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 پیشگفتار 

 
است  یآمار یهاوسعه و استفاده از روشآن بر ت دیاست که تمرکز و تأک یاز آمار کاربرد یاشاخه یستیز آمار

اده قرار مورداستف یانسان یولوژیو ب کیژنت ،یکه در حل مسائل و پاسخ به سؤاالت حوزه بهداشت، پزشک
لم آمار در حاصل استفاده از ع دیجد یماریب کیو  گاریاستعمال س نیمثال خبر کشف رابطه ب ی. برارندیگیم

و  دیجد یهاروش توانینم ،یستیبا مباحث آمار ز ییدون فهم و آشناب کهیطوراست. به یپزشک قاتیتحق
 به وجهت با افتی گریکدی با آنها ارتباط نحوه و مختلف یهایماریمستعد ب یهاژن افتنی یبرا یمناسب

 .تاس تیاهم حائز زین مخاطبان بهتر یریفراگ یبرا آن آموزش نوع و نحوه درس نیا تیاهم و یگستردگ
ی یکی از دروس مهم آمار برای ورود به تحصیالت تکمیلی و دروس دانشگاه ستیآمار زاینکه با توجه به 

 اس آمار،ی علوم پزشکی، کارشنهایکارشناسو مخاطبین این رشته نیز کلیه  باشدیمدر مقطع کارشناسی 
ی هالرفصس. باشدیمی دامپزشکی احرفهریاضی، علوم کامپیوتر، دکتری عمومی گروه پزشکی و دکتری 

ی دانشجویان را برآورده نماید. امید است کتاب حاضر ازهاین اکثراًی تدوین شده است که اگونهبهاین درس 
 مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.

 
 

 لیال تیموری یگانه

 کارشناس ارشد آمار گرایش ریاضی
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 مقدمه

و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه  ، نمایش ترسیمیهادادهبندی تنظیم و طبقه ۸یموضوع آمار توصیف
توصیفی اطالعات حاصل از  آمارباشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است. در می... و

شود. جات مشابه تعمیم داده نمیبه دست آمده به دسته اطالعاتکند و یک گروه، همان گروه را توصیف می
 :شودها استفاده میسازی دادهز سه روش در آمار توصیفی برای خالصها یطورکلبه

 استفاده از جداول
 استفاده از نمودار

 .ها باشنددهنده خصوصیات مهمی از دادهمحاسبه مقادیری خاص که نشان

 آماریجامعه 

 :اندشرحعمده به این  طوربهاز جامعه تعاریف متعددی به عمل آمده است که 

مکن باشند. جامعه مراد که یک یا چند صفت مشترك دارند و این صفت یا صفات، مورد توجه محقق میگروهی از اف
 .است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را شامل شود

ته گرف »آماری« اند. با این تعریف، جامعه، پسوندتمامی گروه و افرادی که جهت تحقیق، مناسب تشخیص داده شده
 :اندتری به این شرح ارائه داده، تعریف خاص»ی آماریجامعه« ای برایاست. عده

 ی یک صفت در افراد یک جامعه استهای مربوط به اندازهکه اعضای آن، کمیت یاجامعه 
 .مجموعه اجزائی که دارای حداقل یک صفت یا ویژگی مشترك باشند :جامعه در تحقیق

 :گرددها اشاره مینمود که ذیالً به برخی از آن یبنددستهمعیارهای مختلفی توان بر اساس جامعه را می
 ...کند، مانند جامعه انسانی، جامعه گیاهی وبر اساس موضوع که در آن جامعه نوع خود را مشخص می

مشخص ا ر دهندهلیتشکتوانیم تعداد اعضا یا عناصر ، که یا محدود است )میدهندهلیتشکبراساس تعداد اعضای 
 آن مشخص نیست، مثل درختان یک جنگل(. دهندهلیتشکاست )تعداد اعضا یا عناصر  نامحدودو معین کنیم( و یا 

 .ی محدود را مورد مطالعه قرار دهندشود که جامعهمعمول سعی می طوربهدر تحقیقات، 

 :جامعه بر اساس تعمیم که دارای سه نوع است یبندطبقه
 هایمند هستیم یافتهاست متشکل از همه اعضای واقعی یا فرضی که عالقه یاعهجام :موردنظرالف( جامعه 

 .گویندی هدف نیز میها تعمیم دهیم. که به آن جامعهپژوهش را به آن

                                                           
1- (Descriptive statistics) 

 1  یفیتوص آمار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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آید و در عمل زیر به دست می موردنظرای است که با استفاده از یک قید از جامعه جامعه :جامعه مورد مطالعه ب(
توانیم نتایج را به همه افراد جامعه تعمیم دهیم. گیرد. این نوع، برای مواردی است که نمیمیپوشش بررسی قرار 
 .گویندی مورد بررسی نیز میبه این جامعه، جامعه

یا جامعه مورد مطالعه به عمل آورد.  موردنظری اعضاء و یا بخشی از اعضای جامعه توان با همهمطالعه را می ج(
توان انتخاب کرد. در طریق اول، علمی می یریگنمونها به طریق در دسترس و یا به روش بخشی از اعضاء را ی

 .شودجامعه در دسترس و در طریق دوم جامعه نمونه خوانده می
شود که محقق، افراد آن را فقط به خاطر سهولت دسترسی، بدون رعایت ای گفته میبه جامعه :جامعه در دسترس

 .کندبرای مطالعه انتخاب میعلمی،  یریگنمونهاصول 
در ادامه  »نمونه«باشد و کاربرد زیاد دارد، آن را تحت عنوان چون شرح این نوع جامعه مفصل می :جامعه نمونه

 .دهیممورد شناخت قرار می

 نمونه

تعداد افراد یا مواردی که باید مشاهده شود، بزرگ یا کوچک باشد. برای  ازنظری آماری ممکن است جامعه
در نیروی انسانی، هزینه و وقت و رعایت سایر مالحظات اجرایی، به جای مطالعه در مورد تمام افراد  ییجوفهصر

ای از افراد جامعه را انتخاب و مورد تحقیق قرار داد. نمونه، معموالً گروهی از افراد جامعه است توان نمونهجامعه می
اطالعات  لیوتحلهیتجزاد جامعه را داراست. از راه مشاهده و های افرکه معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی

آمده  های به دستتوان بر اساس اصول و قواعد معینی، مشخصات جامعه را استنباط کرد. اندازهمربوط به نمونه، می
ی جامعه ههایی را که از روی شاخص آماری نمونه، درباری صفات و متغیرهای نمونه را شاخص آماری و اندازهدرباره

 .نامندشود پارامتر میاستنباط یا برآورد می

 تعريف نمونه

دهند. یا در مفهوم وسیع، ی اصلی تشکیل میای است از جامعه، که اعضای آن را بخشی از افراد جامعهزیر مجموعه
تخاب شده است، تر انی بزرگها که از یک قسمت یا یک گروه از جامعهاز نشانه یامجموعه»از نمونه عبارت است 

ئه . نمونه، اطالعاتی را ارا«تر باشدی بزرگهای جامعهویژگی صفات اعضای این مجموعه، معرف کیفیات و کهیطوربه
ه و ی نمونتوان در مورد خصوصیات جامعه قضاوت کرد؛ به عبارت دیگر، از طریق مطالعهکند که بر اساس آن میمی

 .ها را در جامعه پیدا نمودتوان خصوصیات و روابط پدیدهو تعمیم آن، می هاپیدا کردن خصوصیات و روابط پدیده
 :برای اینکه بتوان نتایج به دست آمده از نمونه را به جامعه تعمیم داد، باید دو شرط زیر جمع باشد

 .های آماری به دست آیدالف( اندازه و حجم نمونه بر اساس منطق و فرمول
 .ز بین افراد جامعه، با رعایت موازین علمی باشدب( روش انتخاب افراد نمونه ا

 متغیر

 شود. به عبارت دیگر متغیر بهمتغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می
 یگزینگیری کرد. و دو یا چند ارزش یا عدد را جاتوان آنها را مشاهده یا اندازهشود که میهایی اطالق میویژگی

یگر دیگر یا از یک حالت به حالت د فردفردبهدهنده تغییر از یک آنها نمود. عدد یا ارزش نسبت داده به متغیر، نشان
 است. میز یک مفهوم است نه متغیر، اما وزن میز یک متغیر است.
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خص این مفهوم مش کند و برای مثال، به همین دلیلهای چندگانه داللت نمیمفهوم میز به تنهایی بر وجود ارزش
های رنگ، وزن یا یک از ویژگیاست. و برای مثال، کدام موردنظرهایی از آن سازد که چه ویژگی یا ویژگینمی

( معتقد است متغیر یک نماد است که ۸۳۱۳گیری قرار گرفته است. کرلینجر )ارتفاع میز مورد مشاهده یا اندازه
توان یک متغیر است، و در حقیقت نمادی است که می X مثال، عنوانهبتوان عدد یا ارزش را جایگزین آن کرد. می

 عدد یا ارزش را جانشین آن قرار داد.
 اشتهدنگهشوند، ممکن است در پژوهش دیگر ثابت گیری میهایی که در یک پژوهش اندازهگاهی اوقات ویژگی

شود که دارای ارزش مساوی و یکسان است میهایی اطالق شوند. متغیر در مقابل ثابت قرار دارد. ثابت به ویژگی
آموزان کالس مثال، اگر در پژوهشی دانش عنوانبهو میزان آن در همه افراد یا اشیاء یا حوادث به یک اندازه است. 

آموزان ده ساله مشارکت ثابت است، یا اگر در یک پژوهش دانش« کالس»آزمودنی به کار روند، عنوان به چهارم
 ثابت است.« سن» داشته باشند،

 انواع متغیرها

 ماهیت متغیر برحسبمتغیرها بندی طبقهالف( 

 متغیر کمّی و کیفی -1

فی یا کمّی کی صورتبهگیری ممکن است گیری شود. این اندازهتواند مشاهده یا اندازهمتغیر یک مفهوم است که می
وان با تکند و اختالف مقادیر آن را میتغییر می تیمک ازنظرشود که انجام شود. متغیر کمّی به متغیری اطالق می

توان با هم جمع کرد. متغیرهای کّمی، متغیرهایی هستند که انسان توانسته استفاده از عدد ثبت کرد و آنها را می
 قد، وزن، سن. :گیری معین کند، ماننداست برای آنها واحد و مبدأ اندازه

ت آن های مختلف آن کیفی است و برای ثبکه اختالف و تغییرات بین میزان شودمتغیر کیفی، به متغیری اطالق می
یری گهای دیگری غیر از به کار بردن عدد استفاده شود. به عبارت دیگر پژوهشگر، توانایی اندازهممکن است از روش

ثبت مشاهدات یا  ارقام ریاضی نمایش دهد. برای ۀلیوسبهتواند های آن را نمیمتغیر کیفی را ندارد و ویژگی
توان گونه متغیرها را نمیشود. اینآید، از حروف الفبا یا کد استفاده میهایی که از این متغیر به عمل میگیریاندازه

 گیری نیز وجود ندارد. رنگ مو، رنگ چشم، و جنس متغیرهای کیفی هستند.جمع و تفریق کرد و برای آنها مبدأ اندازه

 وستهمتغیر گسسته و پی -2

طور که قبالً ذکر آوری شده از متغیرهاست. همانهای جمعداده لیوتحلهیتجزآوری اطالعات و کار پژوهشگر، جمع
ها بستگی به این دارد که متغیر موردنظر شوند. ماهیت اعداد و ارزشعدد یا ارزش، مشخص می ۀلیوسبهشد، متغیرها 

 پیوسته است یا گسسته.
یک وجه مشخص و معین از یک مقیاس هستند،  کنندهمشخصهایی را که عداد یا ارزشتواند امتغیر گسسته می

یک شخص یا زن است یا مرد. اختصاص هر  :مثال، جنس یک متغیر گسسته استعنوان به به خود اختصاص دهد.
یر گسسته غپذیر نیست. تعداد بازیکنان یک تیم فوتبال نیز یک متنوع ارزش دیگری بین این دو نوع ارزش امکان

 نفر بازیکن. 5/7بازیکن وجود دارد و نه  ۸۸، ۸0، ۳، ۱، 7، ۳، 5، 8، ۶، ۲، ۸است، زیرا فقط امکان داشتن 

توان انتخاب کرد. در این متغیر درجات متغیر پیوسته، متغیری است که بین دو واحد آن هر نقطه یا ارزشی را می 
وزن یک  مثال،عنوان به کند.گیری، تعداد این درجات را تعیین میهگیری وجود دارد و دقت وسیلۀ اندازمختلف اندازه
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نهایت باشد. قد، زمان، طول یا ارتفاع پرش، درصد چاقی بدن، و سطح تواند بین صفر تا بیمتغیر پیوسته است و می
 صورتبه ههموگلوبین خون متغیرهای پیوسته هستند. ناگفته نماند که در عمل تشخیص بین متغیر پیوسته و گسست

ه گیری دقیق و مناسب است. در خیلی از متغیرهای پیوستپذیر نیست. دلیل این امر فقدان وسایل اندازهنظری امکان
ته است. تئوری یک متغیر پیوس ازنظرگیری به کار بریم. بهرۀ هوشی کلی برای اندازه صورتبهما ناگزیریم اعداد را 

لی ک صورتبهها را ای است که نمرهشود، به گونهیری هوش به کار برده میگاما در عمل، آزمودنی که برای اندازه
 دهد.های گسسته نشان مییا نمره

 متغیرهای دوارزشی و چندارزشی -3

 :شوندشود، به دو دسته تقسیم میها یا عددهایی که به آنها اختصاص داده میمتغیرها بر اساس تعداد ارزش
 .الف( دوارزشی، ب( چند ارزشی

 شود، مانند جنس کهشود که به آن فقط دو ارزش یا دو عدد نسبت داده میمتغیر دوارزشی به متغیری اطالق می
توان برای ثبت آنها از اعداد صفر و یک یا اعداد دیگری استفاده کرد. کرلینجر دارای دو ارزش زن و مرد است و می

برخی از این متغیرها، دو بخشی واقعی هستند » :نویسدی( متغیر دوارزشی را دوبخشی نامیده است و چنین م۸۳۱۳)
ود شبندی آنها میویژگی موجب تقسیم عدم حضورمانند زن و مرد، مرگ و حیات و شهری و روستایی که حضور یا 

متغیر چندارزشی متغیری است که بیش از دو عدد یا دوارزش «. و برخی از آنها ممکن است دوبخشی ساختگی باشند
شود، مانند سطح تحصیل و هوش که دارای درجات مختلفی هستند و به هر یک از درجات تصاص داده میاخ به آن

 توان عدد یا ارزش معینی را اختصاص داد.آنها می

 نقش متغیر در تحقیق برحسبمتغیرها بندی طبقهب( 

 متغیر وابسته -1

است از  یا مالك است و عبارت بروندادر پاسخ، متغیر وابسته، متغیر اصلی مورد توجه محقق است. این متغیر، متغی
ر متغیر شود تا تأثیگیری میوجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته، مشاهده یا اندازه

ینی کند. بمستقل بر آن معلوم و مشخص شود. هدف محقق آن است که تغییرپذیری متغیر وابسته را تشریح و پیش
ها یا ن پاسخمتغیر وابسته امکان یافت لیوتحلهیتجزشود. از طریق بینی میطریق متغیر مستقل پیشاین متغیر از 

طور سایر متغیرهای تأثیرگذار بر آن شود. محقق قصد دارد این متغیرها را و همینهایی برای مسئله ایجاد میحلراه
 پذیر درآورد.کمّی و سنجش صورتبهرا 
ا در نظر بگیرید که از میزان فروش محصول جدید که پس از آزمایش بازار )بازارسنجی( مثال، مدیری ر عنوانبه

میزان  نجایاطور انتظار داشته فروش آن باال نیست، نگران است. متغیر وابسته در عرضه شده ولی از آن جهت که آن
ر است، یک متغی رونیازاباشد( تواند کم، متوسط، و زیاد تواند متفاوت باشد )میفروش است. چون میزان فروش می

 چون میزان فروش عامل اصلی مورد توجه مدیر است، پس متغیر وابسته است.
 ۸۶۱۱های ایرانی برتر در سال خواهد ورزش کارکنان نزد مدیران عامل شرکتمثالی دیگر، پژوهشگری می عنوانبه

واند تن یک متغیر وابسته است. چنین نگرشی میتا چه اندازه مقبولیت دارد. در اینجا نگرش نسبت به ورزش کارکنا
 .ردیدر برگتفاوتم، موافقم و کامالً موافقم ای از کامالً مخالفم، مخالفم، بیدامنه
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و در مثالی دیگر، مدیر منابع انسانی شرکتی از این جهت که کارکنان نسبت به سازمان وفادار نیستند، و در حقیقت 
کنند. در این مورد، وفاداری جهت به سمت سایر مؤسسات است، احساس نگرانی می های آنها در حال تغییروفاداری

 سازمانی، متغیر وابسته است.
نیز، در سطوح وفاداری سازمانی کارکنان، نوعی پراکندگی وجود دارد. مدیر منابع انسانی ممکن است بخواهد  نجایادر 

طوری که بتواند این میزان نوسان را در وفاداری کنترل کند.  بداند چه عواملی در وفاداری اعضاء سازمانی نقش دارند،
، آنها جهیدرنتتواند وفاداری اعضاء نسبت به سازمان را حفظ کند و برد که میزان پرداخت باال میفرض کنید پی می

رکنان اشغل خود را برای دستیابی به شغل دیگر در سازمانی دیگر، ترك نخواهند کرد. افزایش میزان پرداخت به ک
 ممکن است، به کنترل میزان تغییرپذیری در وفاداری کمک کند و افراد ممکن است، این سازمان را ترك نکنند.

ممکن است، در یک پژوهش بیش از یک متغیر وابسته وجود داشته باشد. برای مثال، همیشه بین کیفیت و حجم 
ن مواردی، مدیر مایل است به درك و شناخت عواملی که ستاده، و تولید با هزینه پایین نوعی تنش وجود دارد. در چنی

تفاوت برخی از این عوامل در مورد برخی از متغیرهای  گذارند، و چگونگیتأثیر می موردنظربر همۀ متغیرهای وابسته 

  د.متغیره )رگرسیون چندگانه( باش آماری چند لیوتحلهیتجزها، ممکن است مستلزم وابسته آگاه شود. این بررسی

 متغیر مستقل -2

ود تا تأثیر یا شگیری، دستکاری یا انتخاب میپژوهشگر اندازه ۀلیوسبهاست که  دروندادمتغیر مستقل، متغیر محرك 
ر، مقدمه فرض متغیر وابسته است. به عبارت دیگر این متغیارتباط آن با متغیر دیگری معین شود. متغیر مستقل پیش

ود تا تأثیر شکننده دستکاری میآزمایش لهیوسبهتحقیق آزمایشی، متغیر مستقل و متغیر وابسته، نتیجه است. در 
ذیری گیری شود. به عبارت دیگر، تغییرپتغییرات آن بر متغیر دیگری که وابسته فرض شده است، مشاهده و اندازه

 شود.یا نوسان در متغیر وابسته به حساب متغیر مستقل گذاشته می
ه است. در بود زیآمتیموفق دیجد محصول که دهدیم نشان یقاتیتحق یهایکه بررس دیمثال، فرض کن عنوانبه
 شانن را آن در نوسان و دهدیم قرار ریتأث تحت را سهام یبازار متیق د،یجد محصول زیآمتیموفق دیتول نجایا
 ه،عالو به. ردب خواهد باالتر را شرکت آن سهام یبازار متیق د،یجد محصول شتریب تیموفق ،یعنی. دهدیم

 دیجد ولمحص تیموفق زانیم. است وابسته ریمتغ سهام، یبازار متیق و مستقل ریمتغ د،یجد محصول تیموفق
 داده اننش ریز شکل در رهایمتغ نیعناو و رابطه نیا. کرد خواهد نییتب را شرکت سهام یبازار متیق در نوسان

 .است شده
 هامافوق نیب قدرت فاصله ،یتیریمد یهاارزش که دهدیم نشان ینگفره قاتیتحق دیکن فرض گر،ید مثالعنوان به 
با  سهیاو کارکنان در مق ردستیو ز سیرئ نیروابط ب یعنیفاصله قدرت ) ،نجایا. در کندیم نییتع را ردستانیز و
 یهاشزار. است وابسته ریمتغ لذا است، توجه مورد موضوع( کم قدرت سیپرقدرت در مقابل در تعامل با رئ سیرئ

 داده نشان ریز لشک در رابطه نیا. است مستقل ریمتغ کند،یم نییتب را قدرت فاصله در یریرپذییتغ که یتیریمد
 .است شده

 کنندهمتغیر تعدیل -3

کننده، متغیری است که بر رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته تأثیر اقتضایی دارد. یعنی، حضور متغیر متغیر تعدیل
. این متغیر در دهدکننده( رابطۀ مورد انتظار اصلی بین متغیرهای مستقل و وابسته، را تغییر میدیلسوم )متغیر تع

 شود.های زیر روشن میمثال
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های ساله در منزل به آن دسترسی دارند و توانایی ۳تا  5هایی که کودکان فرض کنید پی برده شد که بین تعداد کتاب
ساله، تعداد زیادی کتاب در اختیارشان قرار گیرد،  ۳تا  5د. یعنی اگر کودکان خواندن آنها نوعی رابطه وجود دار

 ها و توانایی خواندن آنها بهبود خواهد یافت.مهارت
های بیشتری دارند )فعالیتی که در آن از جانب والدین کمک های بیشتر، فرصتچون کودکان برای خواندن کتاب

، اگر کودکان در منازلی که هیچ نوع کتابی وجود ندارد، پرورش داده جهیدرنت خوانند.اند( و بنابراین، بهتر میشده
های خواندن در آنها کامالً ها و تواناییشوند، فرصتی برای پرورش نحوۀ خواندن نخواهند داشت، و بنابراین مهارت

بسته ها( و متغیر واتوان گفت که نوعی رابطه بین متغیر مستقل )تعداد کتاب، میرونیازاشکل نخواهد گرفت. 
 های خواندن( وجود دارد که در شکل زیر نشان داده شده است.)توانایی

ود شسواد والدین باعث می سطح برای همۀ کودکان صدق کند، با این وجود، یطورکلبهتواند اگرچه این رابطه می
ذارد. گالذکر تأثیر مییده، بر رابطه فوقوجود این پد رونیازاکه کودکان قبل از ورود به مدرسه خواندن را بیاموزند، 

ودکان ک یهاییتواناها و سوادند، هر مقدار کتاب در منزل باشد به توسعه و تکامل مهارتدر منازلی که والدین بی
کند. در اندن را تعدیل میهای خوها و تواناییکمک نخواهد کرد. میزان سواد والدین رابطه بین تعداد کتاب

 ۳تا  5 های کودکانهایی که کودکان در منزل در اختیار دارند و تواناییختلف، رابطه بین تعداد کتابهای مموقعیت
واند در تساله وابسته و متکی به سواد والدین است. این میزان تأثیرگذاری بر رابطۀ بین متغیر مستقل و وابسته می

 شکل زیر نشان داده شود.
وییم متغیر سوم، گین متغیر مستقل و متغیر وابسته متکی به متغیر دیگری شود، میبه مثابه مورد باال، هرگاه رابطه ب

متغیر عنوان هب کندکننده روی رابطه متغیر مستقل و وابسته دارد. متغیری که رابطه را تعدیل مینوعی اثر تعدیل
 کننده مشهور است.تعدیل

ید مدعی های جدحیط سازمانی ارائه دهیم. یکی از تئوریکننده مرتبط به ماجازه دهید مثالی دیگر از متغیر تعدیل
های مختلف( در اثربخشی سازمانی نقش ایفا است که تنوع نیروی کار )مشتمل بر مبانی اخالقی، نژادها و ملیت

افزایی آورد. این همهای فنی خاصی را با خود به محیط کاری میها و تخصصخواهد کرد زیرا هر گروه، مهارت
 د محقق شود، فقط اگر مدیران بدانند چگونه استعدادهای خاص گروه کاری متنوع را به کار ببندند.توانمی

قرار  ریتحت تأث مثبت طوربهمتنوع  یکار یروین ۀلیوسبهوابسته است که  ریمتغ یسازمان یباال، اثربخش ویسنار در
 چگونه ندبدان دیبا رانیمد بالقوه، یروهاین از استفاده یبرا حال، نیع در. است مستقل ریمتغ واقع در که رد،یگیم

 محقق ییافزاهم ندانند، اگر. سازند هماهنگ و قیتشو امور، ساختن اثربخش یبرا را مختلف یهاگروه یاستعدادها
 یاحل مسئله بر یهاییتوانا و مختلف یهادگاهید استعدادها، از اثربخش یبرداربهره گر،ید عبارت به. شد نخواهد

است.  ندهکنعیتسر عامل کی ،عنوانبهدر عمل کردن  رانیو وابسته به مهارت مد یمتک یسازمان یاثربخش شیافزا
 .است هشد داده نشان ریز شکل در روابط نیا. دیآیم در کنندهلیتعد ریمتغ صورتبه یتیریمد یمهارت فن نیا

 کنندهتفاوت بین متغیر مستقل و متغیر تعديل

می گر است، دچار سردرگکه چه موقع متغیری مستقل و چه موقع متغیری تعدیلد در تمیز دادن اینممکن است فر
 :و ابهام شود. برای مثال ممکن است با دو موقعیت زیر مواجه باشیم

 موقعیت اول

به  زهای آموزشی در یک سازمان بهتر بوده و نیادهد که اگر کیفیت برنامهیکی از تحقیقات انجام شده نشان می
 های جدید انجام کارها دارند.رشد کارکنان نیز زیاد باشد، افراد تمایل بیشتری به آموختن روش
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 موقعیت دوم

های انجام کار، تحت تأثیر کیفیت دهد که تمایل کارکنان به آموختن روشیکی دیگر از تحقیقات نشان می
رد. گیشود( قرار نمیفراد سازمان اجرا و برگزار میسازمان )که برای همه ا لهیوسبههای آموزشی ارائه شده برنامه

های انجام کار از طریق رسد نیاز به رشد باالیی دارند، تمایل به آموختن روشفقط کارکنانی که به نظر می
 های تخصصی دارند.آموزش

ند ارشد، متغیرهای مستقلیهای آموزشی و شدت نیاز در دو موقعیت باال، همان سه متغیر را داریم. در مورد اوّل، برنامه
موزشی متغیر های آدهند. در مورد دوّم، کیفیت برنامهکه تمایل کارکنان به آموختن )متغیر وابسته( را تحت تأثیر قرار می

آید. نده درمیکنمتغیر تعدیل صورتبهمستقل است در حال که متغیر وابسته همان اوّلی است ولی شدت نیاز به رشد 
مثال  شود، فقط کسانی که نیاز به رشد باالیی دارند )برایوقتی کیفیت برنامه آموزشی افزایش داده می به عبارت دیگر،

 دهند. بنابراین، در این حالت رابطۀهای انجام کار از خود نشان مینیاز به رشد قوی( تمایل بیشتری به آموختن روش
 ت.گر اسفلسفۀ وجودی یک متغیر تعدیلبین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته متکی و وابسته به 

سازد حتی اگرچه ممکن است متغیرهای مورد استفاده مشابه باشند، الذکر، این موضوع را روشن میموارد فوق
ه نحوه توانند بستگی بکننده میمستقل، وابسته و تعدیل صورتبهگذاری متغیر گیری در مورد عنوانتصمیم

ای زیر نشان کننده در نمودارههای بین اثرات متغیرهای مستقل و تعدیلگر باشد. تفاوتتأثیرگذاری آنها بر متغیر دی
 داده شده است.

قعیت فعالیت کننده در موگونه متغیر تعدیلتأثیر متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته، زمانی که هیچ« الف»نمودار 
ننده در وضعیت کر متغیر وابسته وقتی که متغیر تعدیلتأثیر متغیر مستقل ب« ب»دهد. و نمودار کند، را نشان مینمی

 دهد.کند را نشان میعمل می

 گرمداخلهمتغیر  -4

نند و تا کگر، متغیری است که از زمانی که متغیرهای مستقل شروع به تأثیرگذاری بر متغیر وابسته میمتغیر مداخله
ارد. متغیر گر وجود دموقت یا بعد زمانی برای متغیر مداخلهشود. بنابراین، نوعی حالت زمان این تأثیرگذاری، ظاهر می

ه گردد و بکنند، آشکار و ظاهر میتابعی از متغیر)های( مستقل که در هر وضعیتی عمل میعنوان به گرمداخله
 کند.یح میکند. مثال زیر این نکته را تشرسازی و تشریح تأثیر متغیر)های( مستقل بر متغیر وابسته کمک میمفهوم

حت تأثیر اثربخشی سازمانی را ت ۀوابست ریمتغهای قبل جایی که، متغیر مستقل تنوع نیروی کاری، در یکی از مثال
افزایی خالقانه است. این شود همتابعی از تنوع در نیروی کار ظاهر میعنوان به گرقرار داد، یک متغیر مداخله

و  اند، چند نژادی و چند ملیتی )مثالً تنوع( که با هم در تعاملافزایی خالقانه، از نوعی نیروی کار متفاوتهم
د کنگیرد. این امر ما را کمک میآورند نشأت میهای فنی چندگانه خود را در حل مسئله به درون گروه میمهارت

فزایی خالقانه، اتواند از تنوع در نیروی کار ناشی شود. توجه کنید که همتا درك نماییم چگونه اثربخشی سازمانی می
و اثربخشی  ۸Tشود تا تابعی از تنوع نیروی کاری ظاهر میعنوان به ۲Tگر است در زمان که همان متغیر مداخله

کند تا درك افزایی خالقانه به ما کمک میگر همآورد. متغیر مداخلهبا خود به وجود می ۶Tسازمانی را در زمان 
زیر  های این رابطه در شکلآورد. پویاییسازمانی را با خود به وجود میکنیم چگونه تنوع نیروی کاری، اثربخشی 

 دهد.گر و وابسته را نشان مینشان داده شده است. این شکل روابط بین متغیرهای مستقل، مداخله
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 رابطه بین متغیرها

دل را تغییر داده توانست مکننده )مهارت فنی مدیریتی( در مثال قبلی میجالب است ببینیم چگونه ورود متغیر تعدیل
 .کننده ظاهر شوندتواند با وجود متغیر تعدیلروابط که مییا روابط را تحت تأثیر قرار دهد. مجموعه جدیدی از 

کند. به یم افزایی خالقانه را تعدیلبینید مهارت فنی مدیریتی، رابطۀ بین تنوع نیروی کاری و همطور که میهمان
روی کار متنوع تا زمانی که مدیر، شایستگی های چندگانه حل مسئله نیافزایی خالقانه از مهارتعبارت دیگر، هم

های مختلف نداشته باشد، ظاهر نخواهد شد. اگر مدیر هیچ نوع افزایی از طریق هماهنگی خالقانه مهارتایجاد هم
های متعدد حل مسئلۀ نیروی کاری برداری از مهارتمهارتی برای انجام این نقش نداشته باشد و آنگاه نحوی بهره

 صورتهبشود. بنابراین، سازمان ممکن است به جای اینکه افزایی حاصل نمیهم جهیدرنتهمیت نبوده، متنوع حائز ا
 اثربخش کار کند، به حالت ایستا باقی بماند.

 ریمتغ. کرد مشاهده را دارد وجود کنندهلیتعد و گرمداخله مستقل، ریمتغ نیب که ییهاتفاوت توانیم یسادگ به اکنون
 یرهایمتغ از یتابععنوان به 2Tدر زمان  گرمداخله ریمتغ و کند؛یم نییتب را وابسته ریمتغ در رییتغ ای نوسان مستقل
 یسازمفهوم را هوابست و مستقل یرهایمتغ نیب رابطه تا کندیم کمک ما به که شودیم ظاهر وابسته یرهایمتغ و مستقل

 ریمتغ که یمانز مختلف، طیشرا در. دارد ریمتغ دو نیب ۀرابط بر( الوقوع)محتمل یعارض یاثر کننده،لیتعد ریمتغ و م؛یکن
مستقل  ریمتغ ۀلیسوبهکه قبالً  یبه نوسان گرمداخله ریمتغ کند،یم هیتوج و حیتشر را وابسته ریمتغ در نوسان مستقل،

 یدارا انس،یوار ای نوسان حیتشر در مستقل ریمتغ و کنندهلیتعد ریمتغ کهیدرحال کند،یاضافه نم یزیشده چ نییتب
 .ماندینم داریپا ریغمت دو نیب شده فرض ۀرابط باشد نداشته حضور کنندهلیتعد ریمتغ یوقت ،یعنی. اندیتعامل اثر ینوع

 قیدق ۀمطالع با ن،آ نوع دیبا کننده،لیتعد ریمتغ ای گرمداخله ایوابسته  ریمستقل باشد خواه متغ ریمتغ ر،یمتغ کی خواه
 مدل براساس واندتیم کارکنان ۀزیانگ رینظ ریمتغ کی مثال، یبرا. شوند نییتع کنندیم عمل تیوضع هر در که یعوامل
 .باشد کنندهلیتعد ریمتغ کی ای گرمداخله مستقل، وابسته، ریمتغ کی شد، مطرح قبالً  که ینظر

 نشده یبنددستهتوزیع فراوانی  جدول

آنها  تا از k داده داشته باشیم که nفرض کنید  شودیمجدا استفاده  یهادادهاغلب برای  هادادهاین طریقه تنظیم 
(k n)  میدهیمصعودی مرتب کرده و در یک ستون جدول قرار  طوربهرا  هادادهمتمایز باشد ابتدا مقادیر متمایز 

 :میسینویممربوطه را  یهایفراوانو مقابل آنها 
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if  فراوانی مطلق مربوط به مقدارix  که  دهدیمتعداد دفعاتی را نشانix  مشاهده شده و  هادادهدرir  فراوانی

ifبرابر است با  ixنسبی مربوط به مقدار 
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 :از اندعبارتخانوار  ۲0تعداد افراد  :1-1مثال 

 :میکنیمرا در جدول توزیع فراوانی مرتب  هادادهای  5،۳،5،5،۲،۲،5،۳،۲،۶،۶،۲،۲،5،7،8،8،8،۲،۶
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  ۸ ۲0  

 شده یبنددستهجدول توزيع فراوانی 

ای از اطالعات خام، بر معنی و بدون نظم هستند که هر نوع توده غالباًآمده از یک تحقیق  به دستاطالعات 
ها )بخصوص زم است دادهاطالعات ال لیوتحلهیتجزاست. بنابراین برای هر نوع  رممکنیغو تفسیر آنها  یریگجهینت
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 یآمار زیست صفرتا صد 

 ۸بندیبقهطاند( براساس یک نظم منطقی ای و نسبی به دست آمدهفاصله یریگاندازه اسیمقهایی که در سطح داده
، ها مستلزم محاسبه مرحله به مرحله دامنه تغییراتدادهبندی طبقه. دار و قابل تفسیر در آیدمعنی صورتبهشوند تا 

ها تمام اطالعات دادهبندی طبقه .مشخص است یهافرمولها با استفاده از ، انواع فراوانیتعداد طبقات، فاصله طبقات
های شود و این جدول باید اساسی برای محاسبه شاخصگردآوری می ۲در یک جدول به نام جدول توزیع فراوانی

 .تنباط آماری استدیگر جهت اس یهاگروهها با و مقایسه گروهی از داده 8های پراکندگی، شاخص۶مرکزی

 شدهبندی طبقهقواعد کلی برای تشکیل جدول توزيع فراوانی 

بندی طبقهباشد برای  ۲0از  تربزرگآماری  یهادادهمشاهده در بین  نیترکوچکمشاهده از  نیتربزرگاگر تفاضل 
 .شودیمشده استفاده بندی طبقهاز جدول توزیع فراوانی  هادادهو تنظیم 

 :شودیماقدام  یم این جدول به شرح زیربرای تنظ
 :تعیین دامنه تغییرات با استفاده از فرمول زیر -۸

max minR X X  
 :تعیین تعداد طبقات با استفاده از یکی از روابط دلخواه زیر -۲

K / logn K n  1 3 3 
. طبقات بیشتر از ندینمایم انتخاب 5-۲0طبقات را بین انتخاب تعداد طبقات اختیاری است ولی معموالً تعداد  البته
اگر در محاسبه  .شودیمباعث از دست رفتن اطالعات  5و انتخاب طبقات کمتر از  دینمایممحاسبات را طوالنی  ۲0

 باشد. 5/0حتی اگر قسمت اعشاری کمتر از  ندینمایمطبقات، عدد حاصل اعشاری آمد همواره به طرف باال گرد 
 :با استفاده از فرمول زیر هادستهعیین طول ت -۶

R
C

K
 

R: دامنه تغییرات 
K: تعداد طبقات 
 :طریق روابط زیر از هاردهمشخص کردن حدود  -8

 طول رده + حد پایین رده اول = حد پایین رده دوم
 طول رده + حد باالی رده اول= حد باالی رده دوم

 :نوشتن طبقات -5
همچنین  دنینمایمعددی که اندازه یا فاصله طبقات مضربی از آن است آغاز  نیترکوچکوالً نوشتن طبقات را از معم

 عدد شروع کرد. نیترکوچکنوشتن تعداد طبقات را از  توانیم
 ـ تعیین تعداد فراوانی هر طبقه در ستون دوم جدول۳
 نسبی در ستون سوم جدول یهایفراوانـ تشکیل 7
 کردن نماینده وسط طبقات در ستون چهارم جدولـ وارد ۱

                                                           
1- Classification 
2- Frequeny Table 
3- Centrol Index 
4- Dispersion Index 
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 آمار توصیفی فصل اول: ■         

 تراکمی یا طاقوار در ستون پنجم جدول یهایفراوانـ تشکیل ۳
 تراکمی یا طاقوار درصدی در ستون ششم جدول یهایفراوانـ تشکیل ۸0
 ـ تشکیل ستون حدود واقعی طبقات )کرانه طبقات( در ستون هفتم جدول۸۸

نفری از دانش آموزان را با استفاده از آزمون هوشی و کسلر برای  ۸05 محققی سطح هوشی یک گروه :2-1 مثال

عات آوردن اطال به دستکرده است. نمرات به دست آمده دارای پراکندگی بسیاری هستند و  یریگاندازهکودکان 
االترین باست. حتی پیدا کردن  رممکنیغ «که در سطح هوشی معینی قرار دارند یآموزاندانشدرصد »الزم از قبیل 

ها الزم است و قابل تفسیر شدن داده داریمعنپذیر است. بنابراین برای ترین سطح هوشی به سختی امکانو پایین
 :گیرددر مراحل زیر انجام میبندی طبقهین . اشوندبندی طبقهنمرات هوشی 

 

۳0 ۸00 ۸00 ۱0 ۸۸۲ ۸۶0 70 70 ۱۳ ۱۳ ۳0 ۳5 ۸۶0 ۳5 ۳5 70 ۸00 ۸۸0 

۸00 ۳0 ۱0 ۳0 ۱5 ۸۸۲ ۸۸5 ۱5 75 ۳0 ۳5 ۸05 ۳5 ۸۲0 ۸05 ۳5 75 ۳5 

۸00 ۸۲0 ۸۸0 ۸۸5 ۸05 ۱5 ۱0 ۳0 ۱0 70 ۸00 ۸00 ۸۸0 ۸۲0 ۸۸۸ ۸۸5 ۳0 ۸00 

۳5 ۱5 ۱0 ۸۸0 ۸۸0 ۳5 ۸05 ۸00 ۱0 ۳۳ ۸۸5 ۸۲5 ۳0 ۸05 ۸۲5 ۸05 ۸00 

۳5 ۱5 75 70 75 ۸۸0 ۸00 ۸00 ۳0 ۳5 ۸05 ۸۸0 ۸05 ۸05 ۱5 70 ۳0 

۳5 ۸00 ۸۸0 ۳0 ۱5 ۳0 ۱0 ۸00 ۸۸0 ۸۸5 ۸05 ۸۶0 ۸۲5 ۸00 ۳0 ۳5 ۸05 

 محاسبه دامنه تغییرات

نشان دهیم دامنه تغییرات با استفاده از فرمول مثال یک  "x" )مانند هوش( را با حذف یریگاندازهاگر متغیر مورد 
 .آیدمی به دستعدد به اضافه یک(  نیترکوچکعدد از  نیتربزرگ)تفاضل 

 :دامنه تغییرات سطح هوشی دانش آموزان
 R    130 60 1 71  

 محاسبه تعداد طبقات

 روش تجربی

. چون طبقات کنندیطبقه انتخاب م ۲0تا  ۸0 نیآن را ب معموالً یمحقق است ول اریتعداد طبقات در اخت نییروش تع نیا در
شدن  یباعث طوالن ۲0 و طبقات باالتر از شودیاندازه طبقات و از دست رفتن اطالعات مشدن  تربزرگباعث  ۸0کمتر از 

 .طبقه در نظر گرفت "۸50" ی. در مثال فوق محقق تعداد طبقات به روش تجربشودیجدول م میو تنظ هیته

 روش فرمولی

 .آیدمی به دستدر روش فرمولی تعداد طبقات از طریق فرمولی زیر که به قانون استرژنیر معروف است 

 K  تعداد طبقات :n = تعداد اعداد :Log = ۸0گاریتم بر مبنای 

k / log n 1 3 3 

 محاسبه فاصله طبقات

 .آیدمحاسبه طبقات از تقسیم دامنه تغییرات بر تعداد طبقات از طریق فرمول زیر به دست می
R

C
K
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 یآمار زیست صفرتا صد 

c /  
71

4 73 5
15

 

 نوشتن طبقات

کنند که فاصله طبقات مضربی از آن باشد. در مثال فوق ددی شروع مینوشتن طبقات را از پایین و با ع معموالً
است( و  5مضربی از  ۳0شود )شروع می ۳0بنابراین اولیه طبقه با  "5"است و فاصله طبقات  ۳0عدد  نیترکوچک

یر قرار دارد(. پس از نوشتن اولین طبقه سا ۳8-۳۶-۳۲-۳۸-۳0پنج عدد  "۳8"تا  "۳0"شود )بین ختم می ۳8به 
 برسند. نویسند تا به آخرین طبقهطبقات را به همان ترتیب می

 

حدود واقعی 

 طبقات
c

x 
cf

P P f
P cf f طبقات 

۸۶835-۸۲۳35 ۸۶۲ ۸00 ۶ 030۶ ۸05 ۶ ۸۶8-۸۶0 

۸۲۳35-۸۲835 ۸۲7 ۳73۸ ۶ 030۶ ۸0۲ ۶ ۸۲۳-۸۲5 

۸۲835-۸۸۳35 ۸۲۲ ۳83۶ ۶ 030۶ ۳۳ ۶ ۸۲8-۸۲0 

۸۸۳35-۸۸835 ۸۸7 ۳۸38 5 0305 ۳۳ 5 ۸۸5-۸۸۳ 

۸۸835-۸0۳35 ۸۸۲ ۱۳3۳ ۸۸ 03۸۸ ۳۸ ۸۲ ۸۸8-۸۸0 

۸0۳35-۸0835 ۸07 753۲ ۸0 03۸0 7۳ ۸۸ ۸0۳-۸05 

۸0835-۳۳35 ۸0۲ ۳5 ۸8 03۸8 ۳۱ ۸5 ۸08-۸00 

۳۳35-۳835 ۳7 5035 ۳ 030۳ 5۶ ۸0 ۳۳-۳5 

۳835-۱۳35 ۳۲ 8۸ ۸0 03۸0 8۶ ۸۸ ۳8-۳0 

۱۳35-۱835 ۱7 ۶035 ۱ 030۱ ۶۲ ۳ ۱۳-۱5 

۱835-7۳35 ۱۲ ۲۲ 7 0307 ۲۶ 7 ۱8-۱0 

7۳35-7835 77 ۸53۲ 8 0308 ۸۳ 8 75-7۳ 

7835-۳۳35 7۲ ۳35 ۳ 030۳ ۸۲ ۳ 78-70 

۳۳35-۳835 ۳7 537 8 0308 ۳ 8 ۳۳-۳5 

۳835-5۳35 ۳۲ ۲ ۲ 030۲ ۲ ۲ ۳8-۳0 

   ۸00 ۸ ۸05 =N   

 

 


	Untitled

