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ها و  ها و تحلیل آن آمار علم بررسی اطالعات کمّی است. آمار با چگونگی گردآوری داده     

توان به عمل آورد. آمار  ها می های درست و مشروعی سروکار دارد که از این تحلیل گیری نتیجه

ی تغییرات زائد  ها به واسطه دادهخصوصاً در جایی کارساز است که الگوهای اساسی موجود در 

گیری مبهم و مخدوش  گیری ضعیف یا تأثیر نمونه نشده یا ابزارهای اندازه حاصل از عوامل کنترل

های پژوهشی کاربرد دارد، هرچندکه  ی رشته های آماری تقریباً در همه شده باشد. بنابراین، روش

 فاوت است.ها بسیار مت سازی داده اهمیت آن بسته به امکان کمّی

 

ی معادلی  چند معنای مشخص دیگر نیز دارد. مثالً اغلب از این واژه به منزله« آمار»ی  خود واژه

تواند به معنای هر عددی، مثل  کنند. آمار می استفاده می« ارقام»فروشانه به جای  وبیش فضل کم

است همراه با  شود. یا ممکن یک مقدار متوسط، باشد که از روی اعضای یک نمونه محاسبه می

ی کاربرد آمار هستند مثل آمار  های وصفی همراه شود که بیانگر حوزه تعداد زیادی از صفت

شود که  ای از ریاضیات گفته می کشاورزی یا زیستی، تجاری یا پزشکی. آمار ریاضی به شاخه

 .اردها سروکار د روش« بهترین»کند و خصوصاً با تعیین  بندی می های آماری را صورت ایده 

 

ی متفاوت است که  چندین رشته رکیبشبه پدید نیامده بلکه ت کلمه یک آمار به معنای جدید

ها در  کم درهم آمیختند. یکی از این رشته تقریباً در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کم

به منظور تشکیل سپاه یا « سرشماری»هایی ریشه دارد که از دوران عهد عتیق برای  اولین تالش

کومت تمرکز و پیچیدگی که وظایف و کارکردهای ح گرفت. هنگامی سایر مقاصد انجام می

تر شد.  ضروری« اوضاع و شرایط مردم»ی  تری پیدا کرد، نیاز به اطالعات کمّی سودمند درباره بیش

توان  های آماری شد، که به ویژه می گیری انجمن همین مسئله بود که در قرن نوزدهم موجب شکل

لطنتی آمار تبدیل شد. اشاره کرد که بعدها به انجمن س 4381به انجمن آماری لندن در سال 

گذاران این انجمن افرادی بودند که جزو اشخاص برجسته در زندگی عمومی محسوب  بنیان

 شدند، مانند مارکی لنزداون و اسقف لندن و متفکرانی مانند چارلز ببج و مالتوس.  می



ه با هم های جامع ی جنبه ی همه ی اطالعات واقعی و مطمئن درباره ها به سبب عالقه به تهیه آن

ی موضوعاتی همچون  های همگانی و شخصی درباره متحد شده بودند. این نهضته شامل پژوهش

ی آن دیده  ( نمونهBartholomew, 1988ی بارتالومیو ) شد که در مطالعه فقرا نیز می

 شود. می

 

آن کنند که هدف اصلی  بندی می اکثر این مطالعات قدیمی را اکنون جزو آمار توصیفی طبقه     

ی بزرگی از اعداد و ارقام به شکلی بوده است که  ی توده های برجسته سازی و نمایش ویژگی خالصه

این منظور غالباً از جداول یا نمودارها  معنا و داللت اصلی آن را بتوان به آسانی درک کرد، به 

 های شد. این طرز عمل همچنان ستون فقرات آمارهای رسمی است، اما جنبه استفاده می

ها امکان  های قدرتمند چندان پیشرفتی نکرده بود. اکنون رایانه شناختی آن تا پیدایش رایانه روش

بار امکان کشف روابط متقابل  اند و برای نخستین های بسیار انبوه را فراهم ساخته بررسی داده

نند و آن را ک متغیرهای بسیار مختلفی فراهم آمده است. اکنون این کار را فعالیت مجزایی تلقی می

 نامند. ها می تحلیل داده

 

ی مهم آمار مدرن در بازی و قمار با تاس یا سایر وسایل ریشه دارد که موجب تولد  دومین شاخه

ها در این است که  ی احتماالت در قرن هفدهم شد . اهمیت این نظریه برای تفسیر داد نظریه

هر تعمیمی وجود دارد، شکل منطقی و  ناپذیری که در ی احتماالت به عدم قطعیت اجتناب نظریه

توانیم به مثال ساده و آشنای نظرسنجی  دهد. برای روشن شدن معنای این سخن می مدونی می

 اشاره کنیم. 

 

درصد از پاسخگویان  13دهد که مثالً  نفر نشان می 4011اند که آرای حدود  فرض کنید به ما گفته

رأی خواهند داد. بر این مبنا ما تلویحاً تصور در صورت برگزاری انتخابات به حکومت فعلی 

دهندگان نیز همین درصد از نمونه پاسخ مشابهی به ما خواهند  کنیم که در کل جمعیت رأی می

هایی را بتوان به  داد. هدف آمار استنباطی فراهم آوردن چارچوبی است که در آن چنین تعمیم

ب تاس و انتخاب اعضای یک نمونه ما را عمل آورد و توجیه کرد. شباهت صوری و منطقی پرتا

 داند. های ریاضی یکی از این فرایندها در مورد دیگری می قادر به استفاده از توصیف

 



ی احتمال کلید استنباط آماری است به پیوند میان سنت آمار توصیفی  درک این مطلب که نظریه

استنباط علمی تبدیل کرد. سر رانلد و آمار استنباطی منتهی شد و آمار توصیفی را به ابزاری برای 

ترین آماردان تاریخ باشد، مظهر همین ترکیب آمار توصیفی و  ( که شاید بزرگ4891-4381فیشر )

( و 4844-4311استنباط علمی است. او توانست از کارهایی کسانی همچون سر فرانسیس گالتن )

شناختی  فرایندهای زیستساختن  ( استفاده کند که در صدد کمّی4889-4301کارل پیرسن )

ی تکاملی چارلز داروین اهمیت پیدا کرده بود. این  انتخاب طبیعی و وراثت بودند که با نظریه

 های بین دو جنگ داشت. ها تأثیر مهمی بر جنبش اصالح نژاد در سال تالش

 

اسی های اس های علم آمار در قرن بیستم صرف بسط و تشریح نتایج این اندیشه بخش اعظم فعالیت

در طیف رو به گسترشی از کاربردهای مختلف شد. با تغییر کانون تأکید که خصوصاً به کار آبرام 

شد، استنباط به معنای  ( مربوط می4834-4381( و جرزی نیمن )4801-4811والد )

های احتمالی وارد ارزیابی  شد و پیامدهای کنش گیری در شرایط عدم قطعیت دانسته می تصمیم

 ستنباط شود.راهبردهای ا

 

های علم آمار دوباره کانون توجه را از  ( در کتاب خود بنیان4814-4841ال. جی. سوج ) 

شود به احتماالت شخصی که راهنمای رفتار  ها بیان می احتماالت عینی که به صورت فراوانی

یز منطقی در شرایط عدم قطعیت است، بازگرداند. کار او ملهم بود از یکی از قضایای توماس ب

 این مکتب استنباطی داده شده است. ( که نامش اکنون به4111-4194)

 

ها و مفاهیم احتماالت به آمار نخستین انقالب در این رشته باشد، انقالب دوم به  اگر ورود ایده

های بسیار  ها فقط در این نبوده است که داده هاست. دستاورد رایانه یقین حاصل قدرت رایانه

بر  تری تر و پردامنه توان تحلیل کرد بلکه تأثیر ژرف تری می تری را با سرعت بسیار بیش بیش

 ها را انجام دهند گذاشته است.  توانند این تحلیل توان انجام داد و کسانی که می هایی که می تحلیل

این   اند و به های متقابل متغیرهای پرشمار کرده ها پژوهشگران را قادر به کندوکاو در وابستگی رایانه

های واقعی، خصوصاً در علوم  ی پدیده تری درباره بینانه های واقع اند مدل ها توانسته ترتیب آن

ای به طور گسترده در دسترس است،  افزارهای رایانه ی نرم اجتماعی بسازند. اکنون که مجموعه

های خود را بدون مراجعه به متخصصان به انجام برسانند. اما این  توانند تحلیل پژوهشگران می



شود بلکه  و نامناسب میهای ناشیانه  خار نیست چون نه فقط موجب تحلیل وضعیت نیز گل بی

 مایه و اتالف منابع کمیاب است. ی مطالعات ضعیف و بی گونه ساز تکثیر قارچ زمینه

 

ی درونی  شناختی و اجتماعی تا حدّ زیادی براساس اتفاق و بدون نقشه های زیست بسیاری از نظام

یا انتخاب ارادی و ها  های گونه هایی مانند جهش و رقابت در جمعیت کنند. پدیده تکامل پیدا می

ها را با عدم  هایی مثل خرید یا رأی دادن، تکوین و تحوّل این نظام ی فعالیت آزاد افراد در زمینه

ها پرورانده  ی این نوع نظام ی فرایندهای تصادفی برای مطالعه کند. نظریه قطعیت باالیی همراه می

یی یکی از دشوارترین و ها های آماری برای تحلیل چنین نظام ی روش شده است و ارائه

 های پژوهشی فعلی است. گیرترین حوزه نفس

 

ی  های آماری به همه به رغم همه جایی بودن عدم قطعیت و تغییرپذیری و رخنه و سرایت ایده

کلّی محدود است.  طور انواع کارهای علمی، هنوز هم نفوذ و تأثیر تفکر آماری در فرهنگ غربی به

اند که  مایه شود، اما غالباً این مطالب به لحاظ فنی به قدری کم یس میدر مدارس، مبانی آمار تدر

آموزان  یقین و نامطمئن را به دانش توانند طرز تفکر الزم برای زندگی در دنیای به شدّت بی نمی

ها  این آسانی  ی جهان به دار به عملکرد جبرگرایانه بیاموزند. میل و اشتیاق به قطعیت و اعتقاد ریشه

شود که  تر کسی پیدا می شود. امروز دیگر کم رود. با وجود این، تغییراتی احساس می ان نمیاز می

های چندصد نفر  مانند مَلکم ماگریج، خبرنگار تلویزیونی، بگوید که مسخره است که از روی پاسخ

ی  اندیشند. تجربه به ما آموخته است که رابطه بگوییم یک جمعیت چندمیلیون نفری چگونه می

یابیم، اگر درست انتخاب شده باشد، و جمعیتی که  چه در یک نمونه می بل سنجشی میان آنقا

 ایم وجود دارد.  نمونه را از آن گرفته

 

 

طور که رواج  همان-اند  که اکثریت مردم هنوز با طرز فکر علمی بیگانه دانشمندان غالباً از این

شوند، هرچند که ثمرات  مأیوس می دلسرد و -دهد خرافات و عالقه به جادو جنبل نشان می

رساند. وضعیت آماردانان نیز بهتر از این  ها نفع می های علمی در سراسر زندگی مردم به آن پژوهش

دهد، بسیار  هایی که علم آمار ارائه می ها و بصیرت نیست و جامعه در درک و استفاده از بینش

 ضعیف و ناتوان است.



 مبانی آمار

 

 آمار:

هاست که در هر زمینه پژوهشی، برای گردآوری و تعبیر  ای از مفاهیم و روش مجموعهآمار     

ها در شرایطی که عدم حتمیت و تغییر وجود دارد، بکار  گیری نتیجه اطالعات مربوط به آن و انجام

 رود. می

 

ی های هائی است که در تمام پژوهش آمار به عنوان یک موضوع علمی، امروزه شامل مفاهیم و روش

ها به وسیلة یک فرآیند آزمایش و مشاهده، و انجام استنباط و  آوری داده که مستلزم جمع

 ها هستند، اهمیت بسیار دارند. گیری به وسیلة تجزیه و تحلیل این داده نتیجه

های منطقی در مورد  ها و استخراج تعمیم آوری، تعبیر و تجزیه و تحلیل داده آمار هنر و علم جمع

 ت بررسی است.های تح پدیده

 

 statusاست که از لحاظ تاریخی، از کلمه التین  Statisticsمعادل کلمة آمار در زبان انگلیسی 

 مشتق شده و یکی از معانی کلمه اخیر، دولت است. 

در طول چندین دهه، آمار فقط با بیان اطالعات و مقادیر عددی درباره اقتصاد، جمعیت شناسی و 

 کشور، سر و کار داشت.اوضاع سیاسی حاکم در یک 

ای از آمار و ارقام را در بر دارند و  های دولتی که توده بسیاری از نشریات و گزارش حتی امروز، 

شوند، معنی اولیه کلمه  منتشر می« آمار کارگران»و « آمار تولید مزارع»تحت عناوینی از قبیل 

 کنند.  آمار را در ذهن زنده می

 
 

هاای عاددی    این تصور غلط را درباره آمار دارند که آن را منحصر به ستوناکثر افراد معمولی هنوز 

 دانند.   های مبهوت کننده می سرگیجه آور و گاهی یک سری شکل



هاای جدیاد آمااری، از حاد سااختن       بنابراین، یادآوری این نکته ضروری است کاه نظریاه و روش  

نباه ای فرعای از   های عددی باه صاورت ج   اند. نمایش های اعداد و نمودارها بسیار فراتر رفته جدول

 اند. آمار درآمده

 

 هایی درمورد آمار: دیدگاه

 آور است.  تهیه آمار کاری وقت گیر و زمان بر و اصوال کسالت

 شود. آمار گورستانی از اعداد و ارقام است که در هر اداره و سازمان نمونه ای از آن پیدا می

 های ریاضی پیچیده و گیج کننده است.  ای از روابط و فرمول آمار مجموعه

 هایی از اعداد است. آمار شامل نمودارها و جدول

آمار فرایندی است که در آن هر ده سال افرادی را به منازل فرستاده و اطالعات خانوارها مانند 

 کنند.  تعداد فرزندان، سن افراد خانوار را از آنها کسب می

 کنند. فکار عمومی را به نفع خود جلب میل به آن اآمار ابزاری است که بسیاری با توس

آمار مفهومی است که برای ثبت و نمایش اطالعات عددی به کار می رود، مانند تعداد بیکاران، 

سال گذشته، جمعیت نواحی جنوب شهر تهران، تعداد  40کارمزد حمل کاال به وسیله کشتی در 

ر مسافت طی شده در زمان معینی به وسیله برنده افراد تلف شده در اثر شیوع یک بیماری یا مقدا

 دو.  مسابقه

 

 دید کلی: 

رود، آشنا  بیشتر مردم با کلمه آمار، به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطالعات عددی بکار می    

هستند: تعداد بیکاران ، قیمت روزانه بعضی از سهام در بازار بورس ، کارمزد تحمل کاال بوسیله 

ضوع اند. ولی این مفهوم با موضوع منطبق با مو سال گذشته مثالهایی از این مفهوم 40کشتی در 

 اصلی مورد بحث آمار نیست. 

آمار عمدتا با وضعیتهای سروکار دارد که در آنها وقوع یک پیشامد بطور حتمی قابل پیش بینی 

اند زیرا مبتنی بر اطالعات ناکاملی هستند. معادل کلمه  نیست. استنتاجهای آماری غالبا غیر حتمی

مشتق شده  statusخی از کلمه التین است که از لحاظ تاری statisticsآمار در زبان انگلیسی 

 است. 



 نقش آمار در زندگی روزمره:

ای  ها ، منحصر به پژوهشگران حرفه پی بردن به واقعیات امور از طریق گردآوری و تعبیر داده

کوشند آگاهانه ، ناآگاهانه مسائلی را درباره  نیست. این امر در زندگی روزمره همه مردم که می

، محیط زندگی خود و کل دنیا درک کنند، معمول است. برای کسب اطالع  جامعه، شرایط زندگی

از وضع بیکاری ، آلودگی ناشی از ضایعات صنعتی ، اثر یک مسکن در رفع بیماری و سایر مسائل 

نماییم یا کوشش  مورد عالقه در زندگی روزمره ، اطالعات و ارقام را جمع آوری و آنها را تفسیر می

های دیگران را بفهیم. بنابراین ، هر روز از طریق تجزیه و تحلیل ضمنی کنیم که تفسیر می

 گیرد.  اطالعات مبتنی بر واقعیات ، عمل کسب آگاهی انجام می

 

 نقش آمار در پژوهشهای علمی :

ها و استخراج  موضوع آمار عبارت است از هنر علم جمع آوری ، تعبیر و تجزیه و تحلیل داده

های تحت بررسی. با توجه به مراحل اساسی یک تحقیق علمی  د پدیدهتعمیمهای منطقی در مور

ها و بیان  که عبارتند از: مشخص کردن هدف ، جمع آوری اطالعات ، تجزیه و تحلیل داده

رود. بویژه ، در  های آشکار است که آمار بطور وسیعی در قلمرو تمام تحقیقات علمی بکار می یافته

ار راهنمای محقق در انتخاب روشها و وسایل مناسب برای مرحله جمع آوری اطالعات ، آم

ها ، نیاز بیشتری به روشهای  های اطالعاتی است. در مراحل بعد از گرد آوری داده آوری داده جمع

 آماری وجود دارد. 

 
 

 کاربرد آمار: 

علمی های  کاربرد روشهای آماری در قلمروهای گوناگون از علوم انسانی ، علوم مهندسی ، رشته

سنجی ،  جدیدی پدید آورده است که در ارتباط متقابل با آمار هستند. نظیر آمار زیستی ، روان

های  آمار مهندسی ، آمار بازرگانی ، اقتصاد سنجی و جمعیت شناسی. به عالوه علم آمار در رشته

از قبیل علوم هایی با اسامی خاص پدید نیامده،  بسیار دیگری که هنوز از ترکیب آنها با آمار شاخه

 کند. ای ایفا می سیاسی ، هواشناسی و محیط شناسی نقش عمده

 



 آمارهای ثبتی:

آمارهای ثبتی، آمارهایی هستند که از پردازش)طبقه بندی، مرتب کردن، محاسبات و تلخیص و...( 

داده های ثبتی حاصل می شوند. منظور از داده های ثبتی، داده هایی هستند که در حین انجام 

لیتهای عینی، واقعی و جاری یک سازمان و با استفاده از فرم ها، اسناد و مدارک جاری در فعا

 داخل سازمان ثبت می شوند. 

هر فرم، سند، مدرک و پرونده شامل مجموعه ای از اقالم اطالعاتی است. برای مثال فرم ثبت نام 

شهرستان محل اخذ دیپلم ،  دانشجو در دانشگاه شامل اقالم اطالعاتی نظیر نام، نام خانوادگی،

معدل دیپلم، محل تولد و... می باشد. پس از تکمیل فرم ثبت نام، داده های ثبتی تولید می شوند. 

چنانچه این نوع داده های ثبتی برای همه دانشجویانی که ثبت نام نموده اند جمع آوری شود از 

 اهد شد.جمع بندی، دسته بندی و پاالیش آنها، آمارهای ثبتی تولید خو

 

 نظام آمارهای ثبتی:

نظام آمارهای ثبتی، نظامی است که داده های ثبتی تولید شده در حین عملیات جاری و       

روزمره یک سازمان را به اطالعات آماری مورد نیاز مصرف کنندگان تبدیل کرده و آنها را به نحو 

 مناسب انتقال می دهد.

 

 آمارهای رسمی:

هستند که توسط دستگاه های حکومتی باه منظاور اساتفاده در تصامیم      آمارهای رسمی آمارهایی

سازی، برنامه ریزی، سیاستگذاری، موضوع های پژوهشی و اطالع رسانی در مورد وضعیت عماومی  

 (4831کشور، تولید و منتشر می شود)اقتباس از برنامه علمی آمار

 

 

  



 انواع آمار:  

 

 آمار توصیفی: 

 

ها سروکار دارند، در  آن دسته از روشهای آماری که با تخلیص و توصیف ویژگیهای برجسته داده

گیرند. برخالف گذشته ، امروزه آمار توصیفی فقط قسمت کوچکی از  مبحث آمار توصیفی قرار می

 گیرند.  حوزه فعالیتهایی است که تحت پوشش موضوع آمار قرار می

 

 آمار استنباطی: 

 

حاضر ، قسمت عمده موضوع آمار عبارت است از کسب اطالعات با انجام محاسباتی روی در زمان 

آید. این قسمت از قلمرو آمار  ای که از این اطالعات بدست می ها و ارزیابی معلومات تازه داده

ای برای  نامند. استفاده از این روشها پایه استنباطی و روشهای مربوط به آن را استنباط آماری می

دهد تا بتوانیم واقعیات مشاهده شده را بطور منطقی تعبیر نماییم، تعیین کنیم  تدالل بدست میاس

کنند و پیشنهادهایی برای  که این واقعیات تا چه حدی مدل مفروضی را تایید ، یا آن را نقض می

 ریزی تحقیقات دیگری ارائه دهیم. اصالح نظریه موجود ، و یا شاید طرح

 

 

  



 جامعه و نمونه: 

 

 جامعه آماری: 

 

های ممکن یا اطالعات ثبت شده از یک صفت کیفی ، در مورد  عبارت است از مجموعه کامل اندازه

خواهیم استنباطهایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه ، آماج  گردآوردن کامل واحدها ، که می

 باشد.  درباره جامعه می ها استخراج نتایج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوری داده

 نمونه :

هایی است که عمال در جریان یک تحقیق گردآوری  ای از یک جامعه آماری ، مجموعه اندازه نمونه

 شود.  می

 

 تفاوت جامعه و نمونه: 

 

ای از موجودات زنده  برخالف معنای معمولی کلمه جامعه ، این اصطالح در آمار به معنای مجموعه

های مربوط به  اند از اندازه ای از اعداد است که اعداد مزبور عبارت گردآوردهنیست. جامعه آماری 

دهند. این صفت ممکن  یک صفت مشخصه برای تمام واحدهایی که آماج تحقیقی را تشکیل می

است به جامعه انسانی مربوط باشد یا نباشد. نمونه نیز جزئی از این جامعه نامتناهی است. در حالی 

)حتی اگر وجود خارجی نداشته باشد( به عنوان مجموعه ثابتی از اعداد در نظر  که جامعه آماری

 گرفته می شود.

  

  



 هدفهای اصلی آمار: 

 

 ای. های نمونه داده Pانجام استنباط درباره جامعه ، از طریق تجزیه و تحلیل اطالعات موجود در

عملی که برای رسیدن به هدفهای  Pسنجش میزان عدم حتمیتی که در این استنباطها وجود دارد.

فوق اهمیت دارد. عبارت است از طرح ریزی فرایند و دامنه نمونه گیری بطوری که مشاهدات 

 دهند.  مبنایی برای استخراج استنباطهای معتبر تشکیل می

 

 ارتباط متقابل آمار با سایر علوم: 

 

، کامال تغییر کرده است و نقش جدید ها بود وظیفه اولیه آمار که صرفا از جمع آوری و نمایش داده

ها را بطور موثر جمع  آن ، فراهم آوردن ابزارهایی تحلیلی است که با استفاده از آنها بتوان داده

آوری کرد و از آنها معانی الزم را بیرون کشیده و تفسیر نمود با استفاده از مفاهیم و روشهای 

معتبری در مورد جامعه بدست آورد و علم آمار در گیریهای  توان از روی نمونه ، نتیجه آماری می

تمام آن دسته از فعالیتهای بشری که در آنها اثبات ادعاها و طبقه بندی اطالعات مبتنی بر شواهد 

 تجربی است، حضور دارد.
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