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مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهومبه آمارتر مردم با واژه بیش 
مواردی . است ، آشنا هستند... وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین ، درصدها و 

لی این و... همانند تعداد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان، تعداد افراد مبتال به یک بیماری خاص و 
یان جامع ترآمار را می توان بصورت زیر بتعریف .مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست

.کرد

ورد آمار علمی است که مشخصات جامعه را از نظر کمی با در نظر گرفتن مشخص کننده های آن جامعه م
در مرحله . در واقع آمار داده های عددی را جمع آوری ، نمایش و تحلیل می کند. بررسی قرار می دهد

که ایی هقضاوتآماری با های قضاوت.تحلیل آماری با مسئله قضاوت درباره فرضیه های مختلف مواجهیم 
.آماری صرفا بر اساس مشاهدات استوار استقضاوت .در علوم ریاضی بکار می رود متفاوت است
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:از آمار عمدتا سه چیز استهدف 

.  ارترو خالصه کردن اطالعات از طریق کم کردن آنها به یک سری داده های کوچک تر و معنادتوصیف -1
هنگامی که هدف ما خالصه کردن داده هاست تعداد زیادی از داده های سازمان دهی نشده را می گیریم و

ی آنها را به یک مجموعه کوچکتر می شکنیم تا بدون فدا شدن عناصر مهم به توصیف داده های اصل
.بپردازیم

هنگامی که هدف ما تعمیم در مورد رخ دادن . و تعمیم دادن رخدادها بر اساس مشاهداتپیشگویی -2
نان از بدین وسیله می توانیم درجه اطمی.داده ها باشد از آمار به عنوان ابزار استنباطی استفاده میشود

.کنیمصحت در یک زمینه تحقیقاتی خاصرا بیان 

، وقتی می خواهیم ارتباط. ارتباطات ، همبستگیها یا اختالفات بین یک سری مشاهدهتعیین -3
ری داده همبستگی یا اختالف بین متغیرهای مورد نظر را تعیین میکنیم از دانش موجود در مورد یک س

برای پیشگویی یا استنباط ویژگیهای یکسری داده دیگر استفاده می کنیم
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:تعریف آمار•

آمار علمی است که از روشهای جمع آوری ، مرتب کردن ، خالصه نمودن ، نمایش اطالعات و درنهایت 
.بحث می کند( قطعیت)تجزیه و تحلیل و استخراج نتایج آن ، در شرایط عدم حتمیت 

 .به عبارت دیگر آمار داده های عددی را جمع آوری ،نمایش و تحلیل می کند

ردد، از داده هایی که مربوط به علوم زیستی و پزشکی است در تجزیه و تحلیل آماری استفاده گهرگاه 
 .اطالق می گردد"آمارزیستی"بدان 

آماری  است که تمرکز و تأکید آن بر توسعه و استفاده از روشهای( کاربردی)زیستی شاخه ای از آمار آمار 
وژی انسانی است که در راستای حل مسائل و پاسخ به سئواالتی که در بهداشت، پزشکی و ژنتیک و بیول

ها در که می توان از آن در اطالع از جدیدترین دستاوردهای پزشکی، کاربرد نتایج پژوهشد، شومطرح می 
ای وقایع اپیدمیولوژیک، هدایت و بررسی طرحهتفسیر ،درمان بیماران، شناخت شاخصهای زیستی

.پژوهشی و تحقیقاتی استفاده کرد
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:انواع آمار از لحاظ موضوعی

.بر ای بررسی داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمارتحلیلی یا استنباطی استفاده می شود

:آمار استنباطی و آمار توصیفی

ن یا خالصه کردن داده ها به یک سری اصطالحات قابل فهم تر و بدون از دست دادبا : آمار توصیفی-1
در یک پژوهش جهت بررسی و . مخدوش کردن اطالعات به توصیف یا مشخص کردن داده ها می پردازد

توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع 
وش در آمار  به طور کلی از سه ر. فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد

:استفاده میشودها سازی دادهخالصهتوصیفی برای 
استفاده از جداول
استفاده از نمودار
 باشندها دادهخصوصیات مهمی از دهنده نشانمحاسبه مقادیری خاص که.

یک سری روشهای آماری است که بر اساس اطالعات نمونه درباره ویژگیهای شامل : استنباطیآمار -2
با چنانچه به جای مطالعه کل اعضای جامعه، بخشی از آن. جمعیت ، پیشگویی هایی را فراهم می کند 

را به کل انتخاب شده، و مورد مطالعه قرار گیرد و بخواهیم نتایج حاصل از آنگیری نمونهاستفاده از فنون 
آن چه که مهم است این . استجامعه تعمیم دهیم از روشهایی استفاده میشود که موضوع آمار استنباطی

قش  است که در گذر از آمار توصیفی به آمار استنباطی یا به عبارت دیگر از نمونه به جامعه بحث و ن
نشان .آیدمیدر واقع احتمال، پل رابط بین آمار توصیفی و استنباطی به حساب . احتمال شروع میشود

.می دهد که شانس و تصادف تا چه حد می تواند روابط بین متغیرهای مشاهده شده را توجیه نماید
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تعاریف

به عبارت دیگر ، جامعه . نامندمیدر هر بررسی آماری ، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه  :جامعه
امعه مجموعه تمام مشاهدات ممکنی است که میتوانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند به طور کلی ج

اشند عبارت است از مجموعه کاملی از افراد یا اشیاء یا اجزاء که حداقل در یک صفت مورد عالقه مشترک ب
.،گفته می شود

در . سرشماری از جامعه متناهی ، بررسی است که تمام واحدهای جامعه را دربرمیگیرد :سرشماری
.بسیاری از موارد ، اجرای سرشماری در یک جامعه متناهی ، کاری است شدنی

.  اب میشودنمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخ :نمونه
.از این بخش ، استنباطهایی درباره کل جامعه بدست آوردتوان میکهبه قسمی 

قادیری  به م. به مقادیری که خصوصیات جامعه را توصیف میکنند، پارامتر گفته میشود :پارامتر و آماره
دن بین دو برای تمیز قائل ش. هم که خصوصیات نمونه را توصیف میکنند، آماره یا شاخص آماری میگویند

ن مفهوم پارامتر و شاخص آماری معموال پارامترها را با حروف یونانی و شاخصهای آماری را با حروف التی
و برای نشان ( مو )µبه عنوان مثال برای نمایش دادن میانگین جامعه از حرف یونانی . نمایش میدهند

و ( 𝜎2) و برای نشان دادن واریانس جامعه از حرف یونانی ത𝑋دادن میانگین گروه نمونه از حرف التین  
.استفاده میشود( 𝑆2) برای نشان دادن واریانس نمونه از

های برآوردیابی و آزمون فرض دو روشی هستند که برای استنباط درمورد پارامتر :برآورد و آزمون فرض
.مجهول جامعه به کار می روند
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:متغیرها و روش اندازه گیری آن

غییر هر صفت که از یک فرد به فرد دیگر جامعه ت. افراد جامعه حداقل دارای یک صفت مشترک هستند
.  کند را متغیر می نامیم

ا کمی اختیار متغیرها عبارتند از ویژگیهای افراد، اشیاء، واحدها و غیره که میتوانند مقادیر کیفی یبنابراین 
به طور کلی داده های  .از جمله این مقادیر میتوان قد، وزن، بهره هوشی و امثال آن را نام برد. کند

:متغیرها به دو دسته تقسیم می شوند

های  داده .، وزن و بهره هوشیقدداده های کیفی مانند رنگ چشم یا جنسیت، و داده های کمی مانند 
.کیفی با کلمات و داده های کمی با اعداد نشان داده می شوند

:داده های کیفی خود به دو دسته دیگر تقسیم می شوند

داده های اسمی  : الف
داده های رتبه ای  : ب

:داده های کمی نیز خود به دو دسته دیگر تقسیم می شوند

داده های فاصله ای  : الف
داده های نسبتی : ب
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انواع مقیاس اندازه گیری متغیرها  

متغیر گیریاندازهانتخاب سطح مناسب برای . کردگیری اندازهیک متغیر را میتوان در سطوح مختلف 
لی کطور به. مورد گردآوری گویای واقعیت مورد مطالعه باشندهای دادهمورد مطالعه باعث می شود که 

،  ایهرتبمقیاس اسمی، مقیاس : منظور داشتتوان میمتغیرها گیری اندازهچهار سطح یا مقیاس برای 
.و مقیاس نسبتیای فاصلهمقیاس 

اسمیمقیاس 

ه متمایز  این مقیاس شامل حداقل دو مقول. متغیرهای کیفی به کار میرودگیری اندازهمقیاس اسمی برای 
مینمقیاس اسمی های مقولهبه عبارت دیگر میان . است که هیچگونه تقدم یا تأخر در آن وجود ندارد

منظور ترتیب ویژهایتوان نمیمثالً برای متغیر جنسیت، دو مقوله . ترتیب خاصی درنظر گرفتتوان 
ی داده هایی که بر حسب نام خود یا سنجش پاره ای از خصوصیات براساس منتسب نمودن آن ش .داشت

که با به عنوان مثال درمطالعه گروه خونی یا جنسیت. یا فرد مورد مطالعه به یک گروه مشخص می شوند
A,B,AB,Oیا زن و مرد مشخص می گردد.
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مقیاس رتبه ای

مختلف میرود که پیوسته بوده و تفاوت حالتهایکار ه بمتغیرهایی گیری اندازهبرای ای رتبهمقیاس 
های رتبهین مثالً برای تعی. صفت متغیر فقط از نظر سلسله مراتب وضع افراد قابل نمایان ساختن باشد

.  کردندی بدستهرتبه اول، دوم تا رتبه آخر : را بکار برد و افراد را در مراتبای رتبهکنکور میتوان مقیاس 
.باشدمیبرای آنها بکار میرود متغیر نگرش ای رتبهاز جمله متغیرهایی که مقیاس 

ای فاصلهمقیاس 

مقیاسی است که به وسیله آن میتوان متغیرهای کمی را که دارای مبدأ سنجشای فاصلهمقیاس 
رد بلکه کبندی رتبهافراد را توان تنها مینهبه وسیله این مقیاس .کردگیری اندازهقراردادی هستند 

مطلق اما این مقیاس دارای صفر. معین کردتوان میتفاوت آنها، از نظر صفت متغیر مورد مطالعه، را نیز 
ه متغیر چ. استفاده میشودای فاصلههوش، ارزیابی عملکرد از مقیاس گیری اندازهمثالً برای . باشدنمی

نبود صفر واقعی نمی تواندلیل ه باندازه گیری درجه حرارت نیز در  .باشدنمیهوش دارای مقدار صفر 
است 40دو برابر حرارت جسمی که در جه حرارتش است 80مقدار حرارت جسمی که درجه حرارتش 

.دانست
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نسبتیمقیاس 

ـــق بوده و از است، مقیاسی است که دارای مبدأ صفر مطلـگیری اندازهمقیاس نسبتی، که باالترین سطح 
حاکی از برای هردو مقدار این مقیاس میتوان نسبتی را تعیین کرد که. فاصله های مساوی برخوردار است

های ری سالگیاندازهمثالً در . بیشی مقدار صفت متغیر در یک فردنسبت به فرد دیگر مورد مطالعه باشد
ن، مثالً، همچنی. خدمت کارکنان، میتوان فردی یافت که تازه استخدام باشد و سابقه خدمتش صفر باشد

است را حساب سال 9دیگریسال و18نسبت سابقه خدمت دو نفر که یکی دارای سابقه خدمت توان می
که باشد می2شان سابقهنفر دوم است و نسبت برابر دودراین مثال، نفر اول سابقه خدمتش . کرد

سال 3و سال 6ترتیب بهآناندیگر از کارکنان است که سابقة خدمت نفر دومساوی نسبت سابقه خدمت 
بدأ مدارایمقیاس فاصلهای های ویژگیبه عبارت دیگر مقیاس نسبتی عالوه بر دارا بودن . باشدمی

.میباشدنیز ( صفر مطلق) واقعی
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:های کمی را به صورت دیگر نیز می توان تقسیم بندی کردداده 
الف ـ داده های کمی پیوسته

گسستهب ـ داده های کمی 

. داده هایی که بتواند بین مقادیر خود همه اعداد حقیقی ممکن را اختیار کند:داده های کمی پیوسته 
داده . هم یافتکیلوگرم 50/5میتوان وزن کیلوگرم 60و 50بین دو وزن .مانند وزن ، طول قد و فشار خون 

30،38،20،65، 53 :هایی که متغیر وزن را در پنج نفر بر حسب کیلوگرم توصیف می کنند، عبارتند از
وزن کیلوگرم 65چون این داده ها عدد هستند پس داده های ما کمی اند و چون در میان وزن فردی که 

می توان افراد ( وزن داردکیلوگرم 66یعنی )دارد با فرد دیگری که فقط یک کیلوگرم وزن بیشتری دارد 
.را انتخاب نمود پس این داده ها کمی پیوسته اند... و 65/1،65/5،65/22بسیاری با وزن هایی همچون ،

رزندان داده هایی که تنها بتواند مقادیر به خصوصی ا اختیار کند مانند تعداد ف :داده های کمی گسسته
در مثال دیگر داده هایی که  .......یک خانواده ، تعداد دندانهای فاسد و تعداد تصادفات جادهای در روز

22،: زمتغیر تعداد ضربان قلب را در پنج نفر بر حسب تعداد در دقیقه توصیف می کنند عبارتند ا
چون این داده ها عدد هستند پس داده های ما کمی اند و چون در میان تعداد ضربان 118،66،33و53،

ان در دقیقه را داراست با فرد دیگری که فقط یک ضربه در دقیقه تعداد ضربضربه 22قلب فردی که 
ن نمی توان فرد دیگری انتخاب نمود پس ای( ضربه در دقیقه ضربان قلب دارد23) یعنی  .باالتری دارد

 .داده های کمی گسسته اند
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انواع متغیرهای پژوهش

این : که با مشاهده متغیرها و تولید داده ها سروکار داریم باید متغیرها را نامگذاری کردهایی پژوهشدر 
اره که به دوگروه متغیر اش. امر در آزمودن فرضیه ها، به ویژه در پژوهش های آزمایشی، باید رعایت شود

:کنیممی 
متغیر مستقل

وابستهمتغیر 

تکاری متغیر مستقل متغیری است که در پژوهشهای تجربی به وسیله پژوهشگر دس:مستقلمتغیر -1
.آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود( یا رابطه) میشود تا تاثیر

بررسی متغیر مستقل بر آن مورد( یا رابطه)متغیر وابسته، متغیری است که تأثیر  :وابستهمتغیر -2
رات حاصل را بر به عبارت دیگر پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل درصدد آن است که تغیی. قرار میگیرد

.متغیر وابسته مطالعه نماید
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