
مفاهیم آماری

جلسه دوم
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:دانشجو باید بتوانداین بخش در پایان 

اهمیت علم آمار را با ذکر مثال توضیح دهد.

تفاوت بین آمار توصیفی و استنباطی را بیان کند.

متغیرهای کمی و کیفی را شناسایی کند.

تفاوت مقیاسهای اندازگیری را درک کرده باشد.

تفاوت جامعه و نمونه را بداند.
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چرا آمار؟
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داده،اصولیآوریجمعمستلزمهافرضیهوسواالتبهدادنپاسخزیرا

درتنها.میباشددرستآماریآزمونانتخابنهایتدروآنسازیخالصه

.بگیرددرستتصمیممیتواندمحققیاسیاستگذاروصورتاین



مقدمه

استنباطنهایتدرودادهکردنخالصهوسازماندهی،آوریجمععلمآمار

.میباشدمشاهداتازایمجموعهدربارهگیرینتیجهو

آموزشبازرگانی،:مانندعلومگوناگونهایرشتهدرفراوانیکاربردآمارعلم

...وتبهداشپزشکی،مهندسی،اقتصاد،کشاورزی،روانشناسی،پرورش،و

وزیستیعلومدرموجودهایدادهازآماریتحلیلوتجزیهدراگر.دارد

.بریمیمبکاررازیستیآماراصطالحموردایندرکنیم،استفادهپزشکی
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آمار

آماراستنباطیآمارتوصیفی

جداول و نمودارها

خالصه سازی داده 

آمار توصیفی

آزمونهای آماری



آمار توصیفی
شامل

جمع آوری داده
خالصه سازی داده
بیان ویژگیهای داده

هدف

توصیف داده
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آمار استنباطی

شامل
برآورد
آزمون فرض

هدف

تصمیم گیری در مورد ویژگی جامعه مورد نظر
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Population

?



متغیرها

رابطه هر گاه در مورد یک ویژگی دریابیم که آن ویژگی در: متغیر
د میی با اشخاص، اماکن و یا اشیای گوناکون مقادیر مختلف را بخو

.گیرد، آن ویژگی را متغیر می نامیم

 به عبیارت دیگیر، مشخصیه ای کیه از ییک وااید آمیاری بیه ییک
.واادآماری دیگر امکان تغییر دارد را متغیر می نامند

قید میردان بیالو، وزن کودکیان کودکسیتانی، سین بیمیاران: مثال
مراجعه کننده به درمانگاه دندان پزشکی
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انواع مقیاس ها

اسمی (Nominal)

 رتبه ای(Ordinal )

 فاصله ای (Interval )

 نسبتی (Ratio  )
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...هاانواع مقیاس 

اسمی(Nominal)

فردبرایرانامیتوانمیتنهاسنجش،مقیاسایناساسبر
.کردانتخابنظرموردخاصیتبارابطهدرمطالعهمورد

راتیخاصیاندازهتواننمیسنجشایناساسبرکهاستبدیهی
.دانستبیشتریاکمتردیگرفردازفردیدر
موردشخصتوانمیخونیگروهیاوجنسمطالعهدر:مثال

یاA،B،ABخونیگروهوزنیامردعنوانتحترانظر
Oکردمشخص.

10



...هاانواع مقیاس 

ایرتبه(Ordinal)

ابراخاصیتیکسنجشنتیجهتوانمیمشاهداتازایپارهدر
.ردکبیانافرادسایربارابطهدرشیئییافردیرتبهبیان

فردضوابطیبراساساستممکنبیمارییکسنجشبرایمثال
.دادقرارشدیدیامتوسطخفیف،گروهسهازیکیدررا
شدتکهگفتتواننمیمواردگونهایندرکهاستبدیهی

.استخفیفگروهبرابردومتوسطگروهدربیماری
اندازهتنسبیاومتمایزرتبهدویفاصلهتواننمیدیگربعبارت

یتخاصازصفتنوعاینبهراالولیکردمشخصراآنهابینی
.باشدمیبرخورداراسمیصفت 11



...هاانواع مقیاس 

ایفاصله(Interval)

استقراردادیمبدادارای
باشدمیذاتیصفرفاقدگیریاندازهنوعایناینکهبهنظرولی

مشخصافراددررامطالعهموردخاصیتاندازهنسبتتواننمی
میایفاصلههایاندازهراهااندازهنوعایندلیلهمینبهکرد

.نامند
ثابتیومعیندرجاتازاشیاارارتگیریاندازهبرایمثال(

عدمدلیلبهولیکنیممیاستفاده(فارنهایتیاگرادسانتی
سانتیدرجه80ارارتمقدارمثالتواننمیاقیقیصفروجود
..دانستگرادسانتیدرجه40باجسمیارارتبرابردوراگراد

12



...هاانواع مقیاس 
 نسبتی (Ratio  )

میاتنهنهآناساسبرکههستندهاییاندازهمشاهداتسنجشازبعضی
یاودنمومعینراآنرتبهیاکردمنتسبایردهبهرامطالعهموردفردتوان
اندازهنسبتتوانمیبلکهکرد،معیندیگرافرادبارابطهدرراآنفاصله

لهفاصهایاندازهبرخالفزیراکردمشخصفرددورادرمطالعهموردخاصیت
.باشندمیبرخوردارذاتیصفرازهااندازهاینای

نبدیواستروشنکامالصفرذاتیمفهومشیئیکطولمورددرمثال
.باشدمیسانتیمتری40شیئبرابردوسانتیمتری80شیئیکطولترتیب
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:بهتر است به خاطر داشته باشیم

 معموال اندازه های اسمی و رتبه ای را اطالعات کیفی و اندازه های

.فاصله ای و نسبی را اطالعات کمی نامگذاری می کنند
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انواع متغیرها

:  متغیرهای کمی 
...مثل قد، وزن، سن و .متغیرهایی هستند که قابل اندازه گیری می باشند

:متغیرهای کیفی
.نمودمتغیرهایی که قابل اندازه گیری نیستند ولی می توان آنها را طبقه بندی

ود اگرچه در مورد متغیرهای کیفی، امکان اندازه گیری در مفهوم معموولی کلموه و و
ه های ندارد،اما می توان تعداد اشخاص، اماکن و یا اشیایی که به گروه ها و یا مقول

.گوناگون متعلق هستند را شمارش کرد

ر بیمارستان دانواع گوناگون بیماری طبقه بندی تعداد بیمارانی که در یک روز با : مثال
.پذیرفته شده اند، بر حسب نوع بیماری
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متغیر تصادفی

مقودار ا وقتی که قد، وزن و یا سن فردی را تعیوین موی کنوین، نتیجوه حاصول ر

.مذکور می نامینمتغیر 

نود، متغیور را بدست آیعوامل تصادفی و شانسی اگر مقادیر بدست آمده در نتیجه 

ه بوا روش در این رابطه بیشتر اوقات، مقادیری را کو. می نامینمتغیر تصادفی 

ی مواندازه هوا و یا به طور ساده، مشاهداتهای اندازه گیری بدست می آیند، 

.گویین
16



متغیرهای کمیانواع 

اصوله ای و وود هرگاه مابین مقادیر قابل تصور یوک متغیور، ف: متغیر تصادفی گسسته

یماران پذیرفتوه تعداد ب: مثال. نداشته باشد، آن متغیر را منفصل یا گسسته می نامین

شده در یک روز ، تعداد دندان های فاسد در کودکان

ه ای مابین هیچ کدام در متغیر تصادفی متصل یا پیوسته فاصل: متغیر تصادفی پیوسته

صور به عبارت دیگر مابین هر دو مقدار قابل ت. از دو مقدار قابل تصور و ود ندارد

از... اندازه های وزن، قد و . متغیر مزبور، هر مقدار دیگری را می توان فرض کرد

.   این نوع متغیرها هستند 17



جمعیت

ا مجموعه افراد یا چیزهایی را که می خواهین یک یا چنود ویگگوی را دربواره آنهو
.مطالعه کنین یک  معیت می نامند

 معیت نوزادانی که در سوال گذشوته بوه دنیوا آموده انود از نفور مصورف : مثال
شیرخشک

برای انجام هر کار آماری روی یک  معیوت، بایود آن  معیوت و ویگگوی موورد 
.مطالعه، بدون هر گونه ابهام قبال مشخص شوند

را  معیت اگر  معیت مقادیر، از تعداد ثابت و مشخصی از مقادیر تشکیل شود آن
ذشتهمثال  معیت نوزادان به دنیا آمده در سال گ. محدود یا با پایان می نامند

معیوت و اگر معیت از یک ردیف بی انتهای مقادیر تشوکیل شوده باشود آن را  
.نامحدود یا بی پایان می خوانین

ایان گاهی  معیت مورد مطالعه به قدری انبوه است که عمال می توان آن را بی پ
.ودمثل  معیت دانه های گندم که از یک مزرعه برداشت می ش. تلقی نمود
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یکاز).گویندمینمونهیکرا امعهیکازایزیرمجموعههرآمار،در
(.نمودانتخابگوناگونیهاینمونهتوانمی معیت

.دباشمطالعهمورد امعهبرایخوبینمایندهوتصادفیبایدنمونه

19

نمونه



خالصه سازی داده ها
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:دانشجو باید بتوانداین بخش در پایان 

راه های متفاوت خالصه سازی داده را نام ببرد.

ندبتواند نمودار و یا  دول مناسب را با تو ه به داده های خود انتخاب ک.

بتوانئ نمودار و یا  دول گویا رسن کند.

بتواند نمودار و یا  دول رسن شده را  ذاب کند.
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؟شما داده های خود را به این صورت معرفی میکنید
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یا به این صورت؟
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!این بهتر است

24

Use of ITNs in Zambia



خالصه سازی داده ها

 داول

ساده ترین روش برای خالصه سازی داده ها میباشد.

داده ها با فراوانی یا درصد فروانی نشان داده میشوند.

نمودارها

یک نمایش بری از داده ها میباشد.

معموال داده ها با درصد بیان میشوند. 25



جدول فراوانی

26



...جدول فراوانی
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:چند نکته

ه و با چه اگر با یک متغیر کمی پیوسته روبرو باشین، داده ها را به چند طبق

فاصله ی گروهی تقسین کنین؟

تقسین داده ها در تعداد کمی از فواصل گروهی سبب از دست دادن اطالعات

ما در از سوی دیگر، اگر تعدادفواصل گروهی را زیاد کنین، هدف. زیادی می گردد

.  خالصه کردن داده ها حاصل نمی شود

 ا و ود اغلب مطالعات بهتر است که فاصله گروهها یکسان انتخاب شوند بدر

وم این در مطالعات اپیدمیولوژی فاصله های نامساوی کامال متداول و مرس

.  است 28



دامنه تغییرات

ویندطول بازه ای را که متغیر در آن تغییر می کند را دامنه تغییرات می گ.

b=بزرگترین داده
a =کوچکترین داده

 دامنه تغییرات نشان دهنده تفاوت زیاد در  امعه استبزرگی.

ه هون هرچقدر این دامنه کمتر باشد، یعنی افراد  امعه از لحاظ این متغیور بو

.نزدیکترند

اگر دامنه تغییرات صفر باشد، تمام افراد با هن برابر و یکسانند.
29

R=b-a



مرکز و طول دسته

 برای دسته[ai,bi) ،ai را کران پایین وbi و را کران باالxi را
.  مرکز آن دسته می نامین

Xi=(ai+bi)/2

می ته تفاضل دو کران پایین متوالی یا دو کران باالی متوالی را طول آن دس
.نامین

30



ی دانش آموز پسر سال اول دبیرستان به شرح زیر م34داده های زیرمربوط به ضریب هوشی 
:   باشد

881081081111111031081018891103105105
11296111107969210011211292899598105

11195108771069077

31

مثال

       R  = 112-77 = 35: دامنه تغییرات برابر است با 

:دسته ، دسته های حاصل برابرند با 7با تقسین این دامنه به 

[ 77,82) , [82, 87 ) ,[87,92) , [92 , 97) , [97,102), [102,107), [107 , 112]
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انواع فراوانی

دستهمطلقفراوانی:مطلقفراوانیiباکهراامfiبرابردهینمینشان
.اندگرفتهقرارامiدستهدرکهاستاعضاییتعداد

اگر:نسبیفراوانیfiدستهفراوانیiهادادهتعدادوامnباشدکسرfi/n

.گویینمیامiدستهنسبیفراوانیرا

مقدارکهتاساشیائیتعدادبرابردستههرتجمعیفراوانی:تجمعیفراوانی
.اندکمتردستهآنباالیکرانازهاآن
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مثال

33

دسته هاحدود مرکز دسته ها فراوانی مطلق    

fi

فراوانی نسبی فراوانی تجمعی

82-77 79/5 2 0/059 2

87-82 84/5 0 0 2

92-87 89/5 5 0/147 7

97-92 94/5 6 0/176 13

102-97 99/5 1 0/03 14

107-102 104/5 8 0/235 22

112-107 109/5 12 0/353 34

جمع 34 100%



:راهنمای انتخاب درست نمودارها

اییطبقههایدادهمقایسهبرای:ایمیلهنمودار

فرنمورددادهدرکیفیویگگیتوزیعچگونگینمایش:ایدایرهنمودار

کمیدادهمختلفهایگروهدرفراوانینمایش:هیستوگرام

کمیدادهمختلفزمانهایدرروندنمایش:خطینموارد

هادادهکمکباکمیدادهفراوانیدادننشان:وبرگساقهنمودار
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نمودار میله ایی

35

0

20

40

60

80

100

Any net

LLIN



نمودار میله ایی
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نمودار میله ایی
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نمودار دایره ایی
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Percentage of all confirmed malaria cases treated by quarter, 
Country X, 2011



دایره اییمحاسبه زاویه در نمودار 

39

دارایمامطالعهموردتصادفیمتغیرکنیدفرضkباشدحالت(f1 ,f2

,…,fk)هایزاویهوسیلهبهرادلخواهشعاعبهایدایرهصورتایندر

هریکمرکزیزاویهاندازهکهقسمیبهکنینمیتقسینقسمتkبهمرکزی

.باشدقسمتآنفراوانیبامتناسبهاقسمتایناز

ازاستعبارتاولدستهنفیرمرکزیزاویهپس:

360

f1+f2+…+fk

× f1 = 360
f1

n
×



هیستوگرام
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مركز هر مستطیل نماينده كالس

عرض مستطیل برابر طول واقعي كالس

بيارتفاع هر مستطیل برابر فراواني نس

...هیستوگرام

41



نکته

سطحدبایکهآنجا،ازنباشدمساویهاگروهفواصلهیستوگرامدرچنانچه

یاوزایشافبهتو هبااستالزمباشد،گروهفراوانیبامتناسبگروهباالی

نسبتکهدادتغییرچنانآنراارتفاع(گروهفاصله)مستطیلقاعدهکاهش

.شودمراعاتمذکور

42



مثال
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تعداد مرگسن برحسب سال

1-018

2-143

3-250

4-360

5-436

6-524

7-622

8-721

9-86

10-95

15-1014

20-153

302جمع

دیگرهایگروهبرابر5آخرگروهدودستهطول

یلمستطارتفاعاستالزمآن برانبرای.است

ترتیببهگروهدواینبرایراها

.نمودانتخاب3÷5=0/6و14÷5=2/8

فاصلهواحدبرایرافراوانیدیگرعبارتبه

.کنینمیحساب

.کنیدرسنراهادادهاینهیستوگرام



هیستوگرام داده چوله
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هرم جمعیتی
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نمودار خطی
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نمودار ساقه و برگ
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ساقهبرگ

5   2
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تمرین
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.نمودارهای مناسب برای داده زیر را رسن کنید



تمرین
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.نمودارهای مناسب برای داده زیر را رسن کنید


