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 بخش اول: آمار

  یفيتوص ينمودارها و یفراوان عيتوز -0

صه و دادن سازمان يبرا يهاروش نيکارآمدتر از يکي ستند يفراوان عيتوز جداول اطالعات کردن خال د توانيم يفراوان عيتوز. ه

 .باشد نشده يبندطبقه اي شده يبندطبقه

  گسسسته اي و يفيک يرهايمتغ يبرا: نشدهبندي  طبقه

 گسترده و عيوس يادامنه يدارا يرهايمتغ و وستهيپ يرهايمتغ يبرا :شده بندي طبقه

 :داد انجام را ريز موارد بيترت به ديبا يفراوان عيتوز جدول ميترس يبرا

 راتييتغ دامنه يمحاسبه R=Max-Min+1 

 طبقات تعداد نييتع 

 يطبقات فاصله نييتع 

 هاطبقه نوشتن 

 .ميکنيم حساب را طبقات يواقع حدود هشد يبندطبقه يفراوان عيتوز جدول در

-48 يطبقه در 5/48 مثالً رديگيم يجا بزرگتر يطبقه در داده باشند طبقات يواقع حدود با برابر قاًيدق مشاهدات که يمواقع در

 .رديگيم قرار 45

 ديکن مطالعه را یتراکم يدرصد یفراوان و یتراکم یفراوان ،ینسب یفراوان. 

 ديريبگ فرا را هایفراوان از کي هر يمحاسبه. 

 یفيتوص ينمودارها انواع

 وستهيپ هم و روديم کار به گسسته يهاداده يبرا هم= يارهيدا نمودارـ 1

 (يفراوان يضلع چند) گون يپل نمودارـ 2

 (يتراکم) وياجا نمودارـ 3

 ستوگراميه نمودارـ 8

 يستون نمودارـ 5

 يالهيم نمودارـ 6

 

  يضلع چند نمودار يا بيشتر هاداده از دسته ود سهيمقا يبرا

 (يتراکم يضلع چند) وياجا نمودار  افراد هيبق به نسبت فرد کي تيوضع کردن مشخص يبرا

 يضلع چند نمودار  نمودار نيپرکاربردتر

وستهيپي رهايمتغي برا مناسب  

گسستهي رهايمتغي برا مناسب  

http://www.ravangam.com/


3 

 

 گروه آموزشی مقدم

120-88878888 

www.ravangam.com 

 

 ديکن سهيمقا هم با و ديريبگ فرا را( کاربرد ر،يمتغ نوع) نمودارها از کي هر يهایژگيو. 

 ديريبگ فرا يارهيدا نمودار در را يمرکز هيزاو درجه فرمول. 

 ديريبگ فرا را طبقات، يمرکز نقاط اي شود استفادهها داده از نمودارها در نکهيا. 

 ديريبگ فرا را ینسب یفراوان و يدرصد یفراوانهاي فرمول. 

سان و ظر خود را دربارهاگر از داوطلبان کنکور بخواهيم که ن شوار،آ شوار، د صورت خيلی د سواالت آمار و روش تحقيق به  ي 

 (88)سراسري  خيلی آسان بيان کنند نتايج به دست آمده در چه مقياسی قرار خواهد گرفت؟

( 8 ايفاصله( 3 ترتيبي (2 اسمي( 1

   نسبي

                                                                                                                   صحيح است.2گزينه        

 گيري است؟ فراوانی درصدي داراي کدام مقياس اندازه

 اي( رتبه8 ( نسبي3 اي( فاصله2 ( اسمي1

  درست است. 3گزينه 

  هاي مربوط به طبقات اجتماعی در شهر تهران از کدام نمودار بهتر است استفاده شود؟جهت نمايش فراوانی

 اجايو( 8 ايدايره (3 هيستوگرام (2 گونپلي (1

  درست است. 3ينه گز

 يمرکز يهاشاخص -2

 که است يارزش ان از منظور و هاستداده کردن خالصه يهاوهيش از يکي يفراوان عيتوز جدول و نمودارها مثل زين يمرکز شاخص

 .شود يتلقها داده از يامجموعه ندهينما

 (مد) نما( الف

 .دارد هاداده عيتوز در را يفراوان نيشتريب که است يريمتغ

 .باشد ياطبقه و ياسم ما ريمتغ که يزمان است مناسب يمرکز شاخص نما

 .دارد را يفراوان نيشتريب که ياطبقه انيم حد اي مرکز از عبارتست نما شده يبندطبقه يهاداده در
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 :  نما کاربرد

 .باشد الزم يمرکز يهااندازه از عيسر برآوردـ 1

 .باشد زمال يمرکز يهااندازه از يبيتقر برآوردـ 2

 .باشد ياسم ما اسيمقـ 3

 :تهايمحدود

 .دارد يمرکز يهاشاخص نيب در را و ثبات اعتبارترين نييپاـ 1

 .دهد رييتغ را نما تعداد توانديم نمره 2 اي کي مقدار در رييتغـ 2

 ديکن محاسبه شده يبند طبقه يهاداده در را نما. 

 ديريبگ فرا را نما فاقد و يینما دو عيتوز. 

 انهيم (ب

 .کنديم ميتقس يمساو کامالً يمهين دو به را عيتوز که يانقطه

 حداقل اهداده ،انهيم از استفاده يبرا. باشد عيتوز وسط در آن گاهيجا که ستيا نمره يعني است گاهيجا کي انهيم که کرد توجه ديبا

 .باشند( یبيترت) يارتبه اسيمق در ديبا

 انهيم محاسبه

 .ميکنيم مرتب بزرگ به کوچک از را نمرات ابتدا الف(

  فرمول براساس را انهيم گاهيجا ب (
N 1

Md
2


ميآوريم بدست. 

 .ميکنيم انتخاب دارد قرار انهيم گاهيجا در عيتوز در که رااي نمره ج (

 ستا عبارت انهيم باشد زوج رهايمتغ تعداد يتوق اما بود خواهد اعداد از يکي همواره انهيم است فرد ما يرهايمتغ تعداد يوقت: نکته

 .عيتوز عدد دو نيانگيم از

 انهيم گاهيجا
N

Md
 

  
1 9 1 5

2 2
                             18- 13- 11 – 11 – 4 – 7 – 5 – 8 – 3 

 .ددار قرار 5 گاهيجا در 4 عدد مثال نيا در شوديم انهيم دارد قرار پنجم گاهيجا در که يعدد

Md    انهيم گانهيجا /


  
6 1 3 5
2

                          11- 11 – 8 – 7 – 6 – 5 

Md. شوديم انهيم با برابر آنها نيانگيم نيبنابرا رديگيم قرار 8 و 7 اعداد نيب در انهيم گاهيجا


 
7 9 8
2
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 .داد انجام را ريز مراحل ديبا ديريبگ قرار يتکرار اعداد نيب در انهيم که یصورت در

  انهيم گاهيجا نييتعـ 1
n

Md



1

2
 

 .ميکنيم حساب را يتکرار اعداد يواقع حدودـ 2

 .  ميکنيم ميتقس شده تکرار اعداد تعداد بر و شد خواهد 1 ما جواب شهيهم که ميکنيم قيتفر هم از را نييپا حد و باال حدـ3

 .ميکنيم اضافه شده تکرار اعداد از کيهر به را باال يمرحله از آمده دست به حاصلـ 8

/  انهيم گاهيجا -1 



8 1 4 5
2

         6 - 5 - 5 - 5  5 - 8 - 3 - 1 

 5/8 و  5/5 عدد تکراري يواقع حدود -2

 5/5-5/8=1÷8=25/1 نشده تکرار اعداد تعداد بر آنها ميتقس و هم از نييپا و باال حد قيتفر -3

8- 75/8 =25/1  +5/8 

 لحاص و جمع هم با را آن بعد و قبل يارزشها ديبا گرفتيم قرار عدد کي يرو يمکان ارزش و بود فرد عيتوز اعداد تعداد اگر :نکته

 .ميکرديم ميتقس دو بر را

 ديکن نيتمر و ديکن محاسبه باشند فرد اي زوج اعداد تعداد که یصورت در يتکرار يهاداده در را انهيم. 

 شده يبند طبقه اعداد در انهيم محاسبه

r

N
( cf )

2Md L (i)
f



  

cf =انهيم از قبل طبقه يتراکم يفراوان 

f  =دارد قرار آن در انهيم که ياطبقه يفراوان. 

L =دارد قرار آن در انهيم که ياطبقه نييپا حد. 

N  =هاداده کل تعداد 

i  =يتطبقا يافاصله 

 ديکن نيتمر و ديکن محاسبه باال فرمول از استفاده با شده يبندطبقه يهاداده در را انهيم. 

 .ميدهيم انجام را ريز مراحل شده يبند طبقه يهاداده در انهيم گاهيجا صيتشخ يبرا

 يتراکم يفراوان جدول ليتشکـ 1

: مثال يبرا ميکنيم ميتقس 2 به ار يهاداده کل دارد قرار آن در انهيم که ياطبقه صيتشخ يبراـ 2
N
 
50 25

2 2
 

 .رديگيم نام انهيم طبقه رديگيم قرار آن در 25 که ياطبقه يتراکم يفراوان ستون درـ 3

 کنيم.با استفاده از فرمول قبل ميانه را حساب مي -8
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 :انهيم یژگيو

 =که ميکنيم حساب يوقت را انهيم

 (عيتوز در يطيتفر و يافراط يهانمره وجود) باشديم مالحظه قابل يچولگ يدارا عيتوزـ 1

 .رديگيم قرار عيتوز نييپا اي باال مهين در يريگاندازه جينتا ميبدان ميبخواهـ 2

 .باشد ناقص اي باز هانمره عيتوزـ 3

 .نباشد قيدق عيتوز يانتها ريمقاد يريگاندازهـ 8

 .است يگريد عدد هر از هانمره يهاانحراف مطلق قدر مجموع هنکيا از عبارتست انهيم مهم یژگيو

 نيانگيم( ج

 هانمره کل تعداد بر ميتقس هانمره تمام کردن جمع حاصل از عبارتست نيانگيم

 .است يمرکز شاخص نيترثبات با نيانگيم

 ضرب از .شوديم صفر با برابر نقطه آن از داده يتمام تفاضل مجموع که ستيانقطه چون نديگويم زين هاداده ثقل مرکز را نيانگيم

X.  ديآيم دست به ريمقاد جمع حاصل موجود، دفعات تعداد در نيانگيم کردن NX  

 :نيانگيم يهایژگيو

 .است حساس يفراوان عيتوز اعداد تک تک به نسبت -1

X).                 است صفر با برابر همواره نيانگيم از هانمره انحراف يجبر جمع حاصل -2 X)   0 

 .است نيکمتر آن از نمرات انحراف مجذور مجموع که هاستنمره عيتوز از يانقطه نيانگيم -3

A  نيانگيم جز به عيتوز از يگريد عدد هر          (X X) (X A)   2 2 

 .است ينسب اي يافاصله اسيمق از تيتبع نيانگيم از استفاده شرط -8

 عدد همان با هم را عيتوز نيانگيم م،يکن جمع يعدد با اي و کم يعدد از اي ميتقس ضرب، يعدد در را عيتوز يهاداده تمام اگر -5

 .ميکنيم جمع و قيتفر م،يتقس ضرب،

 فرمول طبق شده يبندطبقه يهاداده يبرا نيانگيم محاسبه 
fx

X
N


 ديريبگ فرا. 

 (است طبقه هر مرکز x از منظور و مطلق يفراوان f از منظور)

 ديريبگ فرا را مرکب نيانگيم يمحاسبه. 

 ديريبگ فرا و ديکن سهيمقا يمرکز يهاشاخص گريد با را نيانگيم يهایژگيو. 
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 =يمرکزهاي شيگرا گريد با نيانگيم يرابطه

 .رنديگيم قرار نقطه کي يورود هستند برابر هم با نيانگيم و انهيم نما،  متقارن عيتوز در

 نيانگيم < انهيم < نما        يمنف يکج با عيتوز در

 نما < انهيم < نيانگيم     مثبت يکج با عيتوز در

ضی   ـ 1 شدهدانش 8نمره درس ريا صادفی از يک کالس انتخاب  صورت ت ست: اند، بآموز که به   01-08-08-08-21دين قرار ا

ندازه کدام ا کالس  نک  ي مورد ا لی در  ک براي قتفففاوت  فر،  ناسفففبوصففف م کز  مر به  يش  گرا تر ي 

 (88است؟)سراسري

     

 (8 ميانگين (3 ميانه (2 انحراف معيار( 1

   نما

  درست است. 2گزينه 

  در اعداد روبرو ميانه کدام است؟

12،12،4،7،6،6،6،5،5،2،1 

1 )6 2)17/6 3) 43/5 8) 33/6 

  درست است. 1گزينه 

 کند؟ گيري تاثير پذيرد، کدام مورد زير تغير نمیدر صورتی که متغير مورد اندازه

 ميانه (8 ميانگين حسابي ( 3 دامنه تغييرات (2 ميانگين هندسي( 1

  رست است.د 2گزينه 

 ها به قرار زير باشد از کدام شاخص مرکزي بايد استفاده کرد؟ اگر داده

5 8 3 2 1 X 

1 2 3 8 5 Fi 
 ميانه (8 ميانگين( 3 مد( 2 دامنه( 1

  درست است. 8گزينه 
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 یپراکندگ يهاشاخص -3

 .دهديم ننشا دارد وجود هانمره نيب که را يراتييتغ اي يپراکندگ زانيم يپراکندگهاي شاخص

 .استاندارد انحراف ، انسيوار متوسط، ف انحرا ،يچارک انحراف راتييتغ دامنه از عبارتند پراکندگي يهاشاخص انواع

 =راتييتغ يدامنه( الف

 .است يپراکندگ شاخصترين ثبات يب وترين ساده

R    1 اضافه به عيتوز عدد نيبزرگتر و نيکوچکتر تفاضل از عبارتست آن فرمول Max Min  1 

 .باشد الزم يپراکندگ يهااندازه از عيسر و يفور يبرآورد - 1 کاربرد

 .ميآور بدست هانمره مورد در ياطالعات عيتوز نييپا و باال در ميبخواهـ 2

 .باشد يافاصله حداقل ديبا اسيمق گريد يپراکندگ شاخص هر و راتييتغ دامنه شاخص از استفادهاي بر :نکته

 یچارک انحراف( ب

 .شوديم محاسبه عيتوز يدرصد 75 و 25 نقاط براساس که ستا يشاخص

شته وجود يطيتفر و يافراط يرهايمتغ عيتوز در اگر  کاربرد شند دا ست بهتر با ستفاده شاخص نيا از ا سبه يبرا. شود ا   محا

 .باشد يافاصله حداقل ديبا اسيمق يچارک انحراف

             محاسبه فرمول
Q Q

Q


 3 1
2

 

 .ميکنيم مرتب يصعود صورت به هاداده ابتداـ 

 .ميکنيم حساب را عيتوز انهيمـ 

  اول چارک اي يدرصد 25 ينقطه  ميکنيم محاسبه را آن انهيم و ميريگيم نظر در جداگانه عيتوز کي را انهيم چپ سمتـ 

  سوم کچار اي يدرصد 75 نقطه  ميکنيم محاسبه را آن انهيم و ميريگيم رنظ در جداگانه عيتوز کي را انهيم راست سمتـ 

 .ميکنيم محاسبه را يچارک انحراف باال فرمول از استفاده باـ 

 ديکن نيتمر باال فرمول از استفاده با را یچارک انحراف محاسبه. 

 ديکن نيتمر ريز ولفرم از استفاده با شده يبند طبقه يهاداده در را یچارک انحراف يمحاسبه. 

1:   ديآيم دست به اول چارک فرمول نيا از استفاده با

1
N cfr

4Q L (i)
f



   

3: ديآيم دست به سوم چارک فرمول نيا از استفاده با

3
N cfr

4Q L (i)
f



   

i: طبقات يفاصله    

L :دارد قرار آن در سوم اي اول چارک که ياطبقه نييپا حد. 
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cf :چارک طبقه از قبل طبقه يتراکم ينفراوا 

f: دارد قرار آن در چارک که ياطبقه مطلق يفراوان. 

شخيص طبقه اي که نقطه  صدي و نقطه  21نکته: براي ت صدي 81در شامل می در ستون فراوانی  را  شود بايد در 

N تراکمی، طبقاتی را که شامل 
1
4

N  و 
3
4   

 دهيم. شود را تشخيص می می

 :یچارک انحراف کاربرد موارد

 :کهمي شود  استفاده يزمان يچارک انحراف از

 .باشد شده استفاده متوسط مقدار عنوان به انهيم ازـ 1

 .باشد ناقص نييپا اي باال از عيتوزـ 2

 .باشد ديشد يچولگ يدارا عيتوزـ 3

 .باشد مالز عيتوز وسط درصد 51 يهانمره حدودـ 8

 .باشد داشته وجود طيتفر اي افراط حد در نمره چند هانمره عيتوز درـ 5

 :است متفاوت عيتوز يکج و يچولگ به توجه با يچارک انحراف

  Q      باشد متقارن عيتوز يوقت Q Q Q  3 2 2 1 

  Q باشد مثبت يچولگ يوقت Q Q Q  3 2 2 1 

 Q  شدبا يمنف يچولگ يوقت Q Q Q  3 2 2 1 

 ديکن مشاهده نرمال خم در را فوق روابط. 

 متوسط انحراف( ج

  ابحس را انحراافات نيا متوسط سپس و آورده بدست نيانگيم به نسبت را هانمره از کي هر تفاوت متوسط انحراف محاسبه يبرا

 .است صفر با برابر همواره نيانگيم از انحرافات يجبر جمع ونچ شود گرفته نظر در انحرافات مطلق قدر ديبا ابتدا. ميکنيم

| X X |
AD

N

 
 

 =ميکنيم استفاده يزمان متوسط انحراف از

ــــ 1 شته وجود طيتفر و افراط حد در اديز يهانمره ها،داده عيتوز درـ شد دا   انحراف مقدار در انحرافات مجذور که ياگونه به با

 .باشد داشته يدايز اثر استاندارد

 .ميکن برآورد متوسط انحراف توسط را استاندارد انحراف ميبخواه و باشد نرمال باًيتقر عيتوزـ 2

 :بيمعا

 (مطلق قدر وجود ليدل به) کاربرد به را آن توانينم يجبر اتيعمل درـ 1

 .شوديم ديشد راتييتغ دچار گريد عيتوز به يعيتوز از آن مقدارـ 2
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 انسيوار( د

  يراب هاداده تعداد بر ميتقس نيانگيم از هانمره انحراف مجذور مجموع اي نيانگيم از هانمره انحراف نيانگيم از است عبارت انسيوار

 :دارد وجود فرمول سه(2S) انسيوار يمحاسبه

 نيانگيم از انحراف فرمول -1

 

 
 

2
2

2
X XSS x

S
N N N

  
   

 خام اعداد فرمول -2

 

 

 X
X

NS
N


 



2
2

2

 
X 2  هانمره مجذور مجموع 

( X ) 2  هانمره مجموع مجذور 

                                                   آنها نيانگيم مجذور يمنها هانمره مجذور نيانگيم  سوم فرمول -3
X

S X
N


 

2
2 2 

 :شده يبندطبقه يهاعيتوز انسيارو يمحاسبه

 =خام اعداد قيطر از انسيوار محاسبه مراحل

 ميسينويم را طبقه هر مرکزـ 1

 ميکنيم ضرب آن مرکز در را طبقه هر يفراوانـ 2

 .ميکنيم ضرب طبقه هر يفراوان در را آن و ميرسانيم دو توان به را طبقات مرکزـ 3

 fxfx
S

N N


 

22
2 

 انسيوار يهایژگيو

 .کندينم يرييتغ چيه انسيوار گردد کسر آن از اي افزوده عيتوز کي يهاداده تمام به يثابت ارزش اگر -1

 .شوديم ضرب عدد آن مجذور در انسيوار گردد ضرب عيتوز کي يهاداده در يثابت ارزش اگر -2

 .شوديم ميتقس عدد آن مجذور بر عيتوز انسيوار شوند، ميتقس ثابت عدد کي بر عيتوز يهاداده تمام اگر -3

 استاندارد انحراف( هف

 .انسيوار جذر با است برابر و است يپراکندگ شاخص کي استاندارد انحراف

 .  کرد حل انسيوار جذر گرفتن قيطر از توانيم را انسيوار واحد با يريگاندازه واحد اختالف مشکل
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 : از عبارتند استاندارد انحراف فرمول

1-    
 X X x

S S
N N

  
  

2 2
 

2-    

 X
X

NS
N


 



2
2

 

3-    
X

S X
N


 

2
2 

 .با اين تفاوت که در زير راديکال قرار دارند هستند انسيوار يهافرمول همان فوق يهاولمفرمي شود  مشاهده که همانگونه

 :استاندارد انحراف محاسن

 .است داريپا نسبتاً ديآيم رونيب جامعه کي از که يمختلف يهانمونه در آن دارمق و است يپراکندگ شاخص نيترثبات باـ 1

 (متوسط انحراف برخالف) کرد استفاده يجبر روابط در آن از توانيم و( نيانگيم مثل) رديگيم قرار هانمره يهمه ريتاث تحتـ 2

 .اندگرفته قرار نيانگيم به نسبت مختلف يهااصلهف در هانمره از ينسبت چه که کرد مشخص توانيم آن از استفاده باـ 3

 :استاندارد انحراف يهایژگيو

 .داشت نخواهد عيتوز استاندارد انحراف در يريتاث چيه ميکن کم اي اضافه ثابت عدد کي عيتوز يهاداده يهمه به اگرـ 1

ـــ 2   ميتقس اي ضرب ثابت عدد همان در را استاندارد انحراف ميکن ميتقس اي ضرب ثابت عدد کي در را عيتوز يهاداده يهمه اگرـ

 .ميکنيم

ـــ 3   زا است بهتر هاداده نيا وجود صورت در نيبنابرا دارند ريتاث استاندارد انحراف مقدار در بزرگ يليخ اي کوچک يليخ يهانمرهـ

 .کرد استفاده يچارک انحراف شاخص

 .شود استفاده يمرکز شاخص عنوان به نيانگيم از هک رديگيم قرار استفاده مورد يزمان استاندارد انحرافـ 8

 :استاندارد انحراف کاربرد

 :که رديگيم قرار استفاده مورد يزمان

 .باشد الزم يپراکندگ ياندازه نيمعتبرترـ 1

 .ميکن ريتفس و معتبر نرمال خم به توجه با را هاداده ميبخواهـ 2

 .باشد شده استفاده يمرکز شاخص عنوان به نيانگيم ازـ 3

 .ميده انجام را يآمار هايآزمون مانند يتردهيچيپهاي ليتحل ميبخواهـ 8
 

 ديکن حل هافرمول نيا از استفاده با را يیها نيتمر استاندارد، انحرافهاي فرمول به توجه با. 

 ديريبگ فرا را شده يبندطبقه يهاداده در استاندارد انحراف محاسبه فرمول. 

 ديکن سهيمقا یپراکندگ يهاشاخص گريد با را تاندارداس انحراف يهایژگيو. 
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مات ما با شماره جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خد

تماس بگیرید و یا در شبکه های اجتماعی به  09302973709

 پیام دهید ravangaam@آیدی
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