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 بسمه تعالي
 

 

 پیشگفتار 

 تدريس ما دانشگاههاي در ماعيو اجت رفتاري علوم مختلف هاي رشته در كه آمار مقدماتي هاي درس اغلب موضوعي قلمرو

 سوي از است. همبستگي شاخصهاي از بعضي و پراكندگي مركزي ،شاخصهاي تمايل شاخصهاي به محدود معموالً شود مي

قصد شركت در  آزمون هاي كارشناسي  ارشد و دكترا را دارند  بايد سطح علمي خود را از نظر آماري  دانشجوياني كه ديگر

 چنین منظور پركردن به كتاب ، افزايش دهند. بنابراين بايد نكات علمي بیشتري را مطالعه كنند.  اينفراتر از اين مطالب 

 براي كتابي مختصر خواستیم مي ما دارد. اي ساده آغاز ديگر كارهاي از بسیاري نظیر هم كتاب اين .است شده تهیه يلخل

م نكات كنكوري آزمون هاي مورد نظر و همچنین تكمیل كه حاوي تما  كنیم تهیه راميگاستفادة دانشجويان و اساتید 

 كرديم. آغاز را كار هم هدف اين با كننده ي تمام كتاب هاي تستي موجود در بازار باشد و

تدريس در سطوح  نظر گرفتن دو هدف عمده تدوين گرديده است. نخست آنكه بعنوان مرجعي به منظور با در كتاب حاضر

د براي آموزش روشهاي آمارزيستي باشد  ، دوم آنكه به عنوان منبعي جهت مراجعه براي كارشناسي و  كارشناسي ارش

 محققین و برنامه ريزان بخصوص دست اندركاران برنامه ريزي بهداشتي و پزشكي مورد استفاده قرار گیرد.

، و ساير(، مدارک پزشكي،  كاربرد اين كتاب در رشته هاي پزشكي ، بهداشت ) اپیدمیولوژي ، آمارزيستي ، اقتصاد بهداشت

 اگرچه میتواند مورد استفاده ساير دانشجويان قرار گیرد. باشد. رشته هاي علوم زيستي مي و مديريت بیمارستان ، اقتصاد

 امیدواريم اين مجموعه مورد عنايت و توجه دانشجويان و اساتید قرار گرفته و با ارائه نظرات خود ما را راهنمايي فرمايند. 
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 مفاهیم و تعاریف اساسی درآمارزیستی فصل اول :

 
و مرحلااه آخاار  (information)و تبااديل آنهااا بااه ا  عااات   (Date)آمااار زيسااتي عبارتساات از جمااع آوري داده هااا  

 مي باشد. (knowledge)دستیابي به دانش 

 تعریف آمار:
ي است كه مشخصاات جامعاه هاا را از نظار كماي ولاي باا در نظار گارفتن كیفیات مشاخ  كنناده هااي آن              آمار علم

 جامعه مورد بررسي قرار مي دهد.
 علم گردآوري تجزيه و تحلیل سازماندهي داده ها و استخراج ا  عات و استنباط براساس آنها.

 : آمار  شامل

 وري و سازماندهي داده هاعلم گردآ Descriptide Statistics  :توصیفي – 1

 استخراج ا  عات و استنباط Analytic statistics تحلیلي:  - 2
 نكته : پل ارتبا ي بین آمار توصیفي و تحلیلي ؛ احتماالت مي باشد.

در آمار با استفاده از جدول و نمودار ا  عاات سااده تار ماي شاود و باا معرفاي شااخ  هااي مختلاف مانناد میاانگین             
انس و... تجزيه و تحلیل آمااري صاورت ماي گیارد و باراي افباات فرضایه هاا در تحقیقاات مختلاف از جملاه            میانه واري

 تحقیقات بهداشتي و پزشكي از فرضیه ها استفاده مي شود.
 

"Basic Concept" 
1 )Population     جامعااه: مجموعااه اي از عناصاار اشاایاک افااراد كااه بااه دلیاال داشااتن وي گااي هاااي مشااترک مااورد

 سي آماري قرار مي گیرند.يک برر
 المپ هاي معیوب ساخت كارخانه الوند -مثال: دانشجويان مقطع ارشد اپیدمیولوژي 

2 )Sample   .نمونه: زير مجموعه اي از جامعه است 
 (representatire)يک وي يگي مهم براي نمونه: قابلیت تعمیم پذيري 
 ز روشهاي نمونه گیري مناسب استفاده شود :براي اينكه نمونه معرف بهتري از جامعه باشد بايد ا

 در صورتي كه جامعه محدود باشد نیازي به نمونه گیري نیست. ←
 در صورتي كه جامعه نامحدود باشد نمونه گیري انجام شود.←
3 )Variable        متغیاار: صاافت يااا وي گااي كااه امكااان تغییاار از عضااوي بااه عضااو ديگاار جامعااه را دارد. مثااال: در

طع ارشاد اپیادمیولوژي متغیار ناداريم زيارا هماه دانشاجو ودر مقطاع ارشاد و اپیدمیولوژيسات هساتند. در            دانشجويان مق
صورتي كه ن اد سن جنس و... ماورد بررساي قارار گیارد ايان ماوارد متغیار هساتند زيارا از فاردي باه فارد ديگار تغییار               

 مي كنند.
  :  Variableانواع  
 قابل اندازه گیري )قابل بیان به صورت اعداد و ارقام( quantitative. variable كمي
غیار قابال انادازه گیاري )انادازه گیاري ماي شاود ولاي قابال بیاان باه صاورت               qualtitative. variable   كیفاي 

 اعداد و ارقام نیست( مثال: رنگ چشم گروه خوني جنس رشته تحصیلي و...
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مجمااوع مقااادير متغیاار گسسااته يااک مجموعااه شاامارا اساات. )تعااداد       Discrete. variable كمااي گسسااته  

 روزهاي هفته تعداد دانشجويان(
 

مجمااوع مقااادير متغیاار پیوسااته يااک مجموعااه شاامارا نیساات.        continuous. variable   كمااي پیوسااته 

)10(  x 
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 توزیع و بیان آنفصل دوم : 
 سنجش مشاهداتی:

در هر گونه آماارگیري جامعاه و ياا نموناه اي در اختیاار داريام كاه اشایاک و ياا افاراد تشاكیل دهناده آن داراي حاداقل              
 يک وي گي مشتركي هستند.

 اين وي گي در يكي از چهار دسته زير قرار مي گیرد:
داده هااايي كااه براساااس نااام شااان  بقااه بناادي مااي شااوند و فاقااد    Nominal. scale الااف( مقیاااس اساامي  

 هستند. )(و مقايسه  -+  ÷ خاصیت 
مانند جنس گروه خوني رنگ چشام رناگ پوسات آلارژي داشاتن نداشاتن باه گارده گیاهاان  بقاه بنادي باین المللاي              

 ICDبیماريها 
 ÷ براسااس ناام و رتباه شاان  بقاه بنادي ماي شاوند. از اعماال چهارگاناه )           ← ordinal. scaleیااس ترتیباي   ب( مق
 ( تبعیت نمي كند.-+ 

مااي باشااد. ماننااد بیماااري )خفیااف متوساا  شااديد(  بقااه اجتماااعي   )(ولااي داراي خاصاایت مقايسااه پااذيري 
 .IQبهره هوشي 

تغیر پیوساته اسات يعناي در حالات  بیعاي هار شاخ  ماي تواناد هار انادازه عادد را باه              ضريب هوشي ( م ( IQنكته: 
 خود اختصاص دهد ولي از نظر روانشناسي   اين متغییركیفي رتبه اي است.

اياان نااوع داده هااا داراي مبااداک قااراردادي هسااتند و داراي خاصاایت      ←  interval. scaleج( مقیاااس فاصااله اي  
( و خاصاایت مقايساه پااذيري مااي باشاد. اياان مقیااس داراي صاافر .اتااي نماي باشااد. واضااح     و و  -چهارگاناه )+ و  

 ترين مثال: درجه حرارت بعد خانوار
از هاار سااه خاصاایت داده هاااي باااال برخااوردار اساات بااه اضااافه اي اينكااه مااي  ratio. scale  د( مقیااس نساابي  
 ي خاصیت مورد مطالعه را در دو فرد مشخ  كرد و داراي صفر .اتي است.توان نسبت اندازه 

 استفاده كنید. NOIRنكته: براي راحت تر شدن كار بهتر است براي استفاده از مقیاس ها از حروف 
نیااز مااي گوينااد و بااه داده هاااي (quantitatired) نكتااه: بااه داده هاااي گااروه فاصااله اي و نساابتي داده هاااي كمااي  

 مي گويند. (qualitative)ي و ترتیبي داده هاي كیفي گروه اسم
نكتااه: مقیاااس اساامي باادترين مقیاااس و مقیاااس نساابتي بهتاارين مقیاااس اساات. )مقیاااس نساابتي درباار گیرنااده تمااام 

 مقیاس هاست(

 

 بیان توزیع بوسیله نمودار:
تارين نمودارهاايي كاه    در اين مبحث تمام نمودارهاي مهم ماورد بحاث قارار گرفتاه اسات. قابال .كار اسات كاه مهام           

 بیشتر در ارشد مورد توجه است نمودار هیستوگرام و نمودار توزيع تجمعي است.
: داده هااي اسامي و رتباه اي را ماي تاوان باا ايان نماودار ماورد بررساي قارار داد.            (Bar diagram)( نمودار نارده اي  1

هاا باياد يكساان و جادا از هام بااش       نارده نام ديگار ايان نماودار نماودار میلاه اي اسات در ايان نماودار فواصال باین           

   

  توزیع و بیان آن 




