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سخنى با خواننده

مى گوىند هستى موضوع هىچ علمى به تنهاىى نىست. اىن گفته بدىن معنى است که پرداختن به زمىنه هاى ىک علم، 
فقط گوشه هاى بسىار کوچکى از هستى را براى ما روشن مى کند. براى آن که دامنٔه شناخت وسعت ىابد، الزم است 
چند شاخٔه علمى به هم گره بخورد و از روش هاى ىکى، در دىگرى استفاده شود. رىاضىات به عنوان ىک علِم پاىه اى و 
زىربناىى حضور خود را در بسىارى از علوم به اثبات رسانده است. آمار نىز از ىک دىدگاه به عنوان علمى مستقل و از 

دىدگاهى دىگر به عنوان شاخه اى از رىاضىات، در علوم کاربردى جاىگاه وىژٔه خود را دارد.
به عالوه در دنىاى کنونى، سرعت دگرگونى به حدى است که عمر مفىد اطالعات به ىک دهه هم نمى رسد. بنابراىن 
انباشتن ذهن با اطالعاتى که به سرعت رو به زوال است جز اتالف وقت و انرژى حاصلى نخواهد داشت. به همىن علت است 
که در برنامه هاى اخىر دولت، به جاى انتقال دانش، بر تولىد دانش تکىه شده است. براى آن که بتوانىم به اىن مقصود 
برسىم، الزم است روش ها و عادت هاى آموزشى خود را تغىىر دهىم و به روش هاىى توسل جوىىم که ما را در رسىدن به تولىد 
دانش و شناخِت بهتر از محىط اطراف، کمک کند. ىکى از اساسى ترىِن اىن روش ها آن است که سطح تواناىى خود را در 
مدل سازى پدىده هاى مورد مطالعه افزاىش دهىم. مدل سازى به بىان ساده ىعنى بىان مسئله و پدىدهٔ مورد مطالعه به زبان ىک علم.
هدف عمومى اىن درس اىجاد زمىنه هاىى در دانش آموزان است که آن ها را قادر سازد عالوه بر انجام اعمال رىاضى 
کاربرد رىاضىات را در زندگى روزمره مشاهده نموده و به بررسى مسائل محىط اطراف بپردازند. معموالً مسائلى که در آمار و 
مدل سازى مطرح هستند به گونه اى هستند که افق هاى تازه اى را در برابر دانش آموزان باز مى نماىند و در نتىجه دانش آموزان 

از وسعت دىد بىش ترى برخوردار مى شوند. به طورکلى اىن درس تواناىى هاى زىر را در دانش آموزان تقوىت مى نماىد:
1ــ پرورش قدرت مشاهده

2ــ افزاىش دقت دانش آموزان و عادت به ىک نظم فکرى
3ــ پرورش قدرت استدالل و استفاده از تکنىک هاى آمارى به عنوان روش هاى استدالل و تفسىر

4ــ پرورش قدرت تجزىه و تحلىل داده ها و فرضىه ها و تشخىص مناسب بودن آن ها
5    ــ پرورش تفکر نقاد و قدرت بىان و ارائه نتاىج حاصل از استدالل و تفسىر

6  ــ پرورش روحىه ى همکارى و تواناىى ها و قابلىت هاى زبانى و مهارت هاى برقرارى ارتباط در زندگى اجتماعى 
و ىادگىرى هاى بعدى

7ــ پرورش قدرت حل مسائل در ارتباط با محىط اطراف
8   ــ آشناىى با ابزار تکنولوژى و استفاده از آن ها در آموزش

قسمت هاىى از کتاب که با ترام صورتى مشخص شده براى مطالعه در نظر گرفته شده است و جزو برنامه اجبارى 
نمى باشد. همچنىن فصل هشتم به صورت آزماىشى به کتاب افزوده شده است.

معلمىن با در نظر گرفتن تواناىى دانش آموزان و در دست داشتن وقت کافى مى توانند اىن فصل را در برنامه تدرىس 
خود بگنجانند.


