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»احتماالت و آمار کاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي« ،اثـري اسـت جـامع ،پربـار و بسـيار

دقيق براي دانشجوياني که در رشتههاي مختلف علوم رفتاري يا علوم اجتماعي تحصيل و يا در حوزة

آمار و روش تحقيق فعاليت مينمايند.

کتاب فوق دربرگيرندة  536صفحه است که چـاپ نخسـت )ويـرايش جديـد( در تابسـتان 1387

توسط انتشارات رشد منتشر شده است.

اين اثر با توجه به محتواي گسترده و جامعي کـه دارد ،يکـي از آثـار مانـدگار و بـه روز در ميـان

کتابهاي آماري در حوزههاي علوم رفتاري و علوم اجتماعي است .به نحوي کـه در هـر سـه مقطـع

کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري تدريس ميشود و منبع اصلي براي آزمونهاي کارشناسي ارشد

و دکتري است.

کتاب دربرگيرندة  22فصل است که نويسنده بعد از بيان پيشگفتار ،آنهـا را بـه صـورت مرتـب و

زنجيروار بيان کرده است و بعد از آخرين فصل به حل خودآزماييها و ترسيم جداول آمـاري پرداختـه
است.

به طور کلي آمار و احتمال مشتمل بر سه بخش است -1 :آمار توصيفي -2 ،آمار اسـتنباطي-3 ،

احتمال .نويسنده سعي بر آن داشته که  22فصل مبتني بر اين سه فصل باشد؛ به گونهاي که هشـت

فصل آغازي متعلق به آمار توصيفي است و از فصل  9تا  ،11مختص احتمـاالت و  11فصـل پايـاني

دربرگيرندة آمار استنباطي است.

* کتاب ماه علوم اجتماعي ،ش  ،14ارديبهشت  .1388نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب احتماالت و آمار کاربردي در روانشناسي و
علوم تربيتي ،نوشتة علي دالور که در  536صفحه در سال  1387از سوي انتشارات رشد منتشر شده است.
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کار بسيار نيکو و جالبي که مؤلف در کتاب ارائه نموده است ،آوردن خودآزمـايي در قسـمتهـاي

مختلف فصلها و در پايان فصلها است و پاسخ آنها را نيز در پايان فصلها و آخر کتاب بيـان کـرده
است.

حال با توجه به توضيحات ذکر شده ،سعي بر آن داريم که به طور اجمالي و مفيد بـه بررسـي 22

فصل بپردازيم .مؤلف در فصل اول که از آن به عنوان آمار توصيفي نام برده است ،ابتدا به هدف آمـار

و نقش آن در زندگي پرداخته و متعاقب آن به تعريف آمار توصيفي و استنباطي اشاره داشـته اسـت و

در ادامه ،جامعه ،نمونه ،پارامتر و آماره را بيان و روابط ميان آنها را برشمرده است .در قسمت ديگـري
از اين فصل به متغير و انواع آن پرداخته و مثالهاي متنوعي نيز ذکر کرده است.

در قسمت پاياني فصل ،انواع مقياسها و کاربرد آنها به صورت جامع تشريح گرديـده اسـت و در

پايان چکيدهاي از کل مطالب ارائه شده ،بيان و به حل خودآزماييهاي آخـر هـر قسـمت پرداختـه و

خودآزمايي پايان فصل را نيز مطرح کرده است.

البته بايد توجه داشت که هر فصل برگرفته از چنـدين قسـمت اسـت کـه مؤلـف در پايـان ايـن

قسمتها ،خودآزماييهايي را مطرح و در پايان فصل آنها را حل کرده اسـت و ايـن امـر در تمـام 22
فصل کتاب صورت گرفته است و سعي بر آن داريم که با توجه به اين توضيح ،در معرفي فصلهـاي

بعدي از بيان اين مطلب خودداري نمائيم.

نويسنده در فصل دوم به توزيع فراواني و انواع آن پرداخته است و سعي بر آن داشته که با مثـالهـاي

متنوع ،دانشجو را در امر يادگيري ياري نمايد .در قسمت ديگري از فصل انـواع نمودارهـاي فراوانـي،

اعم از نمودارهايي که براي دادههاي گسسته و پيوسته به کار ميروند را بيان کرده است.

فصل سوم شامل اندازههاي گرايش مرکزي است .نگارنده در اين فصل به ميانگين ،ميانـه و مـد

نظري ويژه داشته و تالش نموده است که کلية ويژگيها ،نکات و راهحلها را در مورد اين سه انـدازه
بيان نمايد.

فصل چهارم دربرگيرندة شاخصهاي پراکندگي اعم از دامنة تغييرات ،انحـراف چـارکي ،انحـراف

متوسط ،واريانس ،انحراف استاندارد و ضريب تغيير ميباشد.

در اين فصل ،شاخصها به صورت جداگانه و ريزبهريز براي دادههاي طبقهبنـدي شـده و طبقـه-

بندي نشده ذکر گرديده است و در قسمتهاي ديگري نيز به مقايسـة شـاخصهـا و همچنـين بيـان

گشتاورهاي پيرامون ميانگين ،کجي و کشيدگي پرداخته شده است.
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فصل پنجم که تحت عنوان نمرههاي استاندارد ميباشد ،شامل رتبـه درصـدي ،نقطـه درصـدي،

دهکها ،صدکها ،نمرات  Zو  Tو در نهايت شکلهاي ديگر نمرة  Zاست.

در اين فصل ،طريقة محاسبه ،فرمول کلية نمرههاي استاندارد و نقاط ضعف و قوت هر کدام بيان

و نيز سعي بر آن شده که با طرح مثالهاي مختلف ،مباحث به طور ملموس ذکر شود.

فصل ششم به منحني طبيعي اختصاص دارد و در آن به مفهوم و ويژگـيهـاي منحنـي طبيعـي

پرداخته شده است .سطوح زير منحني طبيعي استاندارد و جدول آن نيز تشريح و در قسـمت ديگـري

طريقة پيدا کردن رتبة درصدي معادل نمرة  Zبيان گرديده است.

در قسمتهاي پايانة به طريقة پيدا کردن نمـرة خـام يـا اسـتاندارد معـادل بـا رتبـه درصـدي و

همچنين پيدا کردن فاصلهاي که نسبت معيني در آن قرار دارد ،توجهي ويژه شده است.

نويسنده در فصل هفتم ،همبستگي را بيان ،تعريف و تشريح نموده و سعي کرده است که مفهـوم

شدت و جهت همبستگي را ذکر و طريقة محاسبة ضرايب همبستگي پيرسـون و اسـپيرمن را بـا راه-

حلهاي مختلف و مثالهاي متنوع توضيح دهد.

در ادامة فصل عواملي که بر ضريب همبستگي تأثير ميگذارند و همچنين ويژگيهاي همبستگي

و تفسير آن بيان ميشود و در نهايت ضريب تعيين بيان و رابطة آن با همبستگي مشخص ميشود.

فصل هشتم در مورد رگرسيون و پيشبيني بحث ميکند .در اين فصل به پيشبينـي نمـرههـاي

استاندارد ) ،(Zرگرسيون به طرف ميانگين ،خط رگرسيون ،پيشبيني با نمرههاي خام ،روش محاسـبة

ضرايب  aو  bو در نهايت خطاي استاندارد برآورد پرداخته ميشود.

هشت فصل قبلي که ذکر گرديد تحت عنوان آمار توصيفي ميباشد و فصـلهـاي  9تـا  11کـه

هماکنون به بررسي آن ميپردازيم ،مختص احتماالت است.

فصل نهم به احتمال ميپردازد .در اين فصل ابتدا تاريخچة احتمال ،احتمال و طريقة محاسبة آن

بيان ميشود و در ادامه حوادث سازگار ،ضرب حوادث مستقل ،ضرب حوادث وابسته ،اصـول اساسـي

قانون ضرب و جايگشتها ذکر ميشود و در پايان بـه ترتيـب ،ترکيـب ،قواعـد و ويژگـيهـاي آنهـا

پرداخته ميشود.

فصل دهم شامل مجموعهها و احتمال ميباشد .نويسنده در ابتداي فصل سعي نموده است که بـا

تعريف مجموعه و بيان اشتراک و اجتماع به سراغ پيشامدهاي چندگانه برود و در ادامه به بيـان تـابع
احتمال و احتمال شرطي پرداخته و در پايان قضايايي از احتمال را نيز ذکر کرده است .از جمله قـانون

بيز ،استقالل و مستقل بودن بيش از دو پيشامد.
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فصل يازدهم تحت عنوان توزيعهاي احتمال و دوجملهاي ميباشد .در اين فصل که از قسـمت-

هاي مختلف و درهم تنيدهاي تشکيل شده است ،مؤلف سعي بر آن داشته که مباحث زيـر را بيـان و
تشريح کند:

متغير تصادفي ،توزيع احتمال و ارتباط آن با متغير تصادفي ،توزيعهاي احتمال و فراوانـي نسـبي،

اميد رياضي متغير تصادفي و نقش آن ،واريانس و انحراف استاندارد متغير تصادفي ،توزيع دوجملـهاي

و آزمايشهاي برنولي.

از فصل دوازدهم به بعد وارد آمار استنباطي ميشويم .در  11فصل باقيمانـده ،مباحـث اسـتنباطي

بيان و آزمونهاي مختلفي ذکر و طريقة استفاده از آنها همراه با مثالهاي متنـوع تشـريح مـيشـود.
مؤلف در اين فصل تالش نموده تعاريف مقدماتي و پايهاي براي ورود بـه آمـار اسـتنباطي را بيـان و

چارچوب ذهني دانشجو را براي ورود به آزمونها آماده کند.

در فصل  ،12ابتدا به انواع روشهاي نمونهگيري پرداخته شده است و در ادامه ،انواع خطا ماننـد:

خطاي نمونهگيري ،خطاي استاندارد ميانگين ،خطاي استاندارد نسبت و ...بيان شده اسـت .عـالوه بـر

آن به برآورد و ويژگيهاي آن نيز توجه شده است و در قسمت پاياني فصل ،آزمون فرضيه ،فرضـيه-

هاي صفر و خالف ،خطاهاي نوع اول و دوم ،توان آزمون ،سطح معنادار بودن ،آزمونهاي يک دامنـه

و دو دامنه و تفسير تأييد يا رد فرض صفر بيان گرديده است.

فصل سيزدهم تحت عنوان آزمونهاي  tاستودنت ميباشد .در ايـن فصـل ابتـدا تاريخچـهاي از

توزيع  tبيان و توزيع  tتشريح ميشود .عالوه بر آن به ويژگـيهـا و نحـوة اسـتفاده از آن در آزمـون

فرضيه اشاره شده است .در ادامه آزمون فرضيه دربارة ميانگين جامعه )آزمون يک گروهي(و آزمـون t

براي تفاوت بين ميانگينهاي دو نمونه بيان گرديده است که در مورد دومي به مقايسـهي ميـانگين-

هاي دو گروه مستقل و آزمون  tبراي گروههاي همبسته پرداخته ميشود .در آزمـون  tبـراي گـروه-

هاي همبسته ،اندازهگيري مکرر و طرح جفتهاي همتراز شده بيان گرديده است .در پايان فصل نيـز

مقايسهي توان آزمونها بيان ميشود.

در فصل چهاردهم به مباحث زير پرداخته ميشود:

آزمون نسبت ،آزمون معنادار بودن مقايسة يک نسبت با يک نسبت ثابت ،آزمـون معنـادار بـودن

تفاوت بين دو نسبت مستقل ،آزمون معنادار بودن تفاوت بـين دو نسـبت وابسـته ،آزمـون واريـانس،

مقايسة واريانسهاي مستقل ،آزمون معنادار بودن همبستگي و ضـريب همبسـتگي ،آزمـون معنـادار
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بودن دو ضريب همبستگي در نمونـههـاي مسـتقل ،آزمـون معنـادار بـودن تفـاوت بـين دو ضـريب
همبستگي در نمونههاي همبسته.

فصل پانزدهم به تجزيه و تحليل واريانس يک طرفه ميپـردازد .در ايـن فصـل ابتـدا مقدمـهاي

آورده شده و به رابطة بين آزمون  tمستقل و واريانس يک طرفه ) (Fپرداخته ميشود.

در ادامه قسمتهاي مختلف فرمول  ،Fنسبت و طريقة استفاده از جدول آن بيـان مـيشـود و در

پايان فرمولهاي محاسبة مجموع مجذورها ،مقايسة ميانگينهـا پـس از آزمـون  Fو مفروضـههـاي

تجزيه و تحليل واريانس تشريح ميشود.

نويسنده در فصل پانزدهم به طرح بلوکي تصادفي شده پرداخته است .در ابتداي فصل ،مقدمـهاي

از طرح بلوکي و طرح بلوکي با پنج متغير آزمايشي و پنج بلوک بيان شده و فرمولهاي آن نيـز ذکـر

ميشود .در ادامة فصل ،طريقة محاسبة مجموع مجذورها در طرح و آزمـون معنـادار بـودن در طـرح

آورده ميشود .در پايان دستهبندي کردن آزمودنيها در بلوکهـا ،کـاربرد بلـوکهـا در منـابع تغييـر،

آزمون  tبراي طرح بلوکي تصادفي شده با دو متغير آزمايشي   j  2 بيان ميشود.
در فصل هفدهم کتاب به تحليل واريانس با اندازهگيري مکرر پرداخته ميشود.

فصل هجدهم به ارائة آزمونهاي تعقيبي ،کاربرد و مقايسـههـاي چندگانـة ميـانگينهـاي مـورد

آزمايش ميپردازد.

در اين فصل آزمونهاي تعقيبي دامنهي استودنت شده ،چند دامنهاي دانکن ،نيومن -کلز ،تـوکي

و شفه بيان ميشود و نحوة محاسبة آنها همراه با مثالهـاي متنـوعي ذکـر مـيشـود .عـالوه بـر آن

ويژگيهاي اين آزمونها ،مقدار توان آنها در مقايسه با همديگر و کاربرد آنها نيز ذکر ميشود.

در فصل نوزدهم که تحت عنوان تجزيه و تحليل واريانس طرح عـاملي اسـت ،بـه مباحـث زيـر

پرداخته ميشود :طرح عاملي و کنش متقابل )تعامل( ،فرمول و نحوهي محاسبه و ضرايب مورد نيـاز،
تجزيه و تحليل طرح  3×3و مقايسهي سطوح عامل.

نگارنده در فصل بيستم به رگرسيون خطي :برآورد و آزمون فرضيه پرداخته است .در ايـن فصـل

ابتدا توزيعهاي شرطي ،رابطهي نمرات پيشبيني شده و توزيعهاي شـرطي و در ادامـه فاصـلههـاي

اطمينان در رگرسيون خطي ذکر ميشود و در پايان ،آزمون معنادار بودن ضريب رگرسيون همـراه بـا

مراحل آزمون که به صورت  4گام بيان شده ،ارائه ميشود.

فصل بيستويکم به رگرسيون خطي چند متغيري ميپردازد .ابتداي فصل به مفـاهيم رگرسـيون

چند متغيري و هندسة رگرسيون خطي چند متغيري اختصاص دارد و در ادامه رگرسيون چند متغيـري
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به صورتهاي نمرهي استاندارد و نمرة خام همراه با گامهاي آن بيان ميشود .عالوه بر آن انتخاب و

تعداد متغيرهاي پيشبيني کننده و آزمون معنادار بودن تفاوت بين دو  Rچند متغيري ذکر ميشود.

در پايان به همبستگي پارهاي و نيمه پارهاي ،روشهاي متناوب بـراي رگرسـيون چنـد متغيـري،

رگرسيون چند متغيري و تحليل واريانس پرداخته ميشود.

فصل پاياني کتاب شامل انواع آزمون خيدو )  ( X 2ميباشد .تنها آزمون ناپارامتريکي که در ايـن

کتاب بدان پرداخته شده است ،آزمون خيدو )کـاي اسـکوئر( اسـت؛ زيـرا بقيـهي آزمـونهـا از نـوع

پارامتريک ميباشد.

در فصل بيستو دوم به مباحث زير پرداخته شده است:

نيکويي برازش خيدو ،آزمون خيدو براساس اطالعات قبلي ،آزمـون مسـتقل بـودن متغيرهـاي

طبقهاي به وسيلة خيدو ،جدول توافقي  ،2×2محاسبة ضريب همبستگي از طريق خيدو ضريب خي

و ضريب کرامر( ،تصحيح خيدو )يتس( ،درجات آزادي براي انواع آزمونهاي خيدو و محدوديتهاي
استفاده از آزمون خيدو.

بعد از اتمام  22فصل فوق به پيوستهاي کتاب ميپـردازيم .بعـد از فصـل  ،22نويسـنده پاسـخ

خودآزماييهاي آخر فصلها را به صورت مختصر و مفيد بيان کرده است و متعاقب آن کليـة جـداول
آماري مرتبط با مباحث درسي را به صورت دقيق ،مرتب و شفاف ذکر کرده است.

نقد کتاب :با معرفي مختصري از کتاب که در بخش قبل صورت گرفـت ،اينـک سـعي بـر آن

داريم که اين اثر را مورد نقد و بررسي قرار دهيم .همانطور که در ابتدا ذکر گرديد ،کتاب اثري اسـت
پرمايه ،پرمغز و سرشار از نکات آماري که توسط استادي فرهيخته و مسلط به دانش آمـاري نگاشـته

شده است .کتاب فوق در اکثر دانشگاههاي کشور تدريس ميشود و نسخة اولية آن در سالهاي قبـل

تأليف و تجديدچاپ ميگرديد .اما در سال  1387ويرايش کلي بر کتاب صورت گرفت و سـعي بـر آن
شد که اشکاالت چاپي ،محاسباتي و احياناً محتوايي برطرف و فصلهاي جديـدي نيـز بـدان افـزوده

شود و چاپ نخست )ويرايش جديد( نيز در اين سال صورت پذيرفت.

کتاب فوق از لحاظ آماري دربرگيرندة سه مبحث کلي آمار توصيفي ،احتماالت و آمـار اسـتنباطي

ميباشد .با توجه به اينکه در رشتههاي علوم رفتاري و علوم اجتماعي و زيرشاخههـاي آنهـا بـه آمـار
توصيفي و آزمونهاي آماري بيشتر پرداخته ميشود ،لذا اين دو مبحث بخش عمدة کتاب ) 19فصل(

را دربرگرفته است و احتماالت که کارآيي چنداني در علـوم فـوق ندارنـد ،در سـه فصـل بـه صـورت
مختصر و مفيد در حد تعاريف و فرمولهاي ابتدايي بيان شده است.
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توزيعهاي پيوسته و گسسته احتمال که در رشتههاي رياضي و فني مهندسي کاربرد دارد ،در اين

کتاب قيد نگرديده است که اين از حسنهاي اين کتـاب اسـت؛ زيـرا کـه در علـوم رفتـاري و علـوم

اجتماعي کاربرد چنداني ندارند .يکي از نکات مفيد که در اين اثر مشاهده شـد ،مثـالهـاي متنـوع در

طول فصل ،خودآزماييهاي پايان هر قسمت و خودآزماييهاي پايان فصل بوده است که اين سؤالها

ميتواند دانشجويان را با مطالب و مباحث بيشتر از قبل آشنا کند و اگر دانشجو با پشتکار و وقت الزم
به سراغ اين مسائل برود ،قطعاَ از لحاظ دانش آماري به توانايي بااليي خواهد رسيد.

کتاب احتماالت و آمارکاربردي دالور به حق يکي از برترين آثار آماري در بين کليـة کتـابهـاي

آماري حوزههاي علوم رفتاري و علوم اجتماعي است و با توجه به ويرايش جديـد از کمتـرين اشـکال

برخوردار است.

اما عليرغم تمام پختگي و کارآمدي کتاب ،اشتباهات و کاستيهاي اندکي در فصلهاي مختلـف

وجود دارد.

نقد صوري:

در اين قسمت به بررسي شکل و نگارش مطالب براساس قواعد فارسي و رياضي اثـر مـيپـردازيم .در

فصلهاي مختلف کتاب ،اشتباههاي چاپي به چشم ميخورد که فراتر از چند مـورد اسـت و بـا توجـه بـه
اينکه کتاب اثري آماري )محاسباتي( و داراي  536صفحه است ،امري ممکن قلمداد ميشود و در زير بـه

پارهاي از آن موارد ميپردازيم.

 -1در صفحة  ،52شکل  ،2-3در محور افقي نمودار عدد  73نوشته شده است ،در حـاليکـه عـدد 72

صحيح ميباشد و در همين محور به جاي عدد  ،87عدد  83قيد شده است.

 - 2در صـــفحة  ،157ســـطر هشـــتم،
75  70
 0/5
10

Z

ذکر شود.

70  75
 0/5
10

Z

قيـــد شـــده کـــه بايـــد بـــه صـــورت

 -3در صفحة  ،162نمودار  ،7-2به صورت مثبت و کامل رسم شده که اشتباه است و بايد بـه صـورت

منفي و کامل رسم شود.

 -4در صفحة  ،174سطر هفتم بايد عبارت )بين  0/60تا  0/70خواهد شد (.به صورت )بين  -0/60تـا

 (-0/70نوشته شود.

 -5در صــفحة  ،207ســطر هفــتم   y  y2  2  a  bx 2آورده شــده کــه بايــد بــه صــورت
   y  y2    y  a  bx 2بيان ميگرديد.
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 -6در صفحة  ،272سطر اول عبارت زير ذکر شده که نادرست است و صحيح آن نيز در زيـر ذکـر شـده
است.

عبارت روبرو نادرسـت

1
1 1 1 3
E x   0    1   2   3  
8
8 8 8 2

صحيح عبارت فوق بدين صورت است:

است:

1
3
1
 1  12 3
E  x   0   2   3   3   
8
8
8
8 8 2

 -7در صفحة  ،286توضيحات شکلهاي اول صفحه به جاي يکديگر به کار رفتهاند که اشتباه است.

 -8در صفحة  ،137سطر  t ،14به صورت زير آمده است که اشتباه بوده و صـحيح آن را نيـز در زيـر
ذکر کردهايم:.
عبارت روبرو نادرست است:

x1  x 2
s n1  1  s22 n2  1  1 1 
  
n1  n2  2
 n1 n2 
2
1

t

x1  x 2

صحيح عبارت فوق بدين صورت است:

s12 n1  1  s22 n2  1  1 1 
  
n1  n2  2
 n1 n2 

t

با توجه به اينکه در اين مبحث به اشکالهاي چاپي و به نوعي صوري پرداختهايم ،ولي نمـيشـود

در اين نقد به همة اشکالهاي کتاب اشاره کرد؛ لذا به عنوان نمونه ،پارهاي از آنها ذکر شد.
نقد ساختاري:

مؤلف در رابطه با اسکلت بندي و ساختمان کتاب سعي نموده مطالب را به صورت سلسله مراتب و
زنجيروار آورده و همچنين تقدم و تأخر موضوعات را رعايت نمايد و در اين امر بسيار موفق بوده
است .در اين بخش نکات مؤثري به عنوان پيشنهاد ارائه ميشود:
 -1با توجه به اينکه آمار توصيفي پيشنياز آمار استنباطي است و به هم مربوطند و همچنين
احتماالت ارتباط چنداني با اين دو مبحث ندارد ،لذا بهتر بود آمار توصيفي و استنباطي کنار هم و
پشت سرهم آورده شود.
بنابراين مبحث احتماالت ميتوانست يا در ابتداي کتاب و قبل از آمار توصيفي و يا در آخر کتاب و
بعد از آمار استنباطي به کار رود.
 -2نکتة ديگر اينکه فصل ششم )منحني طبيعي( بعد از فصل پنجم )نمرههاي استاندارد( نگارش
شده است .با توجه به اينکه اساس نمرههاي استاندارد ،منحني طبيعي ميباشد و اين نمرات براساس
منحني نرمال بررسي ،بحث و تعيين ميشود ،به نظر ميرسد اگر جاي اين دو فصل با هم عوض
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شود) ،ابتدا فصل منحني طبيعي و سپس فصل نمرات استاندارد بيان شود( کمک شاياني به درک
مطالب نمرات استاندارد توسط دانشجويان مينمايد.
نقد محتوايي:

اثر موجود ،گنجينهاي است پربار و پخته که در بيان و رسايي مطالب ،بسيار خوب و بهجا عمل
کرده است که مورد استفادة اساتيد و باالخص دانشجويان قرار ميگيرد.
کتاب از لحاظ سطح و محتوا داراي پتانسيل بااليي است؛ لذا کمک کنندة مفيدي در مسائل آماري
و تحقيقي ميباشد.
با وجود اينکه کتاب فوق سرشار از مباحث گستردة آماري است ،لذا داراي کاستيها و اشتباهات
اندکي است که اگر اين موارد برطرف شود ،قطعاً در رشد و هدايت علمي دانشجويان و اساتيد مؤثر
ميباشد و کتاب را پربارتر از قبل خواهد کرد.
بنابراين سعي بر آن داريم که اهم کاستيها و اشتباهات محتوايي را در دو قسمت نقصان و اشکال
به صورت زير دستهبندي کنيم:
الف( در قسمت نقصان:

1ـ اين کتاب با اين جامعيت و پتانسيل ميتوانست در قسمت آزمونها ،پربارتر از وضع موجود
باشد .زيرا که آزمونها به دو گروه پارامتريک و ناپارامتريک تقسيم ميشود ،در حاليکه در اين اثر به
اکثر آزمونهاي پارامتريک پرداخته و از خانوادة ناپارامتريکها فقط به آزمون خيدو ) ( که مورد
استفادة زيادي قرار ميگيرد ،بسنده کرده است.
حال اگر بحث بر روي ظرفيت کتاب و تعداد صفحات باشد ،مؤلف ميتوانست کتاب را در دو جلد

طراحي کند؛ به نوعي که جلد اول اختصاص به آمار توصيفي و احتماالت داشته باشد و اين دو مبحث

را در حد توان ،جامعتر و کاملتر از قبل بيان نمايد و در جلد دوم نيـز بـه بررسـي آزمـونهـاي آمـار

استنباطي در دو بخش پارامتريک و ناپارامتريک بپردازد به نوعي که هر دو جلد جامعتر از قبل باشد و
استفادة بيشتري از اين دو جلد بنا به نياز دانشجويان و اساتيد صورت گيرد.

 -2مورد ديگري که در قسمت نقصان به چشم ميخورد اين است که در فصل سوم )اندازههاي
گرايش مرکزي( با همة توضيحات ،بررسيها و نکاتي که براي سه شاخص برشمرده شده است ،ولي
به اندازهگيري مد در اعداد طبقهبندي شده پرداخته نشده است.
حال اگر اين پاسخ بيان شود که کاربرد چنداني در محاسبات ندارد ،ميتوان گفت که چنين کتابي

با اين جامعيت و گستردگي حوزه بايد به چنين موردي نيز ميپرداخـت .زيـرا وقتـي بـراي ميانـه بـه
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بررسي اعداد طبقهبندي شده و طبقهبندي نشده آن هم در حد ميانه براي اعداد با تعداد فـرد و زوج و
عالوه بر آن اعداد تکراري مختلف ميپردازد ،حيف است که اين مورد )مد بـراي اعـداد طبقـهبنـدي
شده( قيد نگردد.

ب( در قسمت اشکال:

در اين قسمت اشکالهاي محتوايي چه به لحاظ محاسبات و چه به لحاظ دانش موجود است که

به اهم آنها ميپردازيم:

1ـ در صفحة  66و در آخر صفحه سؤالي مطرح گرديده و در آن ميانه را خواسته کـه بـه اشـتباه

عدد  18به عنوان ميانه بيان شده است ،در حاليکه ميانه عدد  17/75ميباشد.

اعداد مطرح شده در سؤال1- 2- 3- 8- 12- 18- 18- 20- 30- 45- 48 :

2ـ در صفحة  180و در عناوين جدول  ،7-4متأسفانه چندگانگي وجود دارد و هر بار مقادير را بـا

حرفي بيان کرده است و در توضيحات پايين جدول نيز ايـن چنـين اسـت و ايـن چنـدگانگي باعـث

سردرگمي دانشجو و عدم درک کامل و صحيح مطلـب مـيشـود .بنـابراين بايـد در جـداول ضـريب

همبستگي از آغاز تا پايان براي عنوانبنديها ،حروف ثابت و روابط دائـم را لحـاظ نمـود تـا در حـل
مسائل دچار گمراهي و اشتباه نشويم.

همچنين در صفحة  183و عناوين جدول  7-6اشتباهات فوق به چشم ميخورد.

3ـ در صفحة  186و در سطر نهم مثالي بيان گرديده است که به اشتباه حل شده اسـت .درسـت

آن به صورت زير است:
حل نادرست:

حل درست:

fx y   5  20  25  50

fxy   0  10  20  50  80

يا در صفحة  ،186مثالي در باب ضريب همبستگي بيان گرديده است که نادرست حل شده است

و حل صحيح آن به قرار زير ميباشد:
 0 / 577

35206  19  3

35327  19 35409   3 
2

2





nfxy  fy



 f x  nf  f y 

2

2
y

2

2
x

nf

rxy 

 -4در صفحات ) 235سطر دو( و ) 236سطرهاي پنج و شش( تعاريفي از مجموعه آمده است که

به لحاظ محتوايي ناقص ميباشد.
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در کتاب ،مجموعه به صورت روبرو تعريف شـده اسـت :گروهـي از اشـياء ،عناصـر يـا اعضـاء را

مجموعه گويند .در حاليکه تعريف اصلي و کامل مجموعه عبارت است از :گروهي از اشياء ،عناصر يا

موجودات که داراي ويژگي مشترکي باشند.

 -5يکي از نکات بسيار بارزي که در اين کتاب به چشم ميخورد ،حل مثال  4صفحة  244است.

با توجه به پرسش مطرح شده در آخر حل مثال ،به نظر ميرسد مؤلف نيز دليل استفاده از اين راهحل

را ندانسته است .حال در اينجا پاسخ صحيح پرسش انتهايي )چرا  P A  B در دو ضرب مـيشـود؟(
را ارائه ميدهيم.

حل :چون احتمال آنکه  Aيا  Bو نه هر دو اتفاق بيفتد را خواسته است .لذا بايد احتمال قسمتي

از  Aو قسمتي از  Bرا که با هم اشتراک ندارند ،با هم جمع نماييم.

هنگامي که ميگوييم ) P(Aيعني همة قسمت  ،Aيعني قسمتي از  Aکه با  Bاشتراک ندارد به

اضافة قسمت مشترک آن با :B

)قسمتي از  Aکه با  Bاشتراک دارد( ) + Pقسمتي از  Aکه با  Bاشتراک ندارد( P(A)= P

هنگامي که ميگوييم ) P(Bيعني همة قسمت  ،Bيعني قسمتي از  Bکه با  Aاشتراک ندارد به

اضافة قسمت مشترک آن با :A

)قسمتي از  Bکه با  Aاشتراک دارد( ) + Pقسمتي از  Bکه با  Aاشتراک ندارد( P(B)= P

حال هنگامي که ميگوييم احتمال آنکه يا  Aيا  ،Bنه هر دو ،اتفاق بيفتد ،يعني اشـتراکهـا را

در هر دو قسمت  Aو  Bحذف نماييم.

)قسمت مشترک  Aو ) = P(A) + P(B) – 2P ( Bقسمتي از  Bکه با  Aاشتراک ندارد( +

) Pقسمتي از  Aکه با  Bاشتراک ندارد( P

 -6در فصلهاي مربوط به احتمال ،در اکثر مواقع مقدار احتمال به اشتباه با درصـد نوشـته شـده

است .همانطور که ميدانيم طبق قوانين احتمال بـراي هـر پيشـامد  0≤P(A) ≤1 ،Aمـيباشـد و

نميتوان آن را با درصد بيان کرد .به عنوان مثال صفحة  ،244سـطر  23و يـا صـفحة  ،249راهحـل
مثال .1

 -7در صفحة  ،325در حل مثال اشتباه صورت گرفته است و بايد به صورت زير حل شود:
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 12 / 8  3 / 577
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 □ 242نقد برتر  /مقاالت برگزيدة هفتمين جشنوارة نقد کتاب

 -8در صفحة  ،399در حل مثال و به دست آوردن پاسخ با استفاده از آزمون شفه ،اشتباه صـورت

گرفته است و پاسخ صحيح بدين شکل ميباشد:

      
   

 

W1 X1  W2 X 2  W3 X 3
11 / 7
2 15 / 6  1 10 / 1  1 9 / 4
11 / 7
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 -9در صفحة  484و جدول  ،22-2روش حل صحيح ميباشد ولي در محاسبات اشـتباه صـورت

گرفته است .حل صحيح آن به صورت زير است:
رشته تحصيلي

فراواني مشاهده
شده

روانشناسي

جامعه شناسي

علوم تربيتي

فراواني مورد

O-E

O  E 2

26

30

-4

16

0/533

38

30

8

64

2/133

26

30

-4

64

0 / 533

O 

انتظار E 

O  E 2
E

 3 / 199  3 / 2
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