


متغیرها 

:تعریف◼

که می صفت یا مشخصه قابل اندازه گیری یک فرد یا پدیده
تغییر تواند مقادیر مختلفی داشته و از فردی به فرد دیگر

کند 

:به بیانی دیگر 

وند خصوصیاتی از افراد مورد مطالعه که اندازه گیری می ش
یا مورد پرس و جو قرار می گیرند



انواع متغیرها

        Nominalاسمی-1

      Ordinalرتبه ای-2

    Intervalفاصله ای-3

       Ratioنسبتی    -4



متغیر اسمی

ه نتیجه سنجش پاره ای از خصوصیات بگونه ای است ک◼

به تنها می توان بر اساس آن شیئی یا فرد مورد مطالعه را

گروهی منتسب کرد و نام آن گروه را بر آن نهاد

....جنس ، رنگ چشم ، گروه خونی و: مثال 

ردی بر اساس این سنجش نمی توان اندازه خاصیتی را در ف◼

از فرد دیگر کمتر یا بیشتر دانست 



متغیر رتبه ای

تر از متغیرهایی که حاالت مختلف آنها هر کدام کمتر یا بیش◼

دیگری است و می توان آنها را مرتب کرد 

:مثال 

بدون درد  خفیف  متوسط  شدید: شدت درد

I  II  III  IV  V  VI: سوفل قلبی 



متغیر فاصله ای

در متغیر ها می توان با بکار بردن یک مبدا قراردادی ◼

نتیجه سنجش را بر حسب واحدهای ثابت و معین اندازه

از نظر گیری کرد و در نتیجه فاصله دو شیئی یا دو فرد را

صفت مورد بررسی معین کرد 

فاصله در این متغیرها مفهوم مشخص و ثابتی دارد◼

:مثال 

درجه حرارت



متغیر نسبتی

در این حالت نه تنها می توان فرد مورد مطالعه را به رده ◼

نرا در ای منتسب کرد یا رتبه آن را معین نمود و یا فاصله آ

اندازه رابطه با افراد دیگر معین کرد بلکه می توان نسبت

خاصیت مورد مطالعه را در دو فرد مشخص کرد 

بین متغیر ها رابطه ریاضی وجود دارد◼

:مثال

اندازه گیری طول



گروه بندی نتیجه مشاهدات 
و بیان آن توسط جدول

بمنظور درک بهتر داده ها ، حاصل مشاهدات را با توجه ◼

به پاره ای خصوصیات صفت مورد مطالعه می توان 

بصورت جدول بیان نمود



نکات مهم در تنظیم جداول 

باید جدول را حتی االمکان بصورت ساده ارائه نمود -1

بیان دو یا سه جدول بر نمایش یک جدول بزرگ که شامل ◼

متغیرهای زیاد است ارجحیت دارد

جدول باید گویای محتوای خود باشد -2

ت در الزم است کلیه عالئم و نشانه هایی که در جدول بکار رفته اس◼

زیر جدول مشخص گردد 

کلیه سطرها و ستونها نام گذاری و واحد هر یک مشخص شود ◼

ا در نوشتن عنوان جدول از جمله کوتاهی که شامل مفاهیم چه ، کج◼
و چه وقت است ، استفاده شود



...نکات مهم در تنظیم جداول

بابد برای سطرها و ستونها ، سطر و ستون جمع منظور-3
گردد 

باید آخرین ستون یا سطر را به جمع اختصاص داد◼

م الزم است در زیر جدول به ذکر منبع اطالعات جدول اقدا-4
گردد تا خواننده بتواند اعتماد خود را به محتوای جدول 

ارزیابی نماید 

الزم است برای هر جدول ، شماره ای در نظر گرفته شود-5
ا به تا به آسانی بتوان با بیان شماره جدول توجه خواننده ر

جدول مورد نظر جلب نمود 



بیان توزیع بوسیله نمودار 

داده نمودار وسیله ایست تصویری بمنظور نمایش توزیع◼

های آماری 

:نمودار باید بگونه ای طراحی شود که◼

متناسب با متغیر بیان شده باشد( الف

فی برای چشم مطبوع باشد و در تهیه آن ذوق وسلیقه کا( ب 
بکار رود 



نمودار نرده ای 
Bar Diagram

برای نمایش داده های اسمی و رتبه ای از این نمودار ◼

استفاده می شود

:در این نمودار ، بدلیل خطای باصره الزم است ◼

قاعده نرده ها مساوی انتخاب شود -1

فواصل بین نرده ها نیز مساوی باشد-2







نمودار دایره ای
Pie Diagram

برای نمایش داده های اسمی و رتبه ای از این نمودار ◼

استفاده می شود

برای این منظور با رسم شعاع هایی سطح دایره را به ◼
تناسب فراوانی گروههای مختلف تقسیم می کنیم 







نمودار چند گوش
Polygon Diagram

اده از این نمودار برای نمایش داده های کمی گسسته استف◼

می گردد

در این حالت مقدار صفت را روی محور طول ها و ◼

فراوانی متناظر با آن مقادیر را روی محور عرض ها 

.  مشخص می شود

نموداری که از وصل کرد نقاط بدست آمده حاصل می ◼
گردد ، چند گوش نامیده می شود







هیستوگرام
Histogram

ه از این نمودار معموال برای نمایش اطالعات کمی پیوست◼

استفاده می گردد 

:نکته مهم ◼

ا در هیستوگرام سطح باالی هر گروه مساوی یا متناسب ب
فراوانیهای آن گروه است 







نمودار توزیع تجمعی

در این نمودار مقادیر صفت روی محور طولها و فراوانی ◼
ر تجمعی بصورت ساده یا نسبی روی محور عرضها در نظ

گرفته می شود

ی را سپس نقاظ متناظر مقادیر صفت و فراوانی های تجمع◼
در صفات) مشخص کرده ، از وصل کردن این نقاط به هم 

رت پیوسته بصورت خطی  و در صفات ناپیوسته بصو
نمودار تجمعی حاصل می گردد ( پلکانی 

ه براساس این نمودار می توان صدکهای مختلف را محاسب◼
کرد 
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◼ A way to graphically portray almost all 
the descriptive statistics at once is the 
box-plot.

◼ A box-plot shows:

Upper quartiles

lower quartiles

Median

Range

Outliers (1.5 IQR)
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