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 .مجموعه اي از افراد يا اشيا است كه درباره اعضاي آن مي خواهيم موضوع يا موضوعاتي را مطالعه كنيم: جامعه آماري
 مجموعه افراد جوياي كار، مجموعه پزشكان متخصص قلب و عروق، مجموعه دبيران استان كرمان: مثال

.  اري كرده ايماگر تمام افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهيم مي گوييم سرشم
 :عبارتند از مشكالتي كه در سرشماري با آنها مواجه هستيم مهمترين

 در دسترس نبودن تمام اعضاي جامعه-1
 وقت گير بودن دسترسي به تمام اعضاي جامعه-2
 گران تمام شدن بررسي تمام اعضاي جامعه-3
 ازبين رفتن جامعه در برخي از مطالعات-4

عي كنيم از راه ميانبر برويم و بجاي آنكه تمام اعضاي جامعه را مورد مطالعه قرار دهيم بخشي از آن اين مشكالت سبب مي شود تا س
 .اين بخش كوچك از جامعه آماري را نمونه مي گوييم. را كه با دقت و مطالعه الزم انتخاب شده است، را بررسي كنيم

 .جهت بررسي روي يك صفت خاص جامعه انتخاب شده استزيرمجموعه اي از جامعه است كه طبق روشي خاص و با دقت : نمونه
 .تعداد اعضاي جامعه را اندازه جامعه مي گوييم
 .تعداد اعضاي نمونه را اندازه نمونه مي گوييم

حال اگر . فرض كنيد بخواهيد درباره قد همكالسي هاي خود مطالعه كنيد. نمونه بايد به قسمي انتخاب شود كه بيانگر جامعه باشد
تيم بسكتبال كالس را به عنوان نمونه انتخاب كرده باشيد، نمونه خوبي درباره همكالسي هاي خود را ارائه نكرده ايد؛ زيرا همه  افراد

 .آنها قدبلند مي باشند
 :روش انتخاب نمونه بايد به گونه اي باشد كه

 .امكان انتخاب هر فرد به عنوان عضوي از نمونه امكان پذير باشد-1
 .ي شركت در نمونه همانقدر سهم داشته باشد كه ديگران دارندهر فرد برا-2

. نتايج حاصل از اندازه گيري يا بررسي نمونه را داده مي گوييم : داده
 :روش جمع آوري داده ها

 استفاده از داده هاي از پيش تهيه شده-1
 )شفاهي، مصاحبه، كتبي(از طريق پرسش  -2
 از طريق مشاهده و ثبت وقايع-3
 ريق انجام آزمايشاتاز ط -4

 :متغير تصادفي
اين موضوع يا . بعد از انتخاب نمونه به دور از نظر شخصي و سليقه هاي فردي، بايد موضوع يا موضوعات موردنظر را بررسي كنيم

 .موضوعات را متغير تصادفي مي ناميم
رآمد افراد شركت مس، رنگ چشم همراهان قد دانش آموزان يك كالس، سابقه كار دبيران رياضي مدرسه زينبيه، ميزان د: مثال

 91صبح روزهاي آبان ماه سال  10كالس، گروه خوني اعضاي شركت كننده در تيم واليبال شهرستان، درجه حرارت هوا در ساعت 
 :انواع متغيرها

 .قابل اندازه گيري اندمتغيرهايي هستند كه : متغيرهاي كميـ 1
 .قابل اندازه گيري نيستندمتغيرهايي هستند كه : متغيرهاي كيفي -2
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 :تغيرهاي كميم
. را بتواند اختيار كند هر مقدار بين آنها را نيز بتواند اختيار كند bو  aيك متغير كمي است كه اگر دو مقدار : متغيرهاي پيوستهـ 1

 وزن افراد: مثال
 باراني در سال تعداد روزهاي: مثال. متغير كمي كه پيوسته نباشد، گسسته گوييم: متغيرهاي گسستهـ 2

 :متغيرهاي كيفي
 دبستان-: مراحل تحصيلي شامل: مثال. گوييمرا متغيرهاي كيفي اي كه در آنها نوعي ترتيب وجود دارد : متغيرهاي كيفي ترتيبيـ 1

 دبيرستان و غيره راهنمايي-
 .گوييم رامتغيرهايي كه ترتيبي نباشند، : متغيرهاي كيفي اسميـ 2

 :فراوانيول دسته بندي داده ها و جد
عدد در اختيار  50پس از جمع آوري داده ها تعدادي عدد، مثالً . جامعه، نمونه، متغيرهاي تصادفي و داده ها آشنا شده ايم باتاكنون 

 .اين اعداد داده هاي خام هستند. داريم
ظاهري نامنظم آنها گوياي مطلبي اين داده ها به علت طبيعت . ي شوندمعموالً داده ها در قالب يك جدول داده م: فراوانيجدول 

 .براي آنكه بتوان به آنها نظم بهتري داد جدول مناسبي تنظيم مي شود. درباره جامعه نيستند
از اين رو براي انتقال سريع اطالعات و نه براي منظورهاي تخصصي، روش توصيفي . عبارات توصيفي را بهتر مي توان به ذهن سپرد

 .يفي نمي تواند مبنايي براي تصميم گيري هاي جدي شودمناسب است ولي اين بيان توص
در هر صورت ما ناگزير هستيم كه برخي از اطالعات را كنار بگذاريم، برخي ديگر را يك كاسه كنيم تا بتوانيم جامعه مورد مطالعه را 

 .مي رويم فراوانيبه همين منظور به سراغ جداول . معرفي كنيم
 :نسبي فراوانيو  فراواني

هاي اين  فراوانيتشكيل شده باشند، اين تعدادها را  F1,F2, …Fkبه ترتيب با تعدادهاي  T1,T2,T3,T4,…Tkنوع  kچيز از  nه هرگا

نشان  r1,r2, …rkهاي نسبي را با  فراوانيهاي نسبي چيزها مي گوييم كه فراوانيرا  چيزها مي گوييم و 

 .مي دهيم
 .نسبي مي گوييم فراوانيبر تعداد كل را  فراوانيو حاصل تقسيم  راوانيفبطور ساده تعداد هر نوع را 

      ها برابر با كل داده هاستفراوانيمجموع -1

               

 

هاي نسبي برابر با يك مي باشدفراوانيمجموع -2  
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 تجمعي نسبي فراوانيتجمي و  فراواني
 .تجمعي بدست مي آيد فراوانيماقبل خود جمع شود  فراوانيبا ) طبقه(آن نوع  فراواني )طبقه(اگر در هر نوع : تجمعي فراواني
نسبي طبقات قبل از آن با هم جمع كنيم فراواني  فراوانينسبي آن طبقه و  فراواني) طبقه(اگر در هر نوع : تجمعي نسبي فراواني

 .تجمعي نسبي بدست مي آيد
J =شماره طبقات 

 ني تجمعي نسبيفراوا =  
 g k=n مي باشد nتجمعي طبقه آخر برابر  فراوانيكه 

 s k=1 تجمعي نسبي طبقه آخر برابر با يك مي باشد فراواني
 

 )1(مثال 
 :بيمار قلبي دارد كه گروه خوني آنها عبارتند از 20پزشكي 

B , A , O , AB , O , A , A , A ,O , O , A , A , B , B , AB , O , AB , AB ,O , O 
 را رسم مي كنيم فراوانيجدول 

 .ابتدا بايد بدانيم كه نوع متغير در اينجا متغير اسمي مي باشد
 Xi  = با يك نشان داده شده استنماينده هر طبقه يا گروه كه. 
 Fi  =يا تعداد هر گروه خوني فراواني 
 Ri =نسبي آن گروه مي باشد فراواني 
 gi  =تجمعي فراواني 
 Si = جمعي نسبي هر گروه مي باشدت فراواني. 

Si gi ri fi xi گروه خوني 
30% 6 30% 6 1 A 
45% 9 15% 3 2 B 
65% 13 20% 4 3 AB 
00/1 20 35% 7 4 O 

  00/1 20   
 

 Aگروه    

 Bگروه   

 ABگروه   
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 ABگروه   
 

 ستهداده هاي پيو فراوانيجدول 
 .نكات زير دقت فرماييد به براي رسم جدول براي داده هاي پيوسته

 نماينده هر طبقه در داده هاي پيوسته برابر است با نقطه ميانگين آن رده يعني ـ 1

 
 5/0رگترين كم و به بز 5/0براي كران باال و پايين، ابتدا بزرگترين و كوچكترين داده ها را پيدا نموده و از كوچكترين به اندازه ـ 2

. اضافه مي كنيم و اين به اين دليل است كه دو عدد كوچكتر و بزرگتر هم در داده ها شمارش شوند
 داده هاي گسسته فراوانيمشابه مي باشد با جدول  فراوانيبقيه موارد جدول 

مي باشد كه در آن تعداد  STUR GESانتخاب مي نمايند، يك قاعده مفيد استفاده از دستور  25تا  5معموالً تعداد رده ها را بين ـ 3
از رابطه زير بدست مي آيد  Kرده ها 

 )طبقات(تعداد رده ها  

n :برابر كل داده هاست 
K :تعداد طبقات مي باشد 

 .عدد بدست آمده اعشاري مي باشد كه حاصل را به عدد باالتر گرد مي كنيم: نكته
 :مثال

جوان بيست ساله در يكي از شهرستانهاي ايران مي باشند كه برحسب سانتيمتر تا نزديكترين واحد  100داده هاي زير اندازه هاي قد 
 .سرراست شده اند

به طريق  فراوانياين داده ها نتيجه اندازه گيري با مقياس نسبتي هستند و آنها را داده هاي پيوسته مي گويند براي تشكيل جدول 
 زير عمل مي كنيم

 .بزرگترين داده هستند 184كوچكترين و عدد  150 در اين داده ها عدد-
در فاصله ) قدها(ه واقعي داده ها اضافه مي كنيم پس مي توان گفت انداز 5/0كم و به بزرگترين داده  5/0از كمترين داده ها به اندازه 

قسمت مساوي تقسيم  5و مثالً به . برد داده ها مي ناميمرا  5/184 -5/149=35طول اين فاصله يعني . قرار دارند ]5/149و  5/184[
 .مي شود 7پس طول هر رده برابر  35÷5=7مي كنيم 

  مي باشد 7رده اول با طول واقعي  ]5/149و  5/156[                             149/ 5+ 7=5/156ه اول رد
 .مي باشد 7رده دوم با طول واقعي  ]5/156و  5/163 [                               5/156+7=5/163رده دوم 
 .مي باشد 7رده سوم با طول واقعي  ]5/163و  5/170 [                              5/163+7=5/170رده سوم 

  نشان مي دهيم نماينده آن رده مي باشد كه برابر است با Xiنقطه وسط هر رده كه آن را با ـ 

  نماينده طبقه اول
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  نماينده طبقه دوم

  نماينده طبقه پنجم

 Xiجوان بيست ساله با متغير نسبتي  100قد  فراوانيجدول 

Si gi ri fi xi رده 

 
15 

 
15 153 5/156- 5/149 

 
35=20+15 

 
20 160 5/163- 5/156 

 
65=35+30 

 
30 167 5/170- 5/163 

 
90=65+25 

 
25 174 5/177- 5/170 

 
100=90+10 

 
10 181 5/184- 5/177 

 كل  100 100  

   

  

 

 
 :انواع نمودارها

 .نمودار چيست؟ نمايش داده ها را طبق قراردادهاي خاص به صورت هندسي، يك نمودار آماري گويند
 .ته و كيفي مناسب استاين نمودار بيشتر براي متغيرهاي گسس: نمودار ميله اي

 نفره به صورت زير مي باشد نمودار ميله اي آن را رسم كنيد 30وضعيت بيمه دانش آموزان كالس : مثال
قرار مي دهيم و وضعيت بيمه را در محور طول قرار مي دهيم ) ارتفاع(ها را در محور عرض  فراوانيبراي رسم نمودار 

 وضعيت بيمه )فراواني(تعداد 
 ين اجتماعيبيمه تأم 8
 بيمه خدمات درماني 10
 بيمه نيروهاي مسلح 3
 شركت بيمه آزاد 4
 دانش آموزاني كه بيمه ندارند 5
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تامين اجتماعی خدمات درمانی نيروهای مسلح بيمه آزاد دانش آموزانی که
بيمه ندارند

نوع بيمه

تعداد 
دانش 
آموزان

 
.براي داده هاي گسسته كيفي كه داراي حالتهاي مختلف باشد بكار مي روداين نمودار بيشتر : نمودار دايره اي  

 .حالت ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و دانشگاه مي باشد 4غير تصادفي كيفي داراي مثالً مقطع تحصيلي، مت
 .باشد Fn ......و الي آخر F2و حالت دوم  F1حالت اول  فراوانيفرض كنيد 

 زاويه مركزي هر داده=  زاويه مركزي نظير هر دسته يا حالت برابر است با

 .نمودار دايره اي آن را رسم كنيد. مند دارد كه برحسب سطح سواد به صورت زير توزيع شده اندنفر كار 400يك مؤسسه بزرگ : مثال

 
 

 سطح سواد ابتدايي راهنمايي ديپلم كارداني كارشناسي باالتر از كارشناسي
 تعداد كارمندان 5 35 40 100 200 20

 
 فرمول به صورت زير محاسبه مي شوندزاويه ها مطابق 

 
 حالت فراواني حسب درجهزاويه مركزي بر

 
 ابتدايي 5

 راهنمايي 35 

 ديپلم 40 

 كارداني 100 

 كارشناسي 200 

 باالتر از كارشناسي 20 
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 .اين نمودار براي متغيرهاي كمي پيوسته مناسب است: مودار مستطيلين

 .اخته مي شودداده هاي پيوسته س فراوانينموداري است مركب از چند مستطيل كه از روي جدول 
ها جا دارد و طولش برابر است با طول واقعي رده كه هرچه  xتعداد مستطيل ها برابر تعداد رده ها و قاعده هر مستطيل روي محور 

 .باشد آن را يك واحد تلقي مي كنيم
نسبي  فراوانيستفاده كنيم هم از ا فراوانيهم مي توانيم از . قد بيست ساله رسم مي نماييم فراوانينمودار ستوني را براي جدول : مثال

 .نسبي نياز داريم فراوانيدر اينجا به ستون رده و 
 ساله 20جوان  100نسبي داده هاي قد  فراوانينمودار ـ 
ساله  20جوان  100نسبي داده هاي قد  فراوانينمودار چندبر ـ 
 
 
 

ri رده 
15% 5/156- 5/149 
20% 5/163-5 /156 
30% 5/170- 5/163 
25% 5/177- 5/170 
 5/177ـ 5/184 10%
 كل 100%
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نسبي درنظر بگيريم و سپس اين نقاط را بهم وصل كنيم  فراوانينسبي نقطه وسط هر طبقه با همان  فراوانيحال اگر در حين نمودار 

 .بدست مي آيد فراوانينمودار چندبر 
 .قبل توضيح داده شد براي داده هاي پيوسته رسم مي شودكه در صفحه  فراوانينمودار چندبر 

 
 شاخصهاي مركزي

 .را دارد فراوانيداده اي است كه بيشترين  :مدـ 1
 .مدي يا چند مدي باشند 2ممكن است مد منحصر به فرد نباشد و نمونه اي داراي 

 .در رأي گيري ها اساس تصميم گيري مد است
مد در داده هاي زير كدام است؟ 

 1و  1و  2و  3و  4و  1و  2و  5و  5و  4و  5و  7و  8و  5
 .مي باشد M=5مد برابر  باالدر داده هاي 

 :ميانهـ 2
داده اي را كه در . كه تعداد داده ها فرد باشدابتدا داده ها را از كوچك به بزرگ مرتب مي كنيم در صورتي : در داده هاي گسسته

 .وسط قرار دارد، ميانه مي گويند
 .ميانه مي شود 2رتي كه داده ها زوج باشند مجموع دو داده وسط تقسيم بر در صو

 ميانه را براي داده هاي زير پيدا نماييد: مثال
 الف(  31 , 4  ,5  ,21 , 20,  30  ,17 , 8 , 12

 ب(  2 , 3 , 2 ,1 , 4 , 5 , 3 , 2
 ابتدا به ترتيب داده ها را از كوچك به بزرگ مرتب مي كنيم

الف ( m=17                                                                                      فرد  داده هاي 

                                                                                      داده هاي زوج           

 ب (
 

. دل خود را حساب كرده ايد براي اين كار جمع نمرات را بر تعداد آنها تقسيم كرده ايدشما تاكنون بارها مع :ميانگين
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 درواقع ميانگين يعني معدل داده ها 
اش  فراوانيبيش از يك باشد به جاي اينكه آن را چند بار جمع بزنيم در  فراوانيحال اگر داده اي چند بار تكرار شود يعني داراي 

 .داده ها تقسيم مي كنيمضرب مي كنيم و بر تعداد 
  .به صورت زير محاسبه مي شود د ميانگيننباش fi فراوانيطبقه داشته باشيم و هر كدام داراي  Kاگر 

 
 .اعداد زير نمره هاي رياضي يك كالس مي باشد ميانگين آنها را محاسبه نماييد: مثال

60 , 12 , 10 , 62 , 63 , 70,  100 , 100 

 

 
 ده هاي زير محاسبه نماييدميانگين را براي دا

 .را تشكيل مي دهيم fixiستون 
Fixi Fi Xi 
16=8×2 8 2 
30=10×3 10 3 
48=12×4 12 4 
35=7×5 7 5 
30=5×6 5 6 
28=4×7 4 7 
32=4×8 4 8 

219 50  

 
 

 :شاخصهاي پراكندگي
 برابر است با اختالف بزرگترين داده و كوچكترين داده: دامنه تغييرات)1

R=max-min 
 .دامنه تغييرات نمرات درس فيزيك دانش آموزان يك مدرسه كه به صورت زير مي باشند را محاسبه نماييدمثال 

19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 
9=10-19R= 

 :واريانس)2
 .شان مي دهيمن واريانس برابر است با ميانگين مجذور انحرافات از ميانگين است و آن را با 



 

١١ 

 

                                                                 بنابراين

       
 ].از حروف كوچك يوناني است و سيگما خوانده مي شود [

 :دانش آموز در طول هفته به ورزش اختصاص داده اند در زير آمده است 4تعداد ساعاتي كه : مثال
 .واريانس اين داده ها را حساب كنيد

 1و  5و  7و  9

ميانگين =  

 :انحراف معيار)3
فرض كنيد شما قدها را . اين واحد واريانس از نوع مجذور واحد متغير است مي تواند مشكالت و سوء تفاهماتي را درپي داشته باشد

ورت واريانسي كه همكالسي شما حساب صا را برحسب سانتيمتر، در اين برحسب متر اندازه گيري كرده باشيد و همكالسي شما قده
همكالسي شما ممكن است اينطور نتيجه بگيرد كه پراكندگي در قد . برابر واريانسي است كه شما حساب كرده ايد 10000كرده است 

عي مي كنيم كه تفاوت عمده در واحد براي اينكه اختالف نظرها را ازبين ببريم س. بسيار زياد و چشمگير است كه غيرممكن است
 .واريانس و واحد ميانگين را با جذر گرفتن از واريانس ازبين ببريم

 
 .نشان داده مي شود برابر جذر واريانس است كه با نماد : انحراف معيار

كنند در زير آمده است انحراف معيار داده نفر به صورت داوطلبانه در يك بيمارستان خدمت مي  4تعداد ساعتهايي كه در هفته : مثال
 .ها را حساب كنيد

 1و  3و  4و  5و  6

 

 

 

 

                                         
 

 


