
 مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان 
 

 ١ .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

  :مفهوم آمار
صورت جدول و نمودار است و در یک  مفهومی که مردم عادي از آمار دارند شامل گردآوري مقداري اطالعات و نمایش آنها به

صورت  تر آمار را بهتوان تعریف جامعاي مشخصات عددي چون میانگین، درصدها و غیره است ولی میمفهوم وسیعتر ارائه پاره
  .زیر بیان نمود

هاي آن جامعه مورد بررسی قرار کننده ها را از نظر کمی ولی با در نظر گرفته کیفیت مشخصی است که مشخصات جامعهآمار علم
  )روشهاي آماري، دکتر کاظم محمد و همکاران. (کندهاي عددي را جمع آوري، نمایش و تحلیل میدر واقع آمار داده. دهد

  :آمارگیري
سرشماري    )1آمارگیري بر دو نوع است . گویندرود، آمارگیري میهاي آماري به کار میي دادهآور تمام فعالیتی را که براي جمع

  .برداري نمونه)2
  .دهیمدر سرشماري همه افراد جامعه را مورد مطالعه قرارمی

  .دهیمبرداري بخشی از افراد جامعه را طبق روش خاصی انتخاب و مورد مطالعه قرار میدر نمونه
 گیري وجود داردگیري وجود ندارد اما خطاي اندازهشماري خطاي نمونهدر سر :نکته. 

  )82کارشناسی (ها کدام جمالت زیر درست است؟در مورد برآوردهاي حاصل از سرشماري: سوال
  .گیري وجود داردگیري و هم خطاي اندازههم خطاي نمونه)1
  .داردگیري وجود  نگیري وجود دارد اما خطاي اندازهخطاي نمونه)2
  .گیري وجود داردگیري وجود ندارد، اما خطاي اندازهخطاي نمونه)3
  .گیري وجود نداردگیري و اندازههیچ نوع خطاي نمونه)4

  / 3پاسخ گزینه 
 آمار زیستی

ی را هاي موجود در علوم زیستی و پزشکی استفاده کنیم، در این مورد اصطالح آمار زیستاگر در تجزیه و تحلیل آماري از داده 
  .بریم تا بدین ترتیب کاربرد ویژة مفاهیم آماري را مشخص کنیمبکار می

 متغیر

- هرگاه در مورد یک ویژگی دریابیم که آن ویژگی در رابطه با اشخاص، اماکن و یا اشیاي گوناگون مقادیر مختلف را بخود می 

  .متغیرهاي کمی و متغیرهاي کیفی :شوندمتغیرها به دو دسته تقسیم می. نامیمگیرد، آن ویژگی را متغیر می
 متغیرهاي کمی

توان اندازة قد مردان بالغ، وزن کودکان به عنوان مثال، می. گیري باشدشود که قابل اندازهمتغیر کمی به متغیري گفته می 
هایی از متغیرهاي کمی هگونه متغیرها، نمون این. کنند را اندازه گرفتکودکستان و سن بیمارانی که به درمانگاه پزشکی مراجعه می

  .مشاهداتی که نتیجه سنجش آن کمی است ممکن است از نوع کمیت پیوسته و یا گسسته باشد. هستند
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 متغیرهاي کیفی

مثال . بندي نمودتوان آنها را طبقهگیري کرد، بلکه میتوان آنها را در مفهوم قد، وزن و سن اندازهویژگیهایی وجود دارد که نمی 
توان اظهار داشت که از ویژگی مورد نظري برخوردار بوده و یا ربارة شخص، مکان و یا شیئی سخن به میان است میوقتی که د

  گیري در اگر چه، در مورد متغیرهاي کیفی، امکان اندازه. نامیم می گونه متغیرها را متغیرهاي کیفی این. فاقد آن ویژگی است
هاي گوناگون متعلق ها و یا مقولهتوان تعداد اشخاص، اماکن و یا اشیایی که به گروهمفهوم معمولی کلمه وجود ندارد، اما می

مثال مدیریت بیمارستان قادر است تا تعداد بیمارانی را که در یک روز با انواع گوناگون بیماري در . هستند را شمارش کرد
  . اند، برحسب نوع بیماري معین کندبیمارستان پذیرفته شده

  :اتسنجش مشاهد
نتیجه سنجش خصوصیات اشیاء یا افراد . در بررسی هر پدیده مشاهده، سنجش و ثبت خصوصیات آن از ضروریات اولیه است

صورت زیر  نسبی در نظر گرفت که به -ايفاصله-ايرتبه-توان در چهارشکل اسمیمورد مطالعه را بسته به ماهیت آن خاصیت می
  )د و همکارانروشهاي آماري، دکتر کاظم محم:(باشد می

  :مقیاس اسمی
توان بر اساس آن شی یا فرد مورد مطالعه را به گروهی منتسب نمود و اي از خصوصیات چنان است که تنها مینتیجه سنجش پاره

توان شخص مورد نظر را تحت عنوان مرد یا زن گروه خونی مثال در مطالعه جنس و یا گروه خونی می. نام آن گروه را به آن نهاد
A ا یB  یاAB  یاO توان نامی را خوانند زیرا براساس این سنجش تنها میاین خصوصیت یا صفت را صفت اسمی می. مشخص کرد

توان اندازه خاصیتی را در بدیهی است براساس این سنجش نمی. براي فرد مورد مطالعه در رابطه با خاصیت مورد نظر انتخاب کرد
  .ستفردي از فرد دیگر کمتر یا بیشتر دان

  :ايمقیاس رتبه
مثال براي . توان نتیجه سنجش یک خاصیت را با بیان رتبه فرد یا شی در رابطه با سایر افراد بیان کرداي از مشاهدات میدر پاره

 بدیهی . گروه خفیف، متوسط یا شدید قرار دارد 3سنجش یک بیماري ممکن است براساس ضوابطی فرد را در یکی از 

توان گفت که شدت بیماري در گروه متوسط دو برابر ضعیف و یا اینکه گروه بیماران به همان اندازه از یاست در این مورد نم
نها ٱتوان فاصله دو رتبه متمایز و یا نسبت اندازه بین به عبارت دیگر نمی. تر باشند گروه خفیف شدیدترند که از گروه شدید خفیف

  .باشدخاصیت صفت اسمی برخوردار می ولی به هر حال این نوع صفت از. را مشخص کرد
  ايمقیاس فاصله

گیري توان با بکاربردن یک مبدا قراردادي نتیجه سنجش را بر حسب واحدهاي ثابت و معین اندازهدر نوعی دیگر از مشاهدات می
گیري فاقد صفر ع اندازهولی نظر به اینکه این نو. کردو درنتیجه فاصله دو شی یا دو فرد را از نظر صفت مورد بررسی معین کرد

هاي ها را اندازهتوان نسبت اندازه خاصیت مورد مطالعه را در افراد مشخص کرد به همین دلیل این نوع اندازهباشد نمیذاتی می
کنیم و استفاده می) گراد درجات فارنهایت یا سانتی(گیري حرارت اشیاء از درجات معین و ثابتینامند مثال براي اندازهاي میفاصله

صفر به (توانیم فاصله دو اندازه را با توجه به این درجات دقیقا مشخص کنیم ولی به دلیل عدم وجود صفر حقیقیبدین ترتیب می
گراد است دو برابر حرارت جسمی دانست  سانتی 80توان مثال مقدار حرارت جسمی که درجه حرارتش نمی) معنی نبودن حرارت
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گیري صادق اي براي این نوع اندازههاي اسمی و رتبهبدیهی است خواص اندازه. گراد استتیدرجه سان 40که درجه حرارتش 
  .باشدمی

  :مقیاس نسبی
اي منتسب توان فرد مورد مطالعه را به ردههایی است که براساس آن نه تنها میآخرین نوع از انواع نتیجه سنجش مشاهدات، اندازه

توان نسبت اندازه خاصیت مورد مطالعه را در فاصله آنرا در رابطه با افراد دیگر معین کرد بلکه می کرد یا رتبه آن را معین نمود و یا
  باشند مثال در مورد ها از صفر ذاتی برخوردار میاي این اندازههاي فاصلهدو فرد مشخص کرد چه برخالف اندازه

-متر باشد می سانتی 40سانتیمتر و شی دیگري  80ول شی طول یک شی مفهوم ذاتی صفر کامال روشن است و بدین ترتیب اگر ط

  .توان طول شی اول را دو برابر شی دوم دانست
 اي و نسبی هاي فاصلهاي تحت عنوان اطالعات کیفی و اندازههاي اسمی و رتبهقابل ذکر است که معموال اندازه :نکته

 .اندتحت عنوان اطالعات کمی نامگذاري شده

  )79ارشد (انوار کدامیک از انواع متغیرهاي زیر است؟متغیر بعد خ: سوال
  نسبی)4اي                فاصله)3اي         رتبه)2اسمی     )1

  / 4پاسخ گزینه 
................... ترین شاخص پراکندگی است که مقیاس اندازه در سطح  انحراف معیار زمانی مناسب: سوال
  )81دکتري روان شناسی .(باشد

  اسمی)4اي       رتبه)3اي             فاصله)2           نسبی)1
  / 2پاسخ گزینه 

دهد، این پژوهشگر محاسبۀ آموزان پژوهشی انجام می هاي خونی دانشپژوهشگري بر روي گروه:سوال
  )81شناسیارشد روان(کند؟آماري خود را براساس کدام یک از متغیرهاي زیر انتخاب می

  کمی نسبی)4اي                  کمی فاصله)3اي           کیفی رتبه)2        کیفی اسمی        )1
  / 1پاسخ گزینه 

ها مورد استفاده قرار گرفته گیريتر است کدامیک از اندازهاگر بگوییم حسن از حسین باهوش: سوال
  )86شناسی دکتري روان(است؟

  ايطبقه)4اي                   فاصله)3 اي        رتبه)2اسمی                         )1
  / 2پاسخ گزینه 

  )89ارشد (گیرد؟بندي قرار میباشد این صفت در کدام دستهمی 110بهره هوشی فردي برابر : سوال
  کیفی)4اي             رتبه)3اي              فاصله)2اسمی             )1

  / 2پاسخ گزینه 
  )80کارشناسی اپیدمیولوژي (کدام یک از انواع صفات زیر است، درصد بیماران ارجاعی،: سوال

  ايفاصله)4اي         رتبه)3اسمی                  )2نسبی              )1
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  / 1پاسخ گزینه 
ارشد (شود؟ها چه نوع متغیري محسوب می الملل بیماريبندي بینکدهاي بیماري در سیستم طبقه: سوال

  )91سالمت و رسانه 
  نسبی)4اي                 فاصله)3اسمی                )2اي         رتبه)1

  / 2پاسخ گزینه   
  

 متغیر تصادفی

اگر مقادیر بدست آمده در نتیجۀ عوامل . نامیموقتی که قد، وزن و سن فردي را تعیین کنیم، نتیجۀ حاصله را مقدار متغیر مزبور می 
منفصل و : شوندبندي، متغیرها به دو گونه تقسیم میدریک تقسیم. نامیمرا متغیر تصادفی میتصادفی و شانسی بدست آیند، متغیر 

  .متصل
  )گسسته(متغیر تصادفی منفصل

- تعداد دندانهاي کشیده. نامیماي وجود داشته باشد، آن متغیر را متغیر منفصل میهرگاه مابین مقادیر قابل تصور یک متغیر فاصله

  .اي از متغیر تصادفی منفصل استرشده کودکان دبستان نمونهشده و یا پشده، فاسد
  )پیوسته(متغیر تصادفی متصل

به عنوان مثال، اندازهاي وزن، قد و محیط . اي ما بین هیچ یک از دو مقدار قابل تصور وجود ندارد در متغیر تصادفی متصل، فاصله
  .هایی از متغیر تصادفی متصل است جمجمه انسان، نمونه

  : جمعیت
اندیشند، در حالی که جمعیت  اي از موجودات و معموال مردم می گویند به مجموعه عموم افراد وقتی که از جمعیت سخن می

  : صورت زیر تعریف کرد توان جمعیت را به بدین منظور، می. ها تشکیل شده باشند تواند از حیوانات، اتومبیلها، و یا سلول می
جمعیت به دو نوع . گیرد اي از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می ترین مجموعه جمعیت موجودات، بزرگ

  .جمعیت محدود و جمعیت نامحدود: شود تقسیم می
نهیم در غیر این صورت، وقتی که  اگر جمعیت از تعداد ثابت و مشخصی از مقادیر تشکیل شود آن را جمعیت محدود نام می 

  . خوانیم ادیر، تشکیل شده باشد آنرا جمعیت نامحدود میانتهاي مق جمعیت از یک ردیف بی
  :نمونه

هرگاه . آموزان ابتدایی تشکیل شده باشد گویند، مثال فرض کنید جمعیت ما از وزن همۀ دانش هر بخشی از جمعیت را نمونه می 
ت اوزان را خواهیم داشت یعنی آموزان را جمع آوري کنیم، تنها قسمتی ازجمعی براي تجزیه و تحلیل، تنها وزن بخشی از دانش

  .هاي گوناگونی انتخاب نمود توان نمونه یک نمونه داریم، از یک جمعیت می
  :شاخص آماري

  .شود، شاخص آماري یا برآورد نام دارد هاي یک نمونه محاسبه می شاخص توصیفی که از داده 
  .پارامتر نام داردشود  هاي یک جمعیت محاسبه میشاخص توصیفی که از داده: تعریف پارامتر



 مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان 
 

 ٥ .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

  )نما(مد –میانه  –میانگین : شاخص هاي تمایل مرکزي عبارتند از
  )همساز(میانگین هارمونیک –میانگین هندسی  –میانگین حسابی : میانگین انواع مختلفی دارد از جمله

  :میانگین حسابی
» معدل«اکثریت مردم به آن مشهورترین شاخص تمایل مرکزي، میانگین حسابی است و همان شاخص توصیفی است که  

  XNنشان داده و آخرین مقدار، در یک جمعیت محدود از مقادیر را با   Xi  به طورکلی، مقدار معرف متغیر تصادفی را به. گویند می
ر کلی محاسبۀ توان دستو بنابراین می. بریم را براي نمایش میانگین جمعیت بکار می باالخره، حرف یونانی . دهیم نمایش می

  :میانگین یک جمعیت را بصورت زیر نوشت

  
سازد که همۀ مقادیر متغیر را از اولین تا آخرین آنها با هم بیفزاییم، در این کتاب  ما را بدین مفهوم رهنمون می عالمت 
اگر واضح باشد که چه اعدادي باید باهم . شود، درمقیاس وسیعی بکار رفته است که عالمت مجموع خوانده می عالمت 

را براي مشخص نمودن تعداد  nرا براي نمایش میانگین نمونه و  عالمت . گردند حذف می جمع شوند عالئم باال و پایین 
  :شود صورت زیر بیان می از اینرو میانگین نمونه به. مقادیر نمونه بکار می بریم

 
این خواص . برخی از این خواص مطلوب و برخی دیگر نامطلوبند. سابی خواص معینی را داراستمیانگین ح
  :عبارتند از

  .ها تنها و تنها یک میانگین حسابی وجود دارد اي از داده براي مجموعه :یکتایی-1
  .مفهوم میانگین حسابی به سهولت قابل درك بوده و روش محاسبه آن آسان است :سادگی-2
. گذارد روند، پس هر یک از مقادیر بر روي میانگین اثر می ها در محاسبۀ میانگین بکار می یک از مقادیر مجموعۀ دادهچون هر-3

تاثیر زیادي بر میانگین گذارده و در بعضی موارد میانگین را آن چنان تحریف ) خیلی زیاد یا خیلی کم(از این رو، مقادیر افراطی
 .وان شاخص تمایل مرکزي مطلوب باشدتواند به عن کند که دیگر نمی می

  )85ارشد :(اي از یک جامعه آماري میانگین نمونه: سوال 
  .برآوردي از میانگین جامعه است)2.                  همواره با میانگین جامعه برابر است)1
  .استهمواره از میانگین جامعه کوچکتر )4.               همواره از میانگین جامعه بزرگتر است)3

  / 2پاسخ گزینه 
  : میانگین هندسی

  )روشهاي آماري، دکتر کاظم محمد و همکاران:(آید ها همگی مثبت باشند میانگین هندسی از فرمول زیر بدست می اگر داده
G= 

  : میانگین همساز
  .ها است تعداد داده nشود که  صفر نباشند میانگین همساز یا هارمونیک یا توافقی از فرمول زیر محاسبه می ها اگر هیچ کدام از داده
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H= 

 صورت زیر است رابطه بین میانگین حسابی و میانگین هندسی و میانگین همساز به: نکته:  
H  G   

  )79ارشد :(همیشه) H(و توافقی) (و هندسی) A(ین حسابیازسه میانگ: سوال
  .بیشترین و میانگین حسابی کمترین است) هارمونیک(میانگین توافقی)1
  .میانگین حسابی کمترین است)2
  .میانگین هندسی بیشترین است)3
  .کمترین ومیانگین حسابی بیشترین است) هارمونیک(میانگین توافقی)4

  / 4پاسخ گزینه 
  )91ارشد (کدام است؟ 27، 8، 3، 2میانگین هندسی اعداد : سوال

1(10            2(8          3(6              4(5/5  
  :باتوجه به تعریف میانگین هندسی داریم / 3پاسخ گزینه 

G= 

 جدید برابر خواهد بود با میانگین هاي  هاي یک توزیع نمره ثابتی اضافه یا کم شود میانگین داده اگر به داده: نکته
  .هاي قبلی بعالوه عدد ثابت اضافه شده یا عدد ثابت کم شده از توزیع داده

  .این نکته درباره ضرب و تقسیم نیز صادق است
  )82ارشد :(ها نرمال نباشد، به عنوان یک شاخص مرکزيزمانی که توزیع داده: سوال

  .شود میانه همیشه بر میانگین ترجیح داده می)1
  .شود میانگین همیشه بر میانه ترجیح داده می)2
  .باشند میانه و میانگین هیچکدام شاخص مناسبی نمی)3
  .ها دارد بستگی به ماهیت داده)4

  /4 پاسخ گزینه
  )82ارشد (کدام است؟ 1، 2، 2، 4میانگین هندسی چهار عدد : سوال

1(2         2 (             3(4             4(   
G= = =2 

  / 1 پاسخ گزینه
  .را حساب کنید 2- 3-4- 6هاي  میانگین همساز داده: مثال

H=  = = 3/2  

 
 صورت زیر است رابطه بین اندازه هاي گرایش مرکزي به :نکته:  
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  .نماد مد باشد رابطه زیر برقرار است Moانه و نماد می Mdنماد میانگین و   اگر 
- Mo =3( -Md) 

  شده است نما را حساب کنید؟ 56/12و میانه  34/12در یک توزیع، میانگین : مثال
)56/12 – 34/12 (3 =Mo – 34/12  

13=Mo 

  ): مرکب(میانگین کل 
هاي مختلف را محاسبه کنیم در چنین حالتی از میانگین کل یا مرکب، که  ي گروهها در برخی از موارد الزم است میانگین میانگین

ها برابر یا نابرابر باشند بنابراین دو حالت براي محاسبه آن  ممکن است تعداد گروه. کنیم نوعی میانگین حسابی است استفاده می
  :وجود دارد

 :هاي برابرnمحاسبه میانگین کل با تعداد یا  -1

N ها است ینتعداد میانگ              .=               
 :هاي نابرابر nمحاسبه میانگین کل با تعداد یا  -2

=                           .ها است مجموع :                

  :رکب عبارت  است ازبا توجه به اطالعات زیر میانگین م: سوال
1(14              2(33/14              3(15             4(33/15  

      

10  

8  

  گروه اول 17

  گروه دوم 11

  هاي نابرابر  nبا توجه به فرمول با  / 2 پاسخ گزینه
= = 14/33 

فرد تقسیم شود و میانگین  N2و  N1هاي فرد به دو زیر مجموعه به اندازه Nه اي به اندازاگر جامعه: سوال
توان باشد، آنگاه در مورد میانگین کل جامعه می و  صفت در این دو زیر گروه به ترتیب برابر 

  )90دکتري :(گفت
  .است همواره برابر )2                 .                    بزرگتر است همواره از )1
  .بستگی به واریانس صفت دارد)4.                  قرار دارد و  همواره بین دو میانگین )3

  / 3پاسخ گزینه 
      17 =و          15 =.عضو دارند را مطالعه کرده است 16یک پژوهشگر چهار نمونه که هر کدام : سوال

  :، میانگین مرکب را حساب کنید   10 =و       20= و 
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1(15                2(25/15             3(5/15              4(16  
  :مگروه برابر هستند بنابراین داری 4ها در هر  چون تعداد آزمون/  3 پاسخ گزینه

  = = 15/5 

  :میانه
به طوریکه تعداد مقادیر مساوي یا بزرگتر از میانه . کند میانه عبارت است از مقداري که مجموعه را به دو بخش مساوي تقسیم می

) نزولی(را به ترتیب صعودي برابر با تعداد مقادیر کوچکتر یامساوي میانه باشد، اگر تعداد مقادیر عدد فردي باشد و همۀ مقادیر
در صورتی که تعداد مشاهدات عدد زوجی باشد مشاهده میانی وجود ندارد ولی دو . مرتب کنیم میانه عدد میانی آنها خواهد شد

اند، میانۀ مجموعۀ  مرتب شده) نزولی(در این صورت وقتی که اعداد به ترتیب صعودي. عدد میانی را در مشاهدات  خواهیم داشت
  .ها میانگین دو عدد میانی خواهد بود داده

  :میانه داراي خواصی به شرح زیر است
  .ها، یکتاست یکتایی، میانه نیز همانند میانگین براي یک مجموعه از داده-1
  .سادگی، محاسبۀ میانه بسیار ساده است-2
 .پذیر نیست همچون میانگین به طور جدي از ارقام افراطی تاثیر-3

صورت مقادیر زیر بوده است میانه مشاهدات چند  سال به 55براي ده زن باالي تعداد حاملگی : سوال
  )83کارشناسی (است؟

9   8   2   5   6   3    7   3  6   2  
1(5/4                     2(5                    3(5/5                      4(6  

  .ها است کردن داده اولین کار در بدست آوردن میانه صعودي/  3 پاسخ گزینه
9  8  7  6  6  5  3  3  2  2  

n=10                     میانه =  = 5/5بنابراین میانگین دو عدد وسط، میانه است  
تواند برآورد میانه  کدام یک از اعداد زیر می. دهد اعداد زیر مقدار کلسترول شش بیمار را نشان می: سوال
  )86ارشد (باشد؟

90       130     240     180     220      130  
1(130              2(180                 3(155               4(210  

  ها را صعودي کردهداده /3 پاسخ گزینه
240        220        180      130         130        90   

6n=   میانه =   = 155بنابراین 
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  :باشد صورت زیر می تایی از نوزادان یک جامعه به 12هاي یک نمونه  زنو: سوال
  وزن نوزاد  2700  2800  2900  3000  3100  3200

  فراوانی  1  2  3  3  2  1

  )86ارشد :(برآورد میانه وزن عبارت است از
1(3000               2(2900                   3(2950              4(3100  

  و زوج است میانگین دو عدد وسط، مقدار میانه است بنابراین  n = 12ها  داد دادهتع /3 پاسخ گزینه

  میانه=  2950= 
میانه تعداد . باشند فرزند می 3نفر داراي  30فرزند و  2نفر داراي  8نفر داراي یک فرزند،  20در جامعه : سوال

  )83ارشد :(فرزندان برابر است با
1(3                   2(20                  3(2                     4(30  

.                    و براي بدست آوردن میانه باید میانگین دو عدد وسط محاسبه شود n = 20+30+8 = 58ها  تعداد داده/  1 پاسخ گزینه
 میانه =    = 3

  :نما
اگر همۀ مقادیر با هم متفاوت باشند . مجموعه بیشتر از همه تکرار شده باشدنماي یک مجموعه عبارت است از مقداري که در آن 

  زمانی که بخواهیم . مجموعه هیچ نمایی ندارد، ازسوي دیگر ممکن است که یک مجموعه بیش از یک نما داشته باشد
ترین اندازه گرایش مرکزي  ثبات نما کم. شود یک برآورد سریع و فوري از اندازه گرایش مرکزي داشته باشیم از نما استفاده می

  .است
توان  می27 ،27، 27، 24، 22، 34، 20، 20، 21، 20: در آزمایشگاهی ده کارمند به کار مشغولند که سن آنها عبارتند از: مثال

  .هستند 27و  20ها  داراي دو نماي گفت که این داده
. هیچ گونه نمایی ندارد، چون همۀ مقادیر این نمونه با هم متفاوتندتشکیل شده است  54، و 53، 33، 21، 10  اي که از مقادیر نمونه

مثال فرض کنیم بیمارانی در یک درمانگاه بهداشت روان در طول یک . هاي کیفی نیز بکار برد توان براي توصیف داده نما را می
ذهنی، سندروم ارگانیک مغزي، جنون و عقب افتادگی : اند هاي زیر حاصل شده سال معاینه شده باشند، در نتیجه معاینات تشخیص
تشخیصی که بیشتر از همه در گروه بیماران بوقوع پیوسته است، تشخیص نمایی . اختالل روانی، اختالل هیجانی و اختالل شخصیت

  .شود خوانده می
عدم تقارن توزیع ممکن است  در توزیع متقارن اندازه میانگین و میانه و نما با هم برابرند ولی در توزیع نامتقارن، بسته به درجه

مثالی که معموال بخوبی ارزش کاربرد میانه را در مقایسه با میانگین . اي بین میانگین و میانه مشاهده گردداختالف قابل مالحظه
 . دهد مطالعه درباره درآمد جمعیتی است که بیشتر آنها داراي درآمد ناچیز وعده کمی درآمدهاي کالن دارندنشان می

توان اظهار گذارد ولی با بیان میانه میتوجهی از توزیع درآمد در اختیار نمی است که در این صورت میانگین، اطالع قابل بدیهی
همچنین اگر محققی بخواهد براساس مقدار مصرفی شیر افراد یک منطقه درباره . نمود که درآمد نصف جمعیت از میانه کمتر است
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چون ممکن است . کننده خواهد بود حتماال استفاده از میانگین به عنوان شاخص مصرف، گمراهوضع تغذیه اهالی اظهار نظر کند ا
  .کندکننده عمده شیر باشد و برعکس میانه تا حد زیادي به درك مطلب کمک می نسبت کمی از جامعه مورد مطالعه مصرف

اپیدمیولوژي به منظور مبارزه و یا پیشگیري علیه یک گردد با وجود این در در علوم پزشکی و بهداشت به ندرت از نما استفاده می
  )روشهاي آماري، دکتر کاظم و همکاران.(بیماري، شناخت سنی که داراي بیشترین فراوانی است بر میانگین ومیانه ارحجیت دارد

هاي زیر در یک مجموعه داده، نصف تعداد مشاهدات همواره بزرگتر یا مساوي کدام یک از شاخص: سوال
  )89ارشد (است؟

  چارك سوم)4نما         )3میانگین           )2صدك پنجاهم            )1
صدك پنجاهم همان میانه است که همواره نصف تعداد مشاهدات همواره بزرگتر از آن  و نصف تعداد  / 1پاسخ گزینه 

 .مشاهدات همواره کوچکتر از آن است

 صورت  اگر رابطه بین این سه گرایش مرکزي به. باشد توزیع بسیار مهم میارتباط میانگین و میانه و مد براي یک  :نکته
  .باشد به آن توزیع متقارن یا بهنجارگویند) میانگین =میانه  =نما (

باشد در این حالت توزیع داراي کجی مثبت یا ) میانگین <میانه  <نما (صورت هاي گرایش مرکزي به اگر رابطه اندازه
  .چوله به راست است

باشد در این حالت توزیع داراي کجی منفی یا ) میانگین >میانه  >نما (صورت هاي گرایش مرکزي به رابطه اندازه اگر
  .چوله به چپ است

 صورت زیر است هاي گرایش مرکزي به رابطه بین اندازه :نکته:  
  .استنماد مد باشد این رابطه برقرار  Moنماد میانه و  Mdنماد میانگین و  اگر 

 - MO = 3( -Md)  
 حساس است و بهتر است در این حالت از میانه ) چولگی(هاي پرت میانگین شاخصی است که نسبت به وجود داده :نکته

 .استفاده کرد

وجود داشته باشد، برکدام شاخص زیر تاثیر قابل توجهی ) Outlier(هاي پرتاگر در مشاهدات داده: سوال
  )90دکتري (د؟دار

 فاصله چارك اول و سوم)4نما              )3میانگین            )2میانه                   )1

  / 2پاسخ گزینه 
  )91ارشد (ها داراي توزیع با چگولگی مثبت باشند کدامیک از روابط زیر برقرار است؟اگر داده: سوال

  میانه مد   میانگین ) 4میانه          میانگین   مد ) 3میانگین         میانه   مد ) 2         مد میانگین   میانه )1
  /                  2پاسخ گزینه 

  )85ارشد(تر است؟ حساس) افتاده دور(هاي پرت هاي زیر نسبت به داده کدام یک از شاخص:سوال
  ي بین چارك اول و سوم فاصله)4میانگین                   )3نما                )2میانه                  )1

  / 3 پاسخ گزینه
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در این صورت توزیع این . باشد 8و میانه  5یک متغیر تصادفی پیوسته با میانگین  Xفرض کنید : سوال
  )86ارشد:(صفت

  .        چوله به راست است)2.                         قارن استمت)1
  .متقارن بودن آن به مقدار نما بستگی دارد)4.                  چوله به چپ است)3

  .میانگین کوچکتر از میانه است) چوله به چپ(با توجه به نکته در چولگی منفی/  3پاسخ گزینه 
   = Md             5 = 8          میانگین           >میانه  >نما 

ساعت است،  2و انحراف معیار  6زمان الزم براي انجام یک کار مشخص داراي توزیع نرمال با میانگین : سوال
  )85ارشد(میانه متغیر  فوق کدام است؟

1(2                  2(4                     3(6                 4(8  
  .باشد می) مد =میانه  =میانگین (در توزیع نرمال همواره /3نه پاسخ گزی
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