجایی اثر

همین که قرار گیرد. تحلیل مورد مفید، اطالعات استخراج برای

آن ها نقش و خودشان روزمره عادی کارهای مورد در دانش آموزان

برای خوبی شروع نقطه باشند، داشته گاه آ مه داده ها تولید در

دوران در و م ی و بیست قرن در آماری باسواد شهروندان داشتن

ملموس کاربردهای که است آمده مثال سه ادامه در است. مه داده ها

م دهد. نشان به خوبی را مه داده ها واقع و

٢٠٠٨ سال در ( سنج شخصیت در مه داده ها (کاربرد .١ .۵ مثال

در ( کوزینس (میشل روانشناس دکتری دوره دانشجوی ی

با افراد شخصیت تعیین برای را پرسشنامه ای کمبریج، اه دانش

طراح فیس بوک اجتماع ه شب در الی هایشان تعداد از استفاده

اران هم و کوزینس پژوهش در قابل تأمل یافته های از ی کرد.

.[٢٣] است زیر به صورت (٢٠١٣)

بدانید، فیس بوک در را فرد ی الی  های از تا ١٠ اگر •

م شناسید؛ ارش هم از بهتر را فرد آن احتماال

بدانید، فیس بوک در را فرد ی الی های از تا ٧٠ اگر •

م شناسید؛ دوستش از بهتر را فرد آن احتماال

بدانید، فیس بوک در را فرد ی الی  های از تا ١۵٠ اگر •

م شناسید؛ مادرش و پدر از بهتر را فرد آن احتماال

بدانید، فیس بوک در را فرد ی الی  های از تا ٣٠٠ اگر •

م شناسید. همسرش از بهتر را فرد آن احتماال

انگلیس شرکت ی سیاست) در مه  داده  ها (کاربرد .٢ .۵ مثال

ه شب در ایی آمری کاربران شخص اطالعات از استفاده سو با

انتخابات در ترامپ دونالد پیروزی باعث فیس بوک، اجتماع

.[٢١] (٢٠١٨ ، (گرانویل شد ا آمری ٢٠١۶ سال جمهوری ریاست

مبنای بر که به این ترتیب داد، انجام ساده ای کار شرکت این

ارسال برایشان را هدفمند تبلیغات افراد، شخصیت روان سنج

داده کاوی مبنای بر افراد روان شناخت ویژگ های تشخیص کرد.

بود. انجام شده فیس بوک اجتماع ه شب از حاصل مه داده های

ماشین بود مایل کس اگر ا، آمری ٢٠١۶ انتخابات در مثال به  طور

بدهد. رأی ترامپ به که داشت بیشتری تمایل یعن بخرد، ایی آمری

باعث فیس بوک، کاربران اطالعات افشای که است ذکر به الزم

که به‐طوری شد، اجتماع ه شب این از جدی انتقادهای بروز

از را خود اعتماد فیس بوک ه شب به نسبت کاربران، از بسیاری

فیس بوک در را خود شخص صفحه آنان از برخ و دادند دست

بستند.
13The International Association for Statistical Education (IASE) 2020 Roundtable Conference
14International Congress of Mathematics Education (ICME)



ص٢۵‐ ٣۵ ،۵١ پیاپی شماره ،١۴٠٠ تابستان و بهار ،١ شماره ششم، و بیست سال آماری، ٣٣اندیشه

و تحلیل امروزه تجارت) در مه داده ها (کاربرد .٣ .۵ مثال

نیز خرد تجارت های و صنایع از بسیاری در مه داده ها داده  کاوی

خرید داده های از استفاده با که به این ترتیب م شود. استفاده

به این ترتیب، م شود. استخراج آن ها خرید عادت های مشتریان،

محصوالت قیمت های م توانند خرد تجارت های و صنایع صاحبان

خرید برای را مشتریان که نمایند بهینه سازی به گونه ای را

حاصل نتایج از استفاده با همچنین شوند. ترغیب محصوالتشان

جدیدشان، محصوالت بازیابی برای م توان مه داده ها، تحلیل از

کرد. ارسال مشتریانشان برای و کرده طراح را هدفمند تبلیغات

که مثال ها این از استفاده شد، گفته نیز پیش ازاین که همان طور

به  عنوان صرفاً م دهد، نشان واقع دنیای در را مه داده ها کاربرد

تغییر ونگ چ زمینه در است الزم و است مناسب شروع نقطه

بیشتری پژوهش های مه داده ها، دوره در آمار آموزش روش و محتوا

تعریف مه داده ها عصر در زندگ م رسد نظر به چراکه شود. انجام

را آماری استدالل و آماری، تفکر آماری، سواد همچون مفاهیم

برنامه ، سنت به  طور اینکه به توجه با کرد. خواهد تغییر دستخوش

داشته توجه واقع دنیای کاربردهای به کمتر ایران در ریاض درس

.[٢٨] و .[٣](٢٠١٢ گویا، و استیس رفیع  پور، و ١٣٨٩ ، (جلیل است

این مه داده ها بر مبتن آموزش گسترش زمینه در مفید پیشنهاد ی

مدرسه ای ریاض درس برنامه به داده ها علوم از مطالبی که است

کارهای برای داده ها از ونه چ امروزی شهروندان اینکه شود. اضافه

روش های مه داده ها ونه چ اینکه م کنند؟ استفاده خود روزمره

شد، اشاره نیز قبال که همان طور بااین حال، داده اند؟ تغییر را مرسوم

راه و هستند پژوهش باز مسئله ی به  صورت هنوز حوزه این مسائل

است. باق مانده مطلوب نقطه به رسیدن برای زیادی

نتیجه گیری و بحث ۶

در آمار آموزش چالش های ترسیم حاضر مقاله اصل هدف

تاریخ سیر مرور از پس که بود مدرسه ای ریاض درس برنامه

اساس بر آمار آموزش حوزه چالش های برخ ارائه و آمار آموزش

استفاده مه داده ها، به (توجه جدید رد روی دو ، پژوهش ادبیات

دنیای پدیده های مدل سازی و شبیه سازی برای نوین فناوری های از

این روی پیش چالش دو به  عنوان احتمال) و آمار با مرتبط واقع

مثال هایی رد، روی دو این از هرکدام برای شدند. معرف حوزه

رد، روی دو این است، الزم همچنان ول است آمده مقاله متن در

یرد ب قرار آمار آموزش حوزه پژوهش جوام آت کار دستور در

درس کالس های در اجرا برای بیشتری مناسب آموزش محتوای تا

درس کتاب های نویسندگان توسط م تواند محتوا این شود. تولید

ضمن و خدمت از پیش دوره‐های (در ریاض معلمان و ریاض

کتاب (١٩٨٢) فرودنتال گفته به گیرد. قرار مورداستفاده خدمت)

نظام در اثرگذار و اصل عصبی رشته دو ریاض معلمان و درس

در برنامه تغییر به م توان آن ها تغییر با که [١١] هستند آموزش

حال در که است ذکر به الزم البته بود. امیدوار کالن سط

معلمان برای که کارشناس دوره درس های از اندک تعداد حاضر

احتمال و آمار حوزه به م شود، ارائه فرهنگیان اه دانش در آینده

حوزه با مرتبط بیشتری درس های است ضروری و اختصاص یافته

به طوری که گردد. ارائه معلمان خدمت از پیش دوره در آمار آموزش

آموزش کارشناس دوره در احتمال و آمار کهاد ی م توان حت

کرد. تعریف فرهنگیان اه دانش ریاض

حاضر مقاله که شود اشاره نکته این به است الزم پایان، در

نوشته شده کرونا، ویروس از ناش بیماری جهان همه گیری زمان در

کرونا، ویروس گسترش از ناش محدودیت های همه علیرغم است.

باشیم. جامعه سط در زیر مثبت اثر دو شاهد دست کم است امید

میزان توضیح برای آمار و ریاض دانش کاربردهای امروزه •

از استفاده با کرونا ویروس گسترش نحوه و همه گیری

م شود. دیده رسانه ها در رر م به  طور آمار، و ریاض مدل های

آمار و ریاض که رسیده اند باور این به مردم عموم اکنون

باشند. مفید واقع دنیای ملموس الت مش رف برای م تواند

افزایش باعث قرنطینه دوران که است این اول امید بنابراین

بشود. آمار و ریاضیات دانش به جامعه افراد عالقه

و آمار از فراوان به مختلف رسانه های شد اشاره که همان طور •

موجود وضعیت شبیه سازی و بازنمایی برای نمودارها و ارقام

تا م کنند استفاده کرونا، ویروس با درگیری هنگام در دنیا

ویروس رشد شدن کند روند بر را اجتماع فاصله گذاری اثر

جریان این که است آن دوم امید بنابراین بدهند. نشان کرونا،

و آماری باسواد شهروندان داشتن برای تقاضا افزایش باعث

باشیم. ، آموزش سیاست گذاران سوی از بیشتر، ریاض

مراج
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Using Big-Data and Modeling Real-World
Phenomena in Statistics Education

Abolfazl Rafiepour1

Abstract:

Nowadays, the need to pay attention to teaching statistics at all levels from elementary school to university has become

more apparent. One of the goals of the various educational systems, which is reflected in their upstream documents, is to

have citizens who are equipped with statistical literacy. In this regard, many statistical organizations and institutions have

mentioned statistics education as one of their special goals and missions. School math textbooks in Iran also have sections

devoted to discussions of statistics and probability. An examination of the role of statistics in Iran school Mathematics

textbooks shows that there is good progress in including statistics and probability concepts in textbooks, but it is still far from

the ideal. In the present article, after a brief discussion on the necessity of paying attention to statistics education in the school

mathematics curriculum, the historical course of presenting statistics education will be reviewed. Then, the challenges in

introducing the topics of teaching statistics and probability in the school mathematics curriculum are illustrated, and in the

end, two new approaches (attention to big-data, use of new technologies in stimulating and modeling real-world phenomena)

will be introduced in more detail and with examples.

Keywords: Statistics Education Challenges, School Mathematics Curriculum, Modeling with Using New Technologies,

Big Data.
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