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 معلومات آموزش ابتدایی تحلیل و تجزیه 

 

 اهداف آموزش: 

این برنامه آموزشی شرکت کنندگان قادر خواهند بود تا بطورمستقل  معلومات احصائیوی جمع آوری شده را   درپایان 

  تفهیم کرده بتوانند.برداشت خود را   معلوماتاز هرنوع  احصائیوی آنها باید با ارائه نمونه هایی نمایند.تجزیه و تحلیل 

 اشتراک کنندگان چه را می آموزند؟ 

 . احصائیه را می آموزند های معنی، تعریف، ماهیت و محدودیتاشتراک کنندگان  ✓

 .خواهند شداحصائیوی  معلوماتابتدائی، اشتراک کنندگان قادربه تجزیه و تحلیل  ✓

خواهند گردیدند     معلوماتوری  آ شیوه های مختلف جمعو  )متغیرها(  معلومات اشتراک کنندگان قادر به درک  ✓

 موجود     معلوماتآنها یاد خواهند گرفت که چگونه  متمایز شوند.      معلوماتو همچنان میتوانند بین انواع مختلف  

 را بطور درست و عینی ارائه نمایند.  

انواع مختلف    خواهند بود. آنها قادرمی آموزند  را  هاگرافاشتراک کنندگان در مورد مفهوم اساسی دیاگرام ها و   ✓

را بااستفاده از    موجود  معلوماتدیاگرام ها وگرافها را تفکیک واستفاده مناسب از آنها را درک کنند و میتوانند  

 دیاگرام مناسب نمایش دهند. 
 

 فعالیت ها: 

 

صائیه در  و استفاده از احمی شوند    ماهیت و محدویتهای احصائیه معرفی   معنی، تعریف،با  اشتراک کنندگان    :)۱فعالیت ـ

: درین  اندازه گیری می آموزندف  ، مقیاس های مختلمعلومات  جمع آوریشیوه های  ، انواع  جمع آوری شده    معلومات

  جمع آوری روشهای    ،انواع متغیرها  ، جمع آوری شده  معلوماتاحصائیه در  نقش  و  ان تئوریاشتراک کنندگبخش، برای  

 ارائه میگردد. مربیتوسط طریق میتود های مختلف  ازکه   معلومات

 محاسبه  بحث نموده و  در مورد مفاهیم اساسی احصائیهوپ های جداگانه  گر  در: اشتراک کنندگان  پی)کار گرو  :۲فعالیت ـ

هدف مورد نظر  های    گروپتسهیل میگردد.(: به    مربی. این فعالیت توسط  انجام دهندی عمال  فیصدها،  اشتباهات  وسنجش

بحث و اشتراک فعال  داده میشود، اشتراک کنندگان در بحث مربوط به هر موضوع  معلوماتمحاسبه نمونه های مختلف 

 اشند.  جهت تعیین درک خود از موضوع میب مربی پرسش هایو قادر به پاسخگویی به  می داشته باشند

  معلومات د. آنها میاموزند که چگونه  نمیگردآشنا و معرفی    دیاگرامها و گرافها  انواع  با  ) اشتراک کنندگان  :۳فعالیت ـ  

  . . این فعالیت توسط مربی تسهیل میگردد(فعالیت های روز مره استفاده نمایندرا ازطریق دیاگرام ها و گرافها در    موجود

آشنا و معرفی   معلومات احصائیویانواع مختلف دیاگرامها و گرافها و استفاده از آنها جهت نشان دادن    با  اشتراک کنندگان

  مربی   پرسش هایپاسخگویی به    شرکت میکنند و قادر به  . اشتراک کنندگان درمباحثات مربوط به هر موضوع  می شوند

 جهت تعیین درک خود از موضوع میباشند.  

جهت شناسایی انواع مختلف دیاگرامها و گرافها انجام میدهند. آنها  گروپی: اشتراک کنندگان کارگروپی: ) کار ۴فعالیت ـ

را از طریق دیاگرامها و گرافها معرفی میکنند. این فعالیت توسط مربی تسهیل میگردد.( اشتراک    موجود  معلوماتنمایش  

بحث میکنند احصائیوی    معلومات هر روزه  و گرافها و استفاده از آنها در نمایش  کنندگان در مورد انواع مختلف دیاگرامها  

گروپ قضیه های جداگانه داده می شود تا   و به اشتراک کننده گانشریک میسازند.  گروپ  و درک خود را با اعضای  

  آنرا در دیاگرام ها و گرافها با استفاده از آموزش داده شده به نمایش بگذارند.

 ۱  -آموزشی برنامه 



 4 | P a g e  

معارف رهنمود ابتدائی برای تعلیم احصائیه و معلومات   

د. این فعالیت توسط مربی نمعرفی میگرد  دو) میانگین، میانه، ممانند  مرکزیس های  مقیا  با  اشتراک کنندگان)    :۵فعالیت  

توسط مربی معرفی میگردند. اشتراک   رکزیم  گرایش  تسهیل میگردد(: اشتراک کنندگان با انواع مختلف مقیاس های

مربی جهت درک خود از   پرسش هایکنندگان در مباحثات مربوط به هر موضوع شرکت میکنند و قادر به پاسخگویی  

 . میشوندموضوع 

با    رکزیمگرایش  برای شناسایی انواع مختلف مقیاس های مختلف    پی: اشتراک کنندگان کارگرووپی) کارگر  :۶فعالیت  

انجام میدهند. این فعالیت توسط مربی تسهیل میگردد(: اشتراک کنندگان انواع   احصائیوی  معلوماتز نمونه ها در  استفاده ا

شریک میسازند.    وپ هارا مورد بحث قرار میدهند و درک خود را با اعضای گر   گرایش مرکزیمختلف مقیاس های  

را      معلوماتمحاسبه و طرز محاسبه    معادلهمربی   مقیاس های مذکور  نیاز  برای گرو  آموزشمورد  های    پمیدهد. 

 داده میشود.   معلوماتاشتراک کننده هدف محاسبه نمونه های مختلف 

معرفی میشوند. این فعالیت توسط پرسنتایل  مانند ) کوارتایل، دیسایل،    قیمت هاتجزیه  ) اشتراک کنندگان با    :۷فعالیت  

مربی معرفی میگردند. اشتراک کنندگان در مباحثات توسط    قیمت هاتجزیه  کنندگان با  مربی تسهیل میگردد.( اشتراک  

 مربی جهت درک خود از موضوع میباشند.   پرسش هایبه هر موضوع شرکت میکنند و قادر به پاسخگویی  طهمربو

  قیمت هاتجزیه  جهت شناسایی و محاسبه انواع مختلف  گروپی  : اشتراک کنندگان کارگروپی  ) کار و مباحثات   :۸فعالیت  

آموزشی انجام میدهند. این فعالیت توسط مربی تسهیل میگردد.( اشتراک کنندگان در مورد انواع    معلوماتبا استفاده از  

  معلوماتمحاسبه و طرز محاسبه    معادلهمربی  شریک میسازند.    پو درک خود را با اعضای گرو  قیمت هامختلف تجزیه  

 معلوماتهای اشتراک کننده هدف محاسبه نمونه های مختلف    پمورد نیاز مقیاس های مذکور را نمایش میدهد. برای گرو

 داده میشود.

: )امتحان: از اشتراک کنندگان یک امتحان در رابطه به هدف و استفاده از مقیاس های مختلف احصائیوی اخذ  ۹فعالیت  

ارائه میکند. اشتراک میگردد. درین بخش مربی یک مرور کوتاه بر تمام فعالیت های در بخشهای قبلی انجام داده شده،

تا درک و فهم خویش را در رابطه به   تقاضا بعمل میایدها  کنندگان لستی از مقیاس های مختلف دریافت میکنند و از آن

 ابراز کنند.استفاده از هریک از مقیاس ها 

 ) دو روز(  کاری ساعت ۱۶مدت جلسه: 

 مدت زمان فعالیت به چه نیاز است؟ 

 معلومات: آموزش ابتدایی تحلیل و تجزیه ۱آموزش ـ 

 روز اول

 ــ پروجکتور 
 پرزنتیشن ــ پاورپاینت 

گفتگوی و  پاورپاینت  مشارکتی    بحث  ارائه  و 
تعریف،  معنی،  مورد  در  مربی  توسط  پرزنتیشن 
از  استفاده   ، احصائیه  های  محدودیت  و  ماهیت 

و     معلوماتآموزشی، انواع      معلوماتاحصائیه در  
 مختلف  قیمت هاو    معلومات جمع آوریشیوه های 

 دقیقه  ۳۰ساعت و ۱

 دقیقه  ۱۵وقفه چای برای 

 ــ پروچکتور 
 ــ فلپ چارت 
 ــ کتابچه و قلم 

  گروپی کار ها، مباحثات و یافته هایفعالیت 
 دقیقه  ۱۵ساعت و  ۱

 ( ۰۱:۰۰ـ  ۱۲:۰۰وقفه طعام چاشت و نماز )

 ــ پروجکتور 
 ــ پاورپاینت پرزنتیشن 

مشارکتی ارائه پاورپاینت پرزنتیشن   بحث و گفتگوی
با استفاده از     معلوماتتوسط مربی در مورد نمایش  

 گراف و دیاگرام
 دقیقه  ۳۰ساعت و ۱

 ــ پروچکتور 
 ــ فلپ چارت 
 ــ کتابچه و قلم 

  گروپیفعالیت ها، مباحثات و یافته های 
 دقیقه ۱۵ساعت و  ۱
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 روز دوم 

 ــ پروجکتور 
 پرزنتیشن ــ پاورپاینت 

مشارکتی ارائه پاورپاینت پرزنتیشن   بحث وگفتگوی
 گرایش مرکزیتوسط مربی در مورد مقیاس های 

 دقیقه  ۳۰ساعت و  ۱

 دقیقه  ۱۵وقفه چای برای 

 ــ پروچکتور 
 ــ فلپ چارت 
 ــ کتابچه و قلم 

 فعالیت ها و مباحثات 
 دقیقه ۱۵ساعت و  ۱

 ( ۰۱:۰۰ـ  ۱۲:۰۰نماز )وقفه طعام چاشت و 

 ــ پروجکتور 
 ــ پاورپاینت پرزنتیشن 

مشارکتی ارائه پاورپاینت پرزنتیشن   بحث و گفتگوی
 تجزیه شده قیمت هاتوسط مربی در مورد 

 دقیقه ۳۰ساعت و ۱  

 ــ پروچکتور 
 ــ فلپ چارت 
 ــ کتابچه و قلم 

 فعالیت ها و مباحثات 
 دقیقه ۱۵ساعت و  ۱

اشتراک کنندگان یک امتحان در رابطه  امتحان: از   پرسشنامهــ 
به هدف و استفاده از مقیاس های مختلف احصائیوی  

 اخذ میگردد.
 دقیقه ۱۵
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 تعریف احصائیه: 
 

تجزیه و تحلیل و  ،  ترتیب و تنظیم  ،جمع آوری  مجموعه نظریه ها و روش هایی است که برایاز    احصائیه عبارتعلم  

را   محقق   ایجاد گردیده است. این یک عملیه اولیه ایست که  جهت رسیدن به نتایج مفید  معلوماتارقام وشرح نمونه ای از  

 جمعیتی که از آن نمونه گرفته شده، کمک میکند.  هایدر تصمیم گیری در رابطه به پارامتر

 تعریف مدرن احصائیه: 

استند و علم احصائیه،   توضیحاز واقعت هایی است که قادر به تجزیه و تحلیل و    رقمیاحصائیه عبارت از اظهارات  

درهرعرصه زندگی    معلومات  توضیح، ارائه، تجزیه و تحلیل و  جمع آوریمطالعه اصول و روشهای مورد استفاده در  

   میباشد.

 معنی احصائیه 
به معنی دولت سیاسی، گرفته شده است که به سه طریقه      ”Statusمه التین “یویا احصائیه از کل  ”Statistics“  مه  یکل

 قرار ذیل، مورد استفاده قرار میگیرد: های مختلف 

اند،    رقمیبه حقایق  ”  Statistics“  مهیکل  اول؛ کلکه بشکل سیستماتیک مرتب گردیده  لحاظ  بدین   مه یراجع میگردد. 

“Statistics”  یک مثال احصائیه  دودر حالت جمع قرار دارد؛ بطور مثال احصائیه قیمت ها، احصائیه تولدها، درهر

 در زمینه های مربوطه را نشان میدهد.   رقمی معلوماتاز  )کتگوری( دسته بندی

بعنوان یک نظام تعریف گردیده است که دربرگیرنده روش ها و تخنیک های مورد استفاده در  ” Statisticsدوم؛ کلمه “

عدم اطمینان،    مواجه بااد روابط و رسیدن به یک نتیجه دربرای ایج  رقمی  معلومات، پروسس و تجزیه و تحلیل  جمع آوری

بشکل جمع دسته ای از  ”  Statisticsمه “یمیشود. ازین رو، کلبشکل مفرد استفاده  ”  Statisticsمه “یمیباشد. بنابراین کل

 را بیان میکند.  رقمی معلوماتبر  د و بشکل مفرد علم تصمیم گیری مبتنیاعدا معلومات

کل “یسوم؛  ها”  Statisticsمه   از    رقمی  قیمت  شده  یک  نمونه    معلوماتمحاسبه  شده   قیمتمیباشد.  محاسبه  واحد 

“Statistic  " نامیده میشود. بعنوان مثال میانگین نمونه یک“Statistic "  .میباشد 

 علمماهیت این 
 احصائیه به عنوان یک موضوع ممکن است به احصائیه تشریحی و احصائیه استنباطی تقسیم بندی گردد: 

 احصائیه تشریحی: 
و تشریح جنبه های مهم    ختنخالصه سااحصائیه تشریحی آن شاخه ای از احصائیه است که با مفاهیم و روش ها برای  

  ی قیمت ها، نمایش گرافیکی و محاسبات یک تعداد از  معلوماتسروکار دارد. این زمینه مطالعه شامل تراکم      معلومات 

 را ارائه و گسترش مشاهدات را نشان میدهد.  معلومات یمرکزگرایش بوده که معلومات مربوط به  یعدد

 احصائیه استنباطی: 
 معلومات با گرفتن خصوصیات توسط روش های مختلف از بخشی از  احصائیه استنباطی شاخه ای از احصائیه میباشد  

 که جمعیت نامیده میشود، ، سروکار دارد.   معلوماتمجموعه کل  خصوصیاتدر رابطه به که نمونه نامیده میشود 

حصائیوی میباشد. این مرحله احصائیه مبتنی بر این ساحه شامل برآورد پارامترهای جمعیت و آزمایش فرضیه های ا

استنباط ویا نتیجه گیری های که به اساس شواهد نمونه یی صورت میگیرد، نمی تواند کامال    نظریه احتمالی به عنوان

  مطمئن باشد. 
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 مقایسه 
 احصائیه تشریحی احصائیه اسنتباطی

انس چ یک بازیکن کریکت میخواهد  ✓

اساس حد اوسط امتیازات خود را بر 

 امتیازات  او در فصل  جاری تخمین کند. 

 

براساس نمرات چهار امتحان اول احمد   ✓

میخواهد تغیرات در امتحان نهایی احصائیه  

 خود را پیش بینی کند. 

براساس صورت حساب شش ماه گذشته،  ✓

حد اوسط مصارف   ایل است تاگاللی م

مواد ارتزافی خویش را برای سال آینده 

 پیش بینی کند. 

یک بازیکن کریکت میخواهد اوسط  ✓

امتیازات خود را در بیست بازی اخیر  

 دریابد.

 

در  احمد میخواهد تنوع نمرات خود را  ✓

 چهار امتحان احصائیه تشریح کند.

 

گاللی میخواهد حد اوسط مبلغ مصرف   ✓

در شش ماه   ارتزاقیباالی مواد  او شده

 گذشته را تعیین نماید.

 

 محدودیت های احصائیه
توان در تمام رویدادها بکار برد و نمیتواند تمام پرسش ها را پاسخ بدهد، اگرچه این روش    روش های احصائیه را نمی

 یت های احصائیه عبارتند از:وداز محدها تقریبا در هرعرصه زندگی مورد استفاده قرار میگیرد. برخی 

 کمیتی بهتراستفاده میشود  معلوماتروشهای احصائیوی برای  •

 دارد )اشتباه( ه خطا تصامیم احصائیوی بستگی به درج •

از اشخاص    پصحیح میباشد، بطور مثال، نتیجه صحیح برای یک گرواظهارات احصائیوی به طور اوسط   •

 صحیح نباشد.   انفرادی ممکن برای یک فرد 

تشریح   سنجش، خواه ازطریق محاسبه ویا  کمیتیاحصائیه با آن ویژگی ها ویا جنبه هایی که میتواند بصورت   •

 گردد، سروکار دارد.  

سروکار دارد.دو عنصر یکسان درین جهان  موجود میباشد  متغیرارقام و مشاهدات که در آن حالت احصائیه با  •

 وجود ندارد، اگر وجود میداشت، هیچنوع مشکل احصائیویی وجود نمیداشت. 

به یک فرد ویا   که    سروکار دارد. هیچ کار با آنچه    معلوماتهای بزرگ از    پ مجموعه ویا گرو احصائیه با   •

   عنصری از مجموعه ای اتفاق می افتد، ندارد. 

اعمال   معلومات  توضیح، پروسس و  جمع آورینتایج احصائیوی ممکن گمراه کننده باشد اگر توجه کافی در   •

 احصائیه آشنایی ندارد، انجام شود.  علم ویا اینکه توسط شخصیکه با  نشود،

  

 موارد کاربردی احصائیه: 

، کامال سودمند است تا آگاهی نسبتا خوب در رابطه به  بخش مهم وحیاتی میباشد طوریکه میدانیم دانش احصائیه یک  

نکات زیر برخی از عملکردهای این علم را    میباشد.    همین  آن، داشته باشیم و دقیقا هدف این کورس مقدماتی  کاربرد

 نشان میدهد.

 به یک شکلی که  براحتی قابل فهم باشد، کمک میکند.  معلوماتاحصائیه در خالصه ساختن دسته بزرگ از  ✓

 . ساحوی و همچنان سروی ها کمک میکندآزمایشهای و  نمونه ها وفرضیه ها احصائیه در طراحی کارآمد  ✓

 احصائیه در برنامه ریزی صحیح و موثر درهر زمینه از تحقیقات کمک میکند. ✓
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بینی میزان چگونگی وقوع حوادث تحت شرایط معینی، کمک  احصائ ✓ نتیجه گیری عمومی و در پیش  یه در 

 میکند.

 

   معلوماتو انواع   جمع آوری 
 

   معلومات شده باشد.    جمع آوریسابقه    ریکارد  اتجربه ، سروی ویاطالق میگردد که طی یک      معلوماتبه    Dataکلمه  

ای به دو نوع تقسیم میشود:   با   کتگوری  معلومات.  مقایسی  معلوماتشده و  کتگوری    معلوماتسروی بطور گسترده 

جمع نسبتی    انترول،  مقیاسی براساس مقیاس های  معلوماتمیگردد.    جمع آوریسمی ویا مقیاس مرتب  استفاده از مقیاس ا

  معلوماتبطور کلی، مهارت های احصائیوی براساس نوع  را بدانیم؟    معلوماتمیگردد. چرا مهم است تا انواع    آوری

 تعیین میگردد. 

 

 مشاهدات

کتگوری و وزن،    قدفزیکی مثل    سنجش، چه  ارقامی  معلومات  ثبت و وقوعاغلب به معنی هر نوع  در احصائیه ، مشاهده  

 یک سکه، ویا پاسخ به یک پرسش مانند بلی ویا نخیر، میباشد.  روی مثل دو

 

 

 متغیر ها

سن یک متغیر است زیرا از فرد که نظربه فرد یا یک شی متفاوت میباشد متغیر نامیده میشود. بطور مثال  یک مشخصه  

را  قیمتداده شده  که متغیر یک  قیمت هارا فرض کند. دسته از  قیمت هابه فرد متفاوت میباشد. متغیر میتوان تعداد از 

داشته   دربر  قیمتسئله خاص حوزه  یک متغیر تنها یک  یا حوزه نامیده میشود. اگر برای یک م  دومینازآن اخذ میکند  

   غیر به عنوان” ثابت” نامیده میشود. باشد، آنگاه مت 

 

 انواع متغیر ها 
 

 ی تغیر های کم ✓

، قدمانند سن،  متغیر کمی عبارت از متغیر میباشد که  مشخصه آن به عدد بیان کرده بتوانیم و یا قابل شمار ش باشد   

 باشد.  می وزن ، درامد ویا تعداد اطفال در خانواده، 

 

 تغیر های کیفی  ✓

مانند آموزش، جنسیت، رنگ  ویا مشخصه قابل سنجش    رقمی متغیربعنوان متغیر کیفی نامیده میشود اگر مشخصه غیر  

خصوصیات . مشخصه کیفی  که حالت و چکونگی یک مشخصه را واضح بسازد  چشم، هوش، فقر، رضایت و غیره باشد

 نیز نامیده میشود.  یک شی

  

 مسلسل(غیر وابسته ) غیر متغیر های  ✓

از    غیر مسلسلمتغیر   تنها یک مجموعه  باشد. یک متغیر گسسته  کل    ارقامتام ویا    ارقاممتغیریست که میتواند  داشته 

 قابل شمارش مانند تعداد افراد دریک خانواده، تعداد اتاق ها در یک منزل وغیره را نشان میدهد.  معلومات

 وابسته ) مسلسل(  متغیر های   ✓

با   انترولداده شده، مثال دومین آن یک    انترولدریک  کسری ویا صحیح    قیمتمتغیریست که میتواند هر  مسلسل  متغیر  

سنجش مانند سن یک فرد، بلندی یک   معلوماتاخذ نماید.متغیر مداوم نشان دهنده  ،  gapes    تمام قیمت های ممکن بدون  

 .گیاه، درجه حرارت در یک مکان میباشد
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 مقیاس اسمی ✓

. صرف حالت یک مشخصه توسط لیبل ها واضح میگردد که در آن کتگوری و یا ترتیب مهم نمی باشددر مقیاس اسمی،  

کد    ۱و مرد =    ۰زن=ذیل     ، مرد و زن قرار   معلوماتدر مجموعه بطور مثال، جنسیت یک متغیر مقیاس اسمی است  

د. برای متغیر جنسیت میتوانیم کد را معکوس سازیم. یا مبدا نمیباش  ترتیب وگردد. مقیاس اسمی دارای نظم،  میگذاری  

صفر را به مرد ، ویا انتخاب دو عدد اختیاری دیگر، استفاده نماییم. همچنان بارندگی    را به زن و   ۱بطور مثال عدد  

از    دستهبرای نمایش دادن سه    ۳و    ۲،  ۱  ارقام شود. ما ممکن است از    رده بندیممکن است شدید، متوسط و خفیف  

استفاده میشوند اهمیت رقمی های مقیاس داده شده    دستهی که تنها برای شناسایی  ارقامبارندگی مورد استفاده قرار دهیم.  

 ندارند و هیچ نظم خاصی برای گروه بندی وجود ندارد.

 

 رتبه بندی مقیاس ترتیبی ویا  ✓

تبه بندی سنجش ها میباشد. بطور مثال این شامل مشخصه مقیاس اسمی و عالوه برآن دارای ویژگی مرتب سازی یا ر

وغیره نیز برای نشان    ۱،۲،۳،۴بعنوان عالی، خوب، مناسب و غیره ارزیابی میشود. همچنین ارقام    دانش آموزانفعالیت  

وجود دارد »بزرگتر از« )یا بیشتر ترجیع داده   دستهمیشوند. تنها رابطه که میان هرجوره ای از  دادن رتبه ها استفاده  

شده فراهم میسازد، اما برخالف مقیاس اسمی، ترتیب منطقی   دسته    معلوماتیباشد. به عباره دیگر؛ مقیاس ترتیبی  شده( م

 .  میداشته باشدها وجود  دسته

 انترول مقیاس 

، سنجش ها نه تنها دسته بندی و ترتیب میگردند )بنابرین با داشتن ویژگی دو مقیاس قبلی( بلکه    انترولدریک مقیاس  

مساوی میباشد. دو نقطه کنارهم در مقیاس ، بدون   ئیباال  حدپایین الی    حددر در طول مقیاس از  انترولفاصله ها میان هر  

 ه مساوی جدا میشوند. درنظرداشت اینکه آنها باال ویا پایین قراردارند، در فاصل با

درجه همان   098درجه و  096بعنوان مثال، هنگامیکه درجه حرارت در مقیاس سانتی گراد سنجش میشود، فاصله میان   

از یک محدودیت متاثر میگردد که قیمت مطلق    انترولدرجه است. بااین حال مقیاس    0102درجه و    0100است که میان  

ندارد ثابت( صفر  بنابرین درجه حرارت  )یعنی  این معنی نیست که که حرارت    0100.  مرتبه گرمتراز   10درجه به 

مرتبه بزرگتر است. یک لطیفه مشهور درین مورد وجود    10درجه سنجش شده حتی اگر قیمت مقیاس    100چیزیست که  

رابر سرد تر از روز گذشته باشد و درجه حرارت روزگذشته صفر باشد، امروز چقدر سرد است؟  دارد )اگر امروز دوب

  .مانند درجه سانتی گراد و فارنهایت میباشدانتروال  این نشان دهنده محدودیت سنجش های

 مقیاس نسبت

است که در آن مقیاس سنجش دارای نقطه صفری بعنوان منشاء آن میباشد. مقیاس    انترولاین یک نوع خاص مقیاس  

  مقیاس و  انترولتفاوت مقیاس  نسبت برای سنجش وزن، حجم، فاصله، پول وغیره مورد استفاده قرار میگیرد. نقطه کلیدی  

 نسبت به این است که نقطه صفر برای مقیاس نسبت معنی دار است.
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 های سنجش مثال مقیاس 

 دیتا به اساس مقیاس اسمی  دیتا به اساس مقیاس ترتیبی  دیتا به اساس انترول دیتا به اساس مقیاس نسبتی 

 سن ✓
 وزن ✓
 قد ✓
 زمان ✓
 معاش  ✓
 فاصله  ✓

 حرارت سنج ✓
 میزان هوش ✓

 (A,B,C,D,Fدرجه ) ✓
 جایگاه )اول، دوم، سوم( ✓
 رتبه بندی بازیکن کریکت  ✓
ارزیابی )ضعیف ، خوب،  ✓

 عالی( 
اجتماعی ــ اقتصادی  وضعیت  ✓

 ر،طبقه متوسط،پولدار( ی)فق

جنسیت )مرد،  ✓
 زن(

 نگ چشمر ✓
 دین ✓
 تخصص ✓
 ملیت  ✓

 

 سنجش  خطای
 مسلسلتجربه نشان داده است که به دلیل بعضی از عادت ها ، شیوه های سنجش واستفاده از ابزار وغیره یک متغیر  

واحد صحیح ثبت میشوند و ازین جهت دقت  نمیتواند بدرستی کامل سنجش شود. بنابراین سنجش ها همیشه به نزدیکترین 

 محدودی دارند. 

کیلو گرام ثبت   ۶۰ دانش آموزصور میشود قیمت های واقعی وجود داشته باشد. بعنوان مثال، اگر وزن یک تاین حال  با

تفاوت میباشد. بنابراین    ۶۰،۰۰۵و    ۵۹،۹۹۵)صحیح نظر به نزدیکترین کیلوگرام(، وزن درست وی در واقع بین  شود

ساله اندازه    40ویا اگر عمر یک شخص    د. وصف آنکه کوچک است، وجود دار  میان قیمت سنجش شده و قیمت واقعی با

روز به    10ماه و    2روزه باشد که درین حالت    10ماه و    2سال،  40گیری گردد امکان دارد که عمر شخص مذکور  

این نوع خروج از قیمت واقعی از لحاظ فنی خطای سنجش   . عنوان خطا بین عمر سنجش شده و عمر واقعی می باشد

 نامیده میشود. 

 (Error)خطا

   x – (x+ɛ). عبارت اند از نشان داده شود و تفاوت یعنی خطا یک متغیر  Xو قیمت واقعی X+ ɛ اگر قیمت مشاهده شده

 خطای مطلق  

یک خانم خانه ممکن انتظار خطای مطلق تفاوت واقعی بین یک برآورد ویا تخمین و قیمت واقعی میباشد. بعنوان مثال:  

افغانی را مصرف نموده است، ازین لحاظ این    ۱۲،۵برساند اما درواقع او    افغانی در خرید خود بمصرف  ۱۰دارد تا  

 یک خطای مطلق میباشد.

10-12.5   =2.5 

 خطای نسبی 

 تقسیم میگردد تا خطای نسبی دریافت شود و می تواند در فیصدی بیان شود.   عدد یا قیمت تخمینیخطای مطلق باالی 
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 : بطور مثال

 

  ٪25اولی بهتر از دومی است. به این معنی که در مورد اول خطا    قیمت تخمینیدرینجا روشن است که درین مثال ،  

 اصلی بود. قیمت   ٪12.5اصلی بود، درحالیکه در مورد دوم خطا قیمت 

 گیری خطای نمونه 

تصادفی و قیمت پارامتر مربوطه    گیریبین قیمت احصائیه حاصل شده از نمونه    تفاوت  عبارت از  گیریخطای نمونه   

 در انتخاب واحد های ابتدایی، میباشد. ویا چانسجمعیت به دلیل تغیر 

 نامیده میشود.  گیریخطاییکه که ناشی از استفاده نمونه برای سنجش پارامتر جمعیت صورت میگیرد، خطای نمونه 

 گیری خطای غیر نمونه 

ویا سرشماری کامل صورت گرفته    گیری  نمونه  اینکه  بدون نظر داشت،    معلومات  جمع آوریخطا های که در جریان  

 عبارتند از: گیریمسمی میگردد. منابع اصلی خطاهای غیر نمونه  گیریاست، این خطاها بنام خطاهای غیر نمونه 

 کوتاهی در سنجش برخی از واحد ها در نمونه انتخاب شده •

 خطاهای مشاهداتی به دلیل روش های ناقص سنجش •

 معرفی شده استایج نت خطا در ویرایش و کد گذاری و جدول •

   معلوماتانواع 

 وجود دارد:   معلوماتدونوع مختلف 

 اولیه   معلومات •

 وی ثان  معلومات •

 

 اولیه   معلومات

اولیه نامیده میشود.  معلوماتبنام  باشد. شده جمع آوریبطور مستقیم از منبع اصلی که  است  معلوماتاولیه  معلومات

 گردد:  جمع آوریاولیه ممکن است به طریقه های ذیل  معلومات

 روش مصاحبه مستقیم؛  •

 ازطریق پست )مکاتبات(؛  •
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 روش مصاحبه مستقیم

  ویا ر پرسشنامه  بدست آمده د  معلوماتو  مینماید.     برقرار نموده مصاحبه شخصیدرین روش، محقق با واحد ها تماس  

 ثبت میگردد. برنامه  جدول

بیشتر قابل اطمینان و صحیح میباشد، اما ممکن هزینه های گزاف در قبال داشته باشد، زمان بیشتری صرف  این معلومات  

میرود. محقق از هدفی که مبتنی   معلومات  جمع آوریبرای    دیگر  مکان به مکان   یکخواهد شد چون شخص خودش از

 میگردد، آگاه است.    جمع آوری معلوماتبرآن 

 ازطریق پست 

ول برنامه ها از طریق پست همراه با  ایا جدو  شوند. پرسشنامه ها    جمع آوریاست از طریق مکاتبات  ممکن    معلومات

از طریق پست هزینه کمتر دارد. چالش    معلوماتدستورالعمل برای پرکاری و ارسال واپس آن ، ارسال میگردد. دریافت  

 در صد را احتوا میکند.   ۴۰ها درحدود  اصلی این روش پاسخ ضعیف میباشد.  معموال پاسخ از طریق پست در سروی

 ی ثانو معلومات

جمع  مورد نیاز ما توسط برخی از نهاد ها برای مطالعات آنها از قبل    معلوماتآگاهی حاصل میکنیم که  گاهی اوقات  

شده   جمع آوری معلوماتهای منتشر شده موجود است. ممکن است از چنین   جریدهمذکور در معلوماتگردیده ویا  آوری

  جمع آوری را از منبع اصلی    معلوماتنامیده میشود، استفاده صورت گیرد.اگرچه برای نهادی که    یثانو  معلوماتکه  

 میباشد.  بطور مثال:  یثانو  معلوماتاولیه بوده اما برای دیگران  معلوماتنموده است 

 ون را میتوان جهت تجزیه و تحلیل و مقایسه فیصدی کامیابی استفاده کردنتایج پوهنت •

 سرشماری ممکن است برای دریافت انواع و اقسام معلومات استفاده کرد  معلومات •

توسط ریاست های مرکزی حکومتی منتشر میگردد و   هائیکه در ویب سایت و مراجع کتبی دیگر که    معلومات •

 به راحتی دردسترس قرار میگیرد. یثانو معلوماتبرای استفاده بعنوان 

 

 به ترتیب زمان ویا  سلسله زمانی معلومات

سلسله زمانی  ویا به ترتیب زمان یاد میشوند.   معلوماتمیشوند    جمع آوریزمان  به طور نارمل مطابق  که    معلومات

 بعنوان مثال، نرخ های مواد مختلف ارتزاقی دریک دوره زمانی ، درجه حرارت شهر کابل در ماه های مختلف سال.  

 

 جغرافیایی و یا بخشی  معلومات

 

بخشی نامیده میشود. جغرافیایی و یا    معلوماتبنام    میشوند،  جمع آوری  وقوع مشاهدات  که در رابطه به مکان  معلومات

 . شهر های مختلف در طول دورهدر بطور مثال نرخ برخی از مواد ارتزاقی  در مکان های مختلف، درجه حرارت 

 

 معلومات جمع آوری

میکنیم و سپس آن را بصورت درست ترتیب میکنیم. این    جمع آوریرا    معلوماتبمنظور پرسش ویا مطالعه در ابتداء  

 نامیده میشود.   معلوماتو جدولبندی    رده بندیبصورت درست براساس شباهتها و تفاوت ها بعنوان    معلوماتروش ترتیب  

در یک جدول متراکم و تقریبا تمام مشخصات در  معلوماتمیکنیم که  رده بندیبه گونه ای  را شده جمع آوری معلومات

برای نتیجه   معلوماتاصلی دربر داشته باشد. سپس از شیوه های احصائیوی برای تجزیه و تحلیل جدول متراکم    معلومات

 گیری استفاده میکنیم.
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  معلومات جمع آوریچهار روش 

جمع  که ازآن استنباط میگردد خوب میباشد، ازینرو انتخاب روش مناسب برای    معلوماتکه  به همان اندازه    تحقیقهر  

تقاوت  معلومات  آوری تمام  درین بخش چهار روش مختلف    ها  میتواند  کند.  ایجاد  آوریرا  مشاهده، ،  معلومات   جمع 

 ر میدهیم.پرسشنامه، مصاحبه وجلسات فوکس گروپها و مناسب بودن آنها را در شرایط مختلف تحت ارزیابی قرا

 

 . مشاهدات ۱

شنیدن کی بود مانند دیدن، گفته میشود که با مشاهده مستقیم از پدیدی ساده میتواند یک روش خیلی سریع و موثر برای 

 ایجاد یک میکانیزم مشاهده یگانه چیزیست که شما نیاز دارید.میباشد.  تفاوت هابا حداقل  معلومات جمع آوری

 

 فواید:  

 زمانیکه شما به سادگی مسقیما مشاهده میکنید. متفاوت و غیر وابسته بسیار اندک میباشدبرداشت های  •

دریک صنف( این مدل نیازی به یک   دانش آموزاننداشته باشد)بطور مثال تعداد    توضیحاگر مشاهدات ساده نیاز به   •

    ندارد.روش آموزشی گسترده 

 حد اقل میباشد.، آسان و و زمان آماده سازی برای مشاهدات ساده آماده گی، امکاناتنیاز به  •

 نواقص: 

در آموزش خود عالی،   شاگردانمیگردند )بطور مثال، چه تعداد از    توضیحمشاهدات پیچیده تر که ناظران وادار به   •

 جانبداری هستند. متوسط ویا پایین هستند( نیاز به آموزش پیچیده تر مستعد به 

تجزیه و تحلیل ممکن است کامال به کارشناسان بستگی داشته باشد که باید بدانند چه چیز رامشاهده کننده و چگونه   •

 کنند.  توضیح معلومات جمع آوریآنرا پس از 

 . با نمونه مورد نظر، امکان ازدست رفتن تصویر کامل وجود دارد متداوم به دلیل عدم ارتباط •

 

 . پرسشنامه ۲

ول برنامه نامیده میشود.  امیتوانیم از اوراق چاپی استفاده کنیم. این اوراق پرسشنامه ویا جد  معلومات  جمع آوریبرای  

نه دیگری از پرسشنامه باید تکمیل گردد. ورق امتحان هدفی نمو  تذکره  اخذیک پرسشنامه ساده همان فورمه است که برای  

 است. اوارق متذکره ارزیابی، نتیجه آن تهیه و درجه بندی میگردد. 

نمونه های مورد    ی، تلفون یا ازطریق آنالین باالهستند که به وسیله پست  معلومات  جمع آوریپرسشنامه ها  ابزار مستقل  

 بحساب میرود.  معلومات  جمع آورینظر اعمال میگردد. این روش ها از مدت ها بدینسو، محبوب ترین طریقه 

 فواید: 

 دقت بخرچ دهند. معلومات جمع آوریمحققان را فرصت میدهد تا در برنامه ریزی پرسشنامه ها  •

مورد پاسخ ها فکر    زمان کافی در  میتوانند این پرسشنامه ها را در یک زمان مناسب بدست آورند و درپاسخ دهندگان   •

 کنند. 

گسترش از لحاظ تئوری بدون حد میباشد. اگر وسیله در اختیار قرار داده شود پرسشنامه ها میتواند به هر گوشه از  •

 جهان برسد.  

 نواقص: 

بزرگ را   معلوماتکامال مجهول و برخی از  پرسشنامه ها بدون دخالت انسانی )همانطور درینجاه ذکر گردید(میتواند   •

و   دهد  واگذار  ازدست  برای وضاحت  را  ها  این کمبود   کند.پاسخ  برابر  در  ها  فوکس گروپ  ها و جلسات  مصاحبه 

 کمک میکند.  پرسشنامه 
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مناسب جهت بلند بردن میزان پاسخها   پرسش هایپرسشنامه میتواند با انتخاب  میزان پاسخ ها متواند خیلی کم باشد.   •

 بدون برقراری ارتباط مستقیم نمیتوان کار بیشترانجام دهیم. طراحی گردد، اما برای ترغیب پاسخ دهندگان 

 . مصاحبه ۳

  معلومات   یورآ  ذکر شده در روش های جمع  یبرگذاری مصاحبه ها میتواند به شما کمک کند تا بر بسیاری از چالشها

 غلبه حاصل کند تا بتوانید درک عمیق تری از تفکر عقب پاسخ های پاسخ دهندگان داشته باشید.

 فواید:

 درک عمیق وبدست آوردن معلومات که ممکن نائل نگردیده باشند، کمک میکند.   برمال ساختن  مصاحبه محققان را در  •

  پرسش ها ند پاسخ دهندگان را سهولت بخشد تا در هنگام ارائه پاسخ، مفهوم درست  حضور یک مصاحبه کننده میتوا  •

 را درک کرده باشند.  

 حضور فزیکی یک مصاحبه کننده خوب آموزش دیده میتواند به میزان قابل توجهی پاسخ ها را افزایش دهد.    •

 نواقص: 

 گیر هزینه   که منجر به افزایش چشم  گیر است  بزرگ و وقت  رایرسیدگی به تمام پاسخ دهندگان برای مصاحبه کار بس  •

 سروی میگردد. 

برای اطمینان از موثریت تمام پروسه، مصاحبه کنندگان باید ازآموزش و مهارت های ضروری در موضوع مربوطه  •

 د. ندار باشوربرخ

 . جلسات فوکس گروپ ۴

به دقت انتخاب شده را برای بحث بیشتر در رابطه به موضوع سروی    گروه های  استفاده از فرصت،  با    گروپی  جلسات  

 به هم میرساند.

 فواید: 

یتواند آنها را به یک بحث سالم ترغیب کند و محققان را در حضور باهم چندین تن از افراد مرتبط در حین زمان م •

 ی که ممکن پیش بینی نکرده باشند، کمک کند. معلوماتبرمالساختن 

بررسی کنند و هر پاسخ نادرست به احتمال زیاد با مخالفت اعضای فوکس  این محققان را کمک میکند تا حقایق فورا   •

 گروپ ها مواجه خواهد شد.  

مربوطه ایجاد کمک میکند تا هردو طرف سکه را بررسی و یک دیدگاه متعادل در مورد موضوع    این محققان را •

 کنند.  

 نواقص: 

 دریافت گروه از اشخاص وابسته به سروی  و متقاعد کردن آنها به جلسه در حین زمان میتواند کار دشوار باشد.  •

میتواند نظریات آنهایکه به صدای پایین حرف میزند تحت  حضور اعضای فوکس گروپها که دارای صدای بلند هستند   •

 تاثیر قرار دهد. 

آنها بیشتر متقاعد کننده و  در برابرهم قرارگیرند  گروپی  عوض فکره  ب   اعضای فوکس گروپ ممکن • اگر یکی از 

نده فوکس گروپ  گاه ها را که ممکن است ظاهر شوند، پنهان میسازد. مصاحبه کند  این امر تنوع دیتاثیرگذار واقع گردد.  

 ها باید از وقوع چنین اتفاق جلوگیری نماید. 

 معلوماتجدول بندی 

بندی شده بصورت یک جدول میباشد، طوریکه   پشده و گرو کتگوری  معلوماتخالصه سازی  پروسهجدول بندی یک 

احصائیوی که بشکل   معلوماترا به اسرع وقت دریابد،    مورد نظر   معلوماتبه سادگی قابل فهم باشد که یک محقق بتواند  
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و ارتباط وغیره را تسهیل میبخشد.   جدول ترتیب شده باشد محاسبه سنجش های احصائیوی مانند میانگین، انحراف معیاری

آنها، مرحله تحقیق، ماهیت  جدول     کتگوریویا تعداد متغیر ها )مشخصه ها(    معلوماتها را میتوان براساس مقاصد 

 :شوند کتگوریشوند. براساس تعداد متغیر ها ویا مشخصه ها، جدول ها ممکن است قرار ذیل 

 جدول متغیر انفرادیجدول یکطرفه ویا  •

 دول متقابل ویا جدول احتمالی نیز یاد میشود(؛ وجدول دوطرفه ویا متغیردوگانه )همچنان بعنوان ج •

 (داشته باشد بیشتر از دو متغیر جدول که  جدول منیفولد ویا چندین متغیره یی )یعنی •

 تمام حقایق مرتبط را تسهیل میبخشد. تجزیه و تحلیل   رد ویدربرمیگکامل را  معلوماتجدول های چند متغیره یی 

 توزیع فریکونسی 

شده رقمی مرتب شده اند. تعداد    کتگوریبه دسته های    معلوماتیک جدول خالصه شده است که در آن    فریکونسیتوزیع  

در    انتروال های به مشاهدات  بستگی  یی  بیشتر    معلوماتطبقه  تعداد  باعث  بیشتر مشاهدات  تعداد  ها دارد.    از کالس 

باید عرض مشابه که    کالس.  ۲۰اما نه بیش از    سکال  ۵باید متشکل از حد اقل    فریکونسیبطور کلی توزیع  میگردد.  

شده به عدد مکمل   صلمیشود )قیمت حا   کالس هاتقسیم تعداد    معلوماتدامنه  ،    کالسداشته باشد. برای تعین عرض  

را جمع نمایید تا حد پایین کالس  اول است؛ عرض  کالسپایین ترین حد  مشاهدات در قیمتگردانیده میشود( کوچکترین 

فرکونسی تحت پوشش قرار گیرد. توزیع    مشاهداتبدست بیاید، روند تا زمانی ادامه میابد که باالترین قیمت  دوم    کالس

هیستوگرام یک چارت است که در آن میله های مستطیلی   از طریق یک هیستوگرام نشان داده میشود.  بصورت گرافیکی

 قرار میگیرد. کالسدر مرزهای هر 

 معلوماتمعرفی و خالصه سازی 

را میتوان به ترتیب    معلوماتگردید، مرحله بعدی ارائه آن بصورت مرتب میباشد.    جمع آوری  معلوماتازینکه    بعد

 را ترتیب دهیم.   معلوماتکه میتوانیم صعودی یا نزولی مرتب کرد. دو طریقه مهم وجود دارد 

 و  خصوصیات یا ویژه گی هابه اساس  ترتیب بندی •

   س انترول کالس هابه اسا ترتیب بندی •

 ویژگی خصوصیات یا  به اساس  ترتیب بندی

ارائه نمود. بطور   میتوان بشکل جدولرا  در حالت کیفی، یعنی  داشتن یک شاخص ویا داشتن شاخص دیگر    معلومات

رفتار سیگرت کشیدن ونکشیدن آنها را  تحت مشاهده قرار بدهد. عالوه براین  مثال اگر یک محقق مردم را باتوجه به  

هریک از مشاهدات دارای دو مشخصه )ویژگی(  ممکن مایل باشد تا مشخصتر باشد و جدول را تشکیل دهد که  در آن  

   باشد، بعنوان مثال جنسیت یک فرد و وضعیت رفتار او.   

 مشخصات مرد زن  مجموعه

 ی کشند( ) کسانیکه سیگرت مسیگاری ۱۰ ۵ ۱۵

 ) کسانیکه سیگرت نمی کشند(  غیر سیگاری ۳ ۷ ۱۰

 مجموعه ۱۳ ۱۲ ۲۵ مجموعه کل

 

خصوصیات یا   براساس  بندی   ترتیببشکل جدول ارائه شود و این  با مشخصه بیشتر میتواند    معلوماتبه همین ترتیب،  

شده در جدول ترتیب گردیده که بنام جدول احتمالی نامیده میشود. این   جمع آوری  معلوماتویژگی میباشد. در مثال باال  

براین بطور   میباشد. بنا  فریکونسیطبیعی نشان دهنده شمار یا  جدول مجموعه از ارقام طبیعی است جایکه این ارقام  

از    ارائه  خالصه میتوان تعریف کرد: بنام جدول احتمالی شناخته    فریکونسییک مجموعه  ها ویا شمار بشکل جدول 

 میشود. 
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 انتروال کالس هابه اساس  ترتیب بندی

از   مناسب    انترولبرخی  در  معلومات های  مشاهدات  تعداد  و  میگیرند  شکل  توزیع    کالس کمی  این  میگردد.  ثبت  ها 

دن  مینامند. یک روش سیستماتیک برای شکل دا فریکونسیرا توزیع   انترول های مختلف ها در طبقه ها و  فریکونسی

 بشرح زیر میباشد: فریکونسیتوزیع 

 ( است.غیر مسلسل ویا قابل شمارش )( مسلسلمشاهده کنید که آیا مشخصه ویا متغیر قابل سنجش ) ✓

 حفظ گردد. آن هاموجود در   معلوماتهای قابل تشکیل را تعین کنید تا بیشتر  کالس تعداد طبقه ها ویا  ✓

 حد را دریابید = حد اکثر قیمت ــ حد اقل قیمت  ✓

 ها بدست آید. کالس انترولها )طبقه ها( تقسیم کنید تا کالس باال تعداد  دامنه یا فاصله باید ✓

، باالترین حد  کالسو در آخرین   پایین باید کمتر از حد اقل قمیت اول حد  کالسطبقه ها را با درنظرداشت اینکه در  ✓

وال در اولین تشکیل دهید. این نکات را در نظر میگیریم به دلیل این واقعیت که معمباشد،کالس  باید بزرگتر از حد    قیمت

  می باشند.مشاهدات در تعداد کم کالس های و آخرین 

درج میشود. باید از اولین   شمارشبا استفاده از نشانه های  در یک جدول    معلوماتتشکیل یافته،    کالس های  دربرابر   ✓

در رده استفاده    شمارشدرآن استفاده شود و سپس برای مشاهده دوم از نشانه    شمارشمشاهده آغاز گردد و از نشانه های  

به شماره چهار   شمارشهنگامیکه نشانه    کالس هادر  شود که درآن قرار دارد و الی آخرین مشاهده درج جدول میگردد.  

د. به این  ر میگیرقراچهار نشانه شمارش اول    بشکل خط متقاطع روی  کالسپنجم  در یک    شمارش  میرسد،سپس نشانه

 ترتیب از ضیاع وقت جلوگیری و هیچ خطایی در شمارش رخ نمیدهد. 

   است فریکونسی کالسرا حساب نمایید و آن عبارت از  کالسمارش در یک تعداد نشانه های ش ✓

 مثال: 

،  ۲۶،۲۷، ۲۵(:    داده شده است  ۵۰  که نمرات شان از ذیل داده شده )صنف قرار  در یک  شاگرد   ۲۵  نمرات    نشانه های

 .  ۳۵و   ۴۰،  ۴۳،  ۱۱، ۲۷، ۳۸،  ۱۴،  ۳۲،  ۲۰،  ۷، ۳۳، ۲۹، ۰، ۱۲، ۵،  ۴۱،  ۲۶، ۲۵، ۱۲،  ۲۱،  ۱۵،  ۱۴

 نمود:  بندی  ترتیبذیل  فریکونسیرا میتوان نظر به جدول توزیع  معلومات

 حل: 

 حد اقل قیمت ۰

 حد اکثر قیمت  ۴۳

 فاصله یا رینج یا دامنه  ۴۳= ۰ــ ۴۳

 ها کالستعداد  ۵ 

 فاصله کالس ها )رقم صحیح(  ۹

 کالس انتروال نشانه های شمارش ریکونسی ف فریکونسی مرکب 

 ۱۰ــ  ۰ ||| ۳ ۳

 ۲۰ــ  ۱۰ |  |||| ۶ ۹

 ۳۰ــ  ۲۰ ||||   |||| ۹ ۱۸

 ۴۰ــ  ۳۰ |||| ۴ ۲۲

 ۵۰ــ  ۴۰ ||| ۳ ۲۵
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قرار گرفته است. این یک عملیه عادی    ۴۰ــ ۳۰  کالسبعوض    ۵۰ــ    ۴۰  کالسدر    ۴۰ممکن متوجه شده باشید که رقم 

 است.

 ۰  کالس های  میان    غیری مسلسل بودن اعدادیاد میشود. دراینجاه هیچ    فریکونسی توزیع  این شکل از ترتیبات بنام جدول  

بندی نوع انحصاری   ترتیبو این  فریکونسی مسلسل  ین خاطر توزیع  وجود ندارد و به هم  ۳۰ــ    ۲۰،  ۲۰ــ  ۱۰،  ۱۰ــ  

 میباشد.  

بندی آن جامع    ترتیبمیشود و  نامیده  غیرمسلسلها خال های وجود داشته باشد، درآنصورت توزیع    کالسزمانیکه در بین  

 قبلی را میتوان قرار ذیل ارائه نمود: معلوماتمیباشد. بعنوان مثال، 

 کالس ها نشان شمارش فریکونسی 

 ۹ــ   ۰ ||| ۳

 ۱۹ــ  ۱۰ |  |||| ۶

 ۲۹ــ  ۲۰ ||||   |||| ۹

 ۳۹ــ ۳۰ |||| ۴

 ۴۹ــ  ۴۰ ||| ۳

 

بندی باید مورد استفاده قرار گیرد. برای مشخصه های قابل  ترتیب  دارد که کدام نوع    معلوماتدرواقع این بستگی به   

بندی جامع استفاده نمایید. برای   ترتیببندی انحصاری و برای مشخصه های قابل شمارش از نوع   ترتیبسنجش از نوع  

  ۲۰  الی  ۱۰از    انترولباشد و اگر    ۲۰  الی  ۵باید بین    کالس  اغلبا ترجع داده میشود که  تعداد    ریکونسیتهیه توزیع ف

را قیمت وسطی، نقطه وسطی   ۱۵=۲۰/۲+۱۰و    را حد باال مینامند،  ۲۰را حد پایین و رقم    ۱۰باشد، درآنصورت رقم  

  کالسرا به اساس روش باال در یک دسته ویا   یکونسی کوچک میتوان توزیع فر  معلوماتمینامند. برای   کالسویا نشانه 

 درج کرد.  

 قه بندی شده طب معلوماتجدول ها و چارت ها برای  

  جدول خالصه میباشد.    کمی  معلوماتبرای    ریکونسیطبقه بندی شده مشابه به جدول توزیع ف  معلوماتجدول خالصه برای  

شکل گرافیکی استفاده می شود. در بارچارت    به برای ارائه معلومات موجود در جدول توسط بار چارت و پای چارت   

در    اماهر کتگوری توسط میله که عرض میله متناسب به فریکونسی یا فیصدی ارقام در آن  کالس نشان داده می شود  

 .که متناسب به فیصدی ارقام در آن کتگوری میباشد نشان داده می شود هپای چارت هر حصه دایر

 مثال: 

 معلومات را ارائه میکند. همانگونه که از    ۲۰۰۹فبروری    ماهع مختلف عواید دولت افغانستان ازمنابذیل که    جدول و چارت

بزرگترین منبع عواید دولت افغانستان مالیات گمرکی و پس از آن صنایع میباشد. گمرکات    جدول برداشت می شود که

ولت افغانستان را تشکیل میدهد.  مجموعه کل عواید د  ۳  متباقی %و  ۹  %   ، مالیات بر عایدات%  ۲۵  و صنایع  %۶۳

. درحقیقت ، چارت ها ابزارهای موثر برای  است  و تحلیل ها به وضاحت در چارت نشان داده شده    معلوماتتمام این  

 افهام و تفهیم میباشد.
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 مرکب جدول بندی 

 

دوطرفه ای  اگر میخواهم در یک وقت معین به پاسخگویی دو متغیر طبقه بندی شده را مطالعه نمایم میتوانیم از جدول  

. در هنگام ساخت یک جدول بندی  استفاده کردالی نامیده میشود،  متقابل که بعنوان جدول متقابل و یا احتم  طبقه بندی شده  
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جدول متقابل   نشان دادن   متغیرهای وابسته معموال در ردیف ها قرار میگیرند.متقابل متغیر های مستقل معموال ستون ها و  

 بااستفاده از بارچارتهای پهلو به پهلو معمول میباشد.  

بندی طبقه  فارغین در دو متغیر   تن از  ۲۵  معلوماتشده می باشد که    بندیذیل  نشان دهنده متغیرهای طبقه    جدول های 

( در ردیف ها نشان داده شده است. جنسیت پوهنتون هاتحصیلی در  ان داده شده و )رشته  جنسیت( در ستون نششده  یعنی )

و رشته تحصیلی به عنوان متغیر وابسته تلقی شده تلقی میشود.  متغیر مستقل  یک  در ستون قرار گرفته است چون بعنوان  

 . نشان داده شده استردیف که در 

تعلیم  ٪( از زنان تحصیالت عالی در رشته ۸۷،۵فیصدی های ردیف ها نشان میدهد که بین مرد و زن ، فیصدی باالی )

مدیریت را  اداره و  ٪( از مرد ها تحصیالت عالی در رشته  ۷۱.۴و تربیه را ترجیح میدهند. همین طور فیصدی باالی )

 بستگی به جنسیت دارد. پوهنتون در  ترجیح میدهند. بنابراین به نظر میرسد که انتخاب مضمون

 

 مجموعه
 جنسیت 

 مضمون اصلی تحصیلی در پوهنتون 
 مرد زن 

 تعداد  ۱ ۷ ۸

 ردیف ٪   ٪۱۲،۵ ٪۸۷،۵ ٪۱۰۰ تعلیم و تربیه

 ستون ٪ ۸،۳٪ ۵۳،۸٪ ۳۲٪

 تعداد  ۶ ۴ ۱۰

 ردیف ٪   ٪۶۰ ٪۴۰ ٪۱۰۰ هنرها و ساینس 

 ستون ٪ ۵۰٪ ۳۰،۸٪ ۴۰٪

 تعداد  ۵ ۲ ۷

 ردیف ٪   ٪۷۱،۴ ٪۲۸،۶ ٪۱۰۰ مدیریت تجارت 

 ستون ٪ ۴۱،۷٪ ۱۵،۴٪ ۲۸٪

 تعداد  ۱۲ ۱۳ ۲۵

 ردیف ٪   ٪۴۸ ٪۵۲ ٪۱۰۰ مجموعه

 ستون ٪ ۱۰۰٪ ۱۰۰٪ ۱۰۰٪
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 زیر نشان داده شده است.  دیاگرام  چند گزینه یی  در  رشته تحصیلی وجنسیت  مرکب از جدول 

 

   معلومات وعینی  ی ارائه گرافیک
 

احصائیوی در   معلومات  عینیوجود دارد. این نمایش    عینیاحصائیوی بصورت    معلوماتیک راه دیگری برای ارائه  

نمایش گرافیکی نامیده میشود.  و دیگر اشکال و سمبول های هندسی، به اصطالح عمومی    ساحهقالب نقاط، خطوط،  

. چنین استفاده کرده میتوانیم  مطالعه کردن ارقام در جدول نشاناحصائیوی را میتوان بااستفاده ازین روش بدون    معلومات 

. تفاوت اصلی بین گراف و دیاگرام این است که  میگرددتقسیم  (گراف و دیاگرام  )  کتگورینمایش تصویری میتواند به دو  

را توسط یک منحنی پیوسته که معموال روی کاغذ گراف نشان داده میشود، در معرض نمایش قرار   معلوماتیک گراف  

   میباشد. دو و یا سه بعدی  یک، شکل به عینیگرام  نوع دیگرنمایش میدهد، درحالیکه دیا

 معلومات توسط دیاگرامارائه 

 

 دیاگرام  بار

انتخاب میگردد. دیاگرام  کمیست که در آن میله های تام با طول متناسب با قیمت های ا دیاگرام نوع  کیعبارت از 

 بار را میتوان به انواع ذیل تقسیم کرد: 

 باردیاگرام ساده )بار چارت ساده(الف. 

 ب. بار دیاگرام جزیی

 ج. بار دیاگرام چندگانه )بارچارت چندگانه( 

 

 الف. باردیاگرام ساده 

نمایندگی  آنیک باردیاگرام ساده شامل میله های افقی ویا عمودی با عرض مساوی و طول متناسب به قیمت های که از 

برای جذاب ساختن  میکنند ، میباشد. بعنوان مبنای مقایسه یک بعدی بوده و عرض میله ها اهمیت ریاضیکی ندارد اما 

 که میتوانیم در مثال ذیل به آن اشاره کرد. د. چارت از آن استفاده بعمل میای
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 بار دیاگردام تولیدات سایکل

 

  

 بار دیاگرام جزیی  

انتخاب شده میباشد و این میله ها را میتوان به  کمیاین نوع چارت شامل میله های تام با طول متناسب به قیمت های 

 مجموعه آن میباشد تقسیم نمود.   کمیمت یقاجزایکه 

)قیمت به   میباشد که  در مورد تولیدات مختلف بایسکیل در چین در سال های متفاوت  معلوماتمثال: در جدول ذیل 

 هزار( ارائه گردیده است.

 

 سال ها  فونکس  هیرو  دیگران مجموعه
۳۰۰ ۱۲۰ ۸۰ ۱۰۰ ۲۰۰۱   
۳۴۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۲۰۰۲ 

۳۵۵ ۱۱۵ ۱۲۰ ۱۲۰ ۲۰۰۳ 

۴۰۵ ۱۱۰ ۱۶۰ ۱۳۵ ۲۰۰۴ 

۴۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰۵ 

 

 حل: 

انتخاب میگردند و هر میله به سه جزء در دیاگرام تقسیم  ۴۵۰و  ۴۰۵،  ۳۵۵، ۳۴۰،  ۳۰۰میله ها با طول متناسب 

 گردیده است.

 

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۲۰۰۱۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴

تولیدات سایکل
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 دیاگرام جزئی نامیده میشود.این دیاگرام بعنوان بار 

 

 بار دیاگرامهای چندگانه 

یی نشــان دهنده دو و یاچند مشــخصــات مربوط به قیمت های متغیر های مشــترک در قالب میله های  بار چارت چندگانه 

بندی شـده ، که طول آنها متناسـب با قیمت های مشـخصـه اسـت و هرکدام آنها بمنظور شـناسـایی بهتر با رنگهای پ  گرو

میباشد. بطور مثال: واردات، صادرات  معلومات  مختلف میباشند.  این یک وسیله خوب برای مقایسه دو و یا سه نوع از  

 .بندی سه میله یا بار مقایسه نماییم پو تولیدات یک کشور را میتوان از سال به سال از طریق گرو

و تولید پنبه را در والیت هلمند با اســــتفاده از    مســــاحتمثال: بارچارت های چندگانه را ترســــیم کنید که نشــــان دهنده 

 ذیل، باشد:  معلومات

 

 سال ها  هکتار( ۰۰۰مساحت ) ( بیل )... تولیدات

 ۶۶ــ  ۱۹۶۵ ۲۸۶۶ ۱۵۸۸

 ۷۱ــ  ۱۹۷۰ ۳۲۳۳ ۲۲۲۹

 ۷۶ــ  ۱۹۷۵ ۳۴۲۰ ۱۹۳۷
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 :سوال

تفاوت اساسی بین بار چارت اجزایی و بارچارت چندگانه اینست که بارچارت اجرایی را زمانی استفاده کرده میتوانیم که 

 معلومات در مورد مجموعه ها و اجزای آنها در دسترس داشته باشیم.

 بطور مثال: 

  شاگردان تعداد    میتوانم    در لسان انگلیسی  آن    برخی در لسان پشتو و برخی  که از آن جمله  ذکور  شاگردانتعداد مجموعی  

را دریابیم. برعکس    ذکور  شاگردان تا تعداد مجموعی    افزوده نمایملسان انگلیسی    شاگردانبه تعداد    در لسان پشتوذکور  

 برای ما بدهد.   مجموعه یی راآن، در مثال صادرات و واردات ، واردات و صادرات با هم جمع نمیشوند تا 

 مستطیل ها و مستطیل های تقسیم شده فرعی 

مساحت مستطیل برابر است با محصول طول و عرض آن. برای ارائه کیفیت با استفاده از مستطیل هردوطول و عرض  

ی که کمیت همراه با اجزای آنها محاسبه میشود،  معلوماتمستطیل استفاده میشود.  مستطیل های تقسیم شده فرعی برای  

در ساخت مستطیل های  ترسیم میگردد.این دیاگرامها بطور کلی برای مقایسه بودجه گروه های مختلف طراحی میگردد. 

 سه مورد ذیل را در نظر بیگیریم:  تقسیم شده فرعی نیاز داریم تا

   ی تبدیل نمایم.هر جزء مستطیل را به فیصد  •

( و عرض متناسب با مجموعه کل، فیصد ۱۰۰برای هر مجموع با درنظر داشت طول مساوی ) یک مستطیل •

 طراحی نمایید. 

دار  فیصدی سایز جزء را  رنگ هر حصه   هر مستطیل را به قطعات مساوی با تعداد اجزاء تقسیم نمایید.  •

 نشان میدهد.

 مقایسه نمایید. مثال: بودجه خانواده الف و خانواده ب را در دیاگرام های مناسب 
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 جدول ذیل مصارف دو خانواد نشان داده شده که ارقام به دالر میباشد.

 مصارف   اقالم خانواده ــ الف مصارف  ب -خانواده مصارف 
 مواد غذایی  ۲۴ ۶۰
 البسه  ۴ ۱۴

 کرایه خانه ۴ ۱۶

 آموزش ۳ ۶

 مواد سوخت ۲ ۱۰

 نیازمندی های معمولی ۱ ۶

 متفرقه ۲ ۸

  

 محاسبه الزم برا ی طراحی مستطیل های تقسیم شده فرعی و دیاگرام قرار ذیل نشان داده شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصارف خانواده ــ الف  ب  -مصارف خانواده
 اقالم مصارف 

 مصرف واقعی  فیصدی مصارف  مصرف واقعی  فیصدی مصارف 

 مواد غذایی  ۲۴ ۶۰ ۶۰ ۵۰

 البسه  ۴ ۱۰ ۱۴ ۱۱،۷

 کرایه خانه ۴ ۱۰ ۱۶ ۱۳،۳

 آموزش ۳ ۷،۵ ۶ ۵

 مواد سوخت ۲ ۵ ۱۰ ۸،۳

 نیازمندی های معمولی ۱ ۲،۵ ۶ ۵

 متفرقه ۲ ۵ ۸ ۶،۷

 مجموعه ۴۰  ۱۲۰ 
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 )پای چارت(  دیاگرام پای

 

چون دیاگرام نامیده میشود.    پای  میباشد بنام  کمیی که در آن مساحت دایره متناسب با قیمت های  دایرویک دیاگرام  

را بعنوان شعاع دایره میگیریم دایره را بعدا به    مربوطه  ین جذر مربع قیمت  امیباشد، بنابر  2rπ  مساحت دایره برابر به 

 درجه باشد.   ۳۶۰طوریکه مجموعه کل مساحت  تقسیم میکنیم  اجزای مختلفزاویه ها مطابق به 

ی که توسط پای دیاگرام ارائه میگردد همچنین توسط بار دیاگرام میتوان ارائه نمود.  این صرف یک طریقه معلومات

 بصورت دیاگرام میباشد.  معلوماتدیگری از ارائه 

 ی دیاگرام ارائه بدارید. مصارف باالی اقالم مختلف یک خانواده را توسط پامثال: مجموعه مصارفات و 

 

 اقالم مصارف   مصارف زاویه های سکتور ها )به درجه(
 مواد غذایی  50 0120
 البسه  30 072
 کرایه خانه 20 048
 مواد سوخت 15 036
 متفرقه 35 084

 مجموعه )مقدار مجموعی( 150 

 

 ساختار گراف ها 

در ساختار گرافها ، اولین قدم این است که یک نقطه آغاز را که بنام مبدا نامیده میشود تعین کنیم. درسمت چپ گوشه  

و خط عمودی   X دو خط مستقیم عمود بر یکدیگر از طریق منشاء ترسیم میشود. خط افقی بنام محورپایین ورق گراف. 

هماهنگ شده مینامند. برخی از مقیاس های مناسب در امتداد محور  یاد میشود .هردو خط را بنام محور  Yرا بنام محور 

X  و محورY تا  گراف مورد نیازبدست آید.  هنگام ساختن گراف باید نکات   انتخاب میشود. نقطه ها باهم وصل میگردند

 ذیل را درنظر داشته باشید: 

به وسیله گراف ارائه   معلوماتاز  یک مقیاس و شکل پرزنتیشن باید به گونه ای انتخاب شود که تصور واقعی  ✓

 گردد.

 هرگراف باید یک عنوان واضیح و جامع در باال داشته باشد. در صورت نیاز زیر عنوان باید عالوه گردد.  ✓

Food, 120

Clothing, 72House Rent, 48

Light & Fuel, 36

Miscellaneous, 84

Items of Expenditure

Food

Clothing

House Rent

Light & Fuel
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 باید داده شود. یک کلید و یا پانویسها در صورت لزوم ارائه شوند. معلوماتمنبع   ✓

 متغیر مستقل باید همیشه در محور افقی قرار گیرد.  ✓

 ، درغیر آن گراف تصویر غلط را ارائه میکند. مقیاس عمودی باید همیشه با صفر آغاز شود ✓

 اول صفر باشد  کالس  انترول محور افقی الزم نیست از صفر آغاز شود، مگر اینکه متغیر مستقل ویا حد پایین  ✓

 اندازه گیری و واحدمحور های گراف باید بدرستی عنوان گذاری شوند. عناوین باید به وضاحت هردو، متغیر   ✓

 مقیاس و افغانی و غیره. را بیان کند. بطور مثال: فاصله و کیلو متر،

دش و  توسط رنگ های مختلف ویا خطوط متمایز )  احتباید به وض  ینمنح بیش از یک یت درصورت موجود ✓

 تفکیک شود نقطه( 

 گراف نباید دارای منحنی های بیش از حد پر گردد.  ✓

 

 انواع گراف ها

 گرافها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

 تاریخی؛ و  معلوماتو یا گراف زمانی  یرسگراف  •

 فریکونسی گراف توزیع  •

 گرام(ری زمانی )هستو یرگراف س

یک منحنی که تغیرات در قیمت یکی ویا چند مورد از یک دوره زمانی به دوره بعدی را نشان میدهد به عنوان گراف  

 گرام نیز می نامند.ری زمانی یاد میشود. این منحنی را هستو یرس

که با قیمت ها، تولیدات، واردات ، صادرات ، جمعیت وغیره را نمایش   معلوماتزمانی  یرگرام تغیرات در سری هستو

قرار میگیرد. نقطه ها گذاشته  Yو قیمت های متغیر در محور  Xمیدهد. برای ساخت هستوریگرام، زمان در محور 

 هستوریگرام بدست میاید.با هم وصل میگردد و در نتیجه خط مستقیم  نقاط  معلومات توسط میشود و بعدا 

 مثال:

را نشان میدهد. یک گراف مناسب    ۱۹۳۶ــ   ۱۹۲۹تعداد موتر های تولید شده در آلمان در طول سال های  ذیل جدول 

 را ترسیم نمایید.  زمانی  رییاز س  مهستوریگرامثال 

 سال ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ ۱۹۳۴ ۱۹۳۵ ۱۹۳۶

 تعداد موتر ها  ۹۸ ۷۴ ۶۸ ۵۰ ۹۹ ۱۷۲ ۲۴۵ ۳۰۲

  

 حل: 

موتر ها در محور عمودی بشکل ذیل ترسیم   تولیدبادرنظر گرفتن سالها در محور افقی و  معلوماتم را برای هستوریگرا

 میگردد. 
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 احصائیه تشریحی 
مختلف    عاستفاده میشوند. دونو معلوماتاحصائیه تشریحی عبارت از اعدادیست که برای خالصه ساختن و تشریح 

 (.انتشارسنجش پراگندگی )سنجش  و )ب( یجود دارد:) الف( سنجش گرایش مرکزاحصائیه تشریحی و

 مرکزیالف( سنجش گرایش   
استفاده میشود اوسط نامیده میشود. ازآنجایکه اوسط ها در مرکز  ارقام ین روش برای نشان دادن توزیع ایک قیمت که در

نیزیاد میشوند چون آنها  نقطه مرکزی آنها سنجش نامیده میشوند.  مرکزیقرار میگیرند، آنها سنجش گرایش   ارقام توزیع

 تعیین میکنند.   را ارقام  مرکز توزیع

 انواع اوسط
 رایج ترین اوسط ها عبارت اند از:

 حسابی اوسط •

 هندسی اوسط •

 ) چارک ها، دهک ها و صدک ها( یانهم •

 مود •

 حسابی  اوسط

توسط معادله ذیل  وحسابی بعنوان قیمت حاصل شده از تقسیم مجموعه قیمت ها باال تعداد آنها تعریف گردیده است.  اوسط

 x  (x−bar)  ارائه میگردد.
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 datagroupedfor
f

fx
x

dataungroupedfor
n

x
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=

=

 

 n =معلوماتتعداد قیمت ها در 

  =سیگما = عالمه عملیه جمع

  fفریکونسی= 

 دسته بندی نشده  معلوماتمحاسبه اوسط حسابی براساس  

 مثال: قیمت ها قرار ذیل است:

۲۵ ،۲۶ ،۲۷ ،۱۱ ،۱۵ ،۲۱  ،۱۲ ،۲۵ ،۲۶ ،۴۱ ،۵  ،۱۲  ،۰ ،۲۹ ،۳۳ ،۷  ،۲۰  ،۳۲  ،۱۴  ،۳۸ ،۲۷  ،۱۱  ،۴۳  ،۴۰  ،

۴۵ 

12.23
25

578
===


n

x
x

 

 دسته بندی شده  معلوماتمحاسبه اوسط حسابی براساس  

 مثال:

 






=

==

f

fx
x

xfF )(5.59225

133.544.5   3   49   - 40

38134.5439   - 30

.520224.5919   - 20

784.5619   - 10

13.54.539    - 0

f(x)xF Classes

 

 اوسط حسابی ترکیبی 
 

nxxxxاگر  ........,, معلومات با فریکونسی های مربوطه که عبارت اند از   kاوسط های حسابی گروپ فرعی  321

k ……n3,n2,n1n           ترکیبی بدست می آید که  به  ضرب کنیم  اوسط حسابیcx
.نشان داده می شود    

 

اوسط حسابی ترکیبی   توسط فارمول ذیل محاسبه می گردد:
  



 29 | P a g e  

معارف رهنمود ابتدائی برای تعلیم احصائیه و معلومات   





=

==

++++

++++
=

k

i

i

k

i

ii

c

k

kk
c

n

xn

x

nnnn

xnxnxnxn
x

1

1

321

332211

......

........

 

 اوسط حسابی ثقلتدار)وزنی(   

ضریب های یک ست ارقام  که اهمیت نسبی قیمت های مختلف در یک ست از معلومات را کم و بیش نشان میدهند، از 

 نظر فنی اوسط حسابی ثقلتدار یا ) وزنی( نامیده میشود. 

ومات که درسیت گنجانیده شده نشان  داده شده اند را به قمیت های مختلف معل     n……..w3,w2,w1wما اوزان را که به  

اند به لحاظ اهمیت نسبی شان )وقتیکه قمیت ها اهمیت مساوی نداشته باشند( توزیع نمایم. اگر ارقام در سیت معلومات که 

ضرب کنیم        n……..w3,w2,w1wرا به اوزان  متقابله شان که عبارت اند از       n……….x3,x2,x1xعبارت اند از  

“توسط    ثقلتداردار یا وزنی حاصل می گردد.اوسط تاوسط ثقل wx
 نشان داده می شود.  ”

 وزنی توسط فارمول ذیل محاسبه می گردد.ثقلتدار یا اوسط 

x
w
=
wxå
wå 

 اوسط هندسی 

آن را می   thnو  جذر   " اعداد مثبت می باشد اعداد را باهم  ضرب می کنیم   nیک سیت معلومات که در آن به تعداد "

 گیریم. که  به این طریقه اوسط هندسی بدست می آید. 

 به عبارت دیگر اوسط هندسی با ضرب کردند همه اعداد مثبت و جذر گرفتن به تعداد ارقام ضرب شده، حاصل می شود

 ردد:اوسط هندسی توسط فارمول ذیل محاسبه می گ

 G.M=
n

nxxxx  321 

این روش محاسبه اوسط هندسی درصورتیکه دو ویا سه قیمت وجود داشته باشد، رضایت بخش است. اما درصورتیکه 

بااستفاده از روش فوق کار مشکل می باشد. برای   nthتعداد ارقام زیاد  باشد، مشکل محاسبه کردن جذر  (  nقیمت های )

اوسط هندسی  ازروش  لوگارتم استفاده میکنیم. معادله فوق در صورت تبدیلی به حالت لوگارتمی خود  تسهیل محاسبه  

 میتواند بشکل ذیل محاسبه شود:

 dataungroupedfor
n

x











 log

 

G.M= Antilog 
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 datagroupedfor
f

xf














 log

G.M=Antilog 

   میانه

از اوسط موقعیتی در یک ست معلومات می باشد.  میانه یک   عدد است که سیت معلومات ترتیب شده )ترتیب  عبارت 

صعودی / ترتیب نزولی( را  به دو حصه برابر  تقسیم می نماید. تعداد قیمت های بزرگتر از میانه مساوی می باشد به 

 تعداد قیمت های کوچکتر از میانه.

 معادله محاسبه نمودن میانه قرار ذیل می باشد: 

  th) برای معلومات دسته بندی نشده(
2

)1( +
=

n
 میانه  

( ) برای معلومات دسته بندی شده(  
2

( C
n

f

h
l  میانه   =+−

 ازآنجایکه:

 L =  حد پایین انتروال  در انتروال میانه

 h=  انتروال  میانهقیمت کالس انتروال   در 

 f =   فریکوانسی کالس میانه

 c=      که در انتروال قبل از میانه قرار دارد. ترکیبیفریکونسی 

=فریکونسی  مجموعی  =  fn    

 موارد استفاده از اوسط ها:

دیگر فرق بین ارقام کم باشد از  اوسط حساب: وقتی که ارقام معلومات با هم دیگر نزدیک باشند و یا به عبارت  .1

 اوسط حسابی استفاده می شود.

میانه : وقتی که ارقام معلومات با هم دیگر تفاوت زیاد داشته  باشد و یا به عبارت دیگر فرق بین ارقام زیاد  .2

 باشد از میانه  استفاده می شود.

 اوسط هندسی استفاده می گردد.اوسط هندسی: وقتی که ارقام معلومات در حالت نسبت و فیصدی باشند از  .3

 قیمت های تقسیم بندی شده 

 

 چارک ها 

چارک ها قیمت هایی اند که دسته از معلومات را  به چهار حصه مساوی تقسیم میکند. چارک های اول، دوم و سوم به  

نشان داده میشود. چارک ها در صورت معلومات دسته بندی نشده از طریق معادله ذیل بدست می    3Qو    1Q  ،2Qترتیب  

 آیند:
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   Th)قیمت چارک اول یا چارک پایین(  
4

)1(
1

+
=

n
Q  

   Thقمیت )چارک دوم(    
4

)1(2
2

+
=

n
Q  

Th Qقیمت )چارک سوم یاچارک باالیی(   
1
=
3(n+1)

4
  

 nتعداد قیمت ها را نشان میدهد.    

 چارک ها در صورت که معلومات دسته بندی شده باشد از طریق معادله های  ذیل بدست می آیند:
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 از آنجایکه:

 L =  حد پایین انتروال  درانتروال  چارک

 h=  قمیت کالس انتروال  در انتروال چارک

   f =  فریکونسی کالس چارک

=فریکونسی  مجموعی  =  fn    

 c فریکونسی تجمعی کالس قبلی چارک  =  

 

 

 

 دهک ها 

دهک ها قیمت هایی اند که دسته از معلومات را  به ده  حصه مساوی تقسیم میکند. دهک های اول، دوم، سوم و نهم به 

ارائه میگردد.دهک ها در صورت که معلومات دسته بندی نشده  باشد از طریق معادله   D2,D3……D8,D   9D ,1ترتیب  

  ذیل بدست می آیند:
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درصورتکه معلومات دسته بندی                                                          شده باشد:درصورتکه معلومات دسته بندی 

 شده باشد:ن

 

 

 

 

 

 

 

 

n .تعداد قیمت های ست معلومات را نشان میدهد 

 از آنجایکه :

 L =  درانتروال  دهکحد پایین انتروال  

 h=  قمیت کالس انتروال  در انتروال دهک 

   f =  فریکونسی کالس دهک 

=فریکونسی  مجموعی  =  fn    

 c فریکونسی تجمعی کالس قبلی دهک  =  

 صدک ها

مساوی تقسیم میکند. صدک ها قیمت های اند که دسته ترتیب شده )صعودی/ نزولی(  از ست معلومات را به صد حصه 

ارائه میگردد. صدک ها از طریق معادله ذیل بدست   P2,P3….P99P,1,صدک اول، دوم ، سوم ... و نودونهم به ترتیب

 می آیند:
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 در صورت معلومات بسته بندی نشده                       درصورت معلومات بسته بندی شده                                    

 

 

 

 

 

 

    

 

 از آنجایکه :

 L =  حد پایین انتروال  درانتروال  صدک

 h=  قمیت کالس انتروال  در انتروال صدک 

   f =  فریکونسی کالس صدک 

=فریکونسی  مجموعی  =  fn    

 c فریکونسی تجمعی کالس قبلی صدک  =  

 مود : 

 کلمه مود که  از لغت فیشن گرفته شده است به معنی عددیکه در سیت معلومات جمع آوری شده زیاد  تکرار شده باشد.  

 یک سیت  از معلومات میتواند بیشتر از یک ویا بدون مود  باشد. 

 محاسبه مود  براساس معلومات دسته بندی شده

  

 

 ازآنجایکه:

  = Lحد پایین انتروال  در کالس مود   

 mf  =حداکثر فریکونسی  )کالس مود( 
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 1f =فریکونسی کالس  قبلی که  از کالس مود

   2f =فریکونسی  کالس بعدی  از کالس مود

 = h قیمت کالس انتروال در کالس  مود 

 رابطه عملی  میان اوسط حسابی ، میانه و مود 
سان می باشد. اما درصورتیکه قیمت های اوسط  در یک توزیع متقارن قیمت های اوسط حسابی ، میانه و مود همیشه یک 

 حسابی ، میانه و مود با هم دیگر مختلف باشند در آن صورت  فریکونسی  دستر بیوشن غیر متقارن  گفته می شود.

 برای یک توزیع نسبتا غیر متقارن، یک رابطه عملی بین اوسط حسابی ، میانه و مود وجود دارد که قرار ذیل است:  

Mode)-Median (3 Mean  

Mode) (2 MeanMedian  
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