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 :پیشگفتار 

 ؟آمار چیست 

مي كه برای ثبت و نمايش اطالعات عددی به كاار ماي رود، آاا ا    بيشتر مردم با كلمه آمار،به مفهو

 هست د: تعداد بيكاران،قيمت روزانه بعضي از سهام در بازار بورس، تعداد افراد تلف اده در اثر 

ايوع يك بيماری، مثالهايي از اين مفهوم اند.ولي اين مفهوم م طبق با موضاوع الالي ماورد ب ا      

عيتهايي سروكار دارد كه در آنها وقوع يك پيشاامد باه طاور يتماي     با وض"آمار نيست.آمار،عمدتا

بيريتماي اناد، زيرامبت اي بار اطالعاات ناكاامي       "قابل پيش بي اي نيست.اساتت تااهای آمااری بالباا    

هست د:تخمين نرخ ااری بيكاری در يك ناييه بر مب ای مطالعه روزی چ د هااار نفار از ماردم، ياا     

ب ای نظرخواهي از تعدادی از افراد يك م طقاه،مثالهايي ازايان   يك طرح اديد ترافيك برم بررسي

موضوع اند.موارد ديگری ازعدم يتميت وقتي پيش ماي آياد كاه مشااهدات مكارر بارروی ياك        

پديده،نتايج متفاوتي به دست ده د،يتي اگر سعي ك يم عوامل مؤثر بر پديده ای را كه قارار اسات   

ن كاج يكساله دارای بل دی يكسان نيسات د،يتي اگار از   ،همه درختا"مشاهده اود ك ترل ك يم.مثال

يك نوع نهال باا د و ت ت ارايط يكسان نور، هواوخاك قرارگيرند.آمار به ع وان ياك موضاوع   

علمي،امروزه اامل مفاهيم و رواهايي است كه در تمام پژوهشهايي كه مستلام امع آوری داده ها 

جام است باط و نتيجه گيری بوسيله تجاياه و ت ليال ايان    به وسيله يك فراي د آزمايش و مشاهده و ان

 داده ها هست د،اهميت بسيار دارند.

  :تعريف آمار

آمار،مجموعه ای ازمفاهيم ورواهاست كه درهرزمي ه پژوهش،بارای گاردآوری وتعبيار اطالعاات     

ي مربوط به آن وانجام نتيجه گيريهاا، دراارايطي كاه عادم يتميات و توييار وااود دارد،باه كاارم         
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» است كه از ل اظ تاريخي، از كلمه التاين   «statistics»رود.معادل كلمه آمار در زبان انگليسي 

status »،مشتق اده و يكي از معاني كلمه اخير «state ».دولت ( است(  

  :نقش آمار در زندگي روزمره

يرفاه ای  پي بردن به واقعياات اماور ازطرياق گاردآوری و تعبيار داده ها،م   ار باه پژوهشاگران         

نيست.اين امردرزندگي روزمره همه مردم كه ماي كواا د،آگاهانه ياا ناآگاهانه،مساارلي را دربااره      

اامعه،ارايط زندگي،م يط زندگي خودوكل دنياا درك ك  اد،معمول اسات.برای كساال اطاالع      

ازوضع بيكاری،آلودگي ناااي ازضاايعات لا عتي،اثر ياك مساكن دررفاع بيمااری وسايرمساارل         

درزندگي روزمره؛اطالعات وارقام راامع آوری و آنها راتفسير مي نماييم ياا كوااش     موردعالقه

مي ك يم كه تفسيرهای ديگران رابفهميم. ب ابراين،هرروز از طريق تجايه و ت ليل ضم ي اطالعاات  

  مبت ي بر واقعيات، عمل كسال آگاهي انجام مي گيرد.

ت فردی،اخبااار روز در رسااانه هااای   م ااابع اطالعااات مبت ااي باار واقعيااات مااي توان ااد تجربيااا      

گروهي،گااراهای دولتي،مقاالت مجالت تخ  ي،پيش بي يهای هواا اسي،گااراهای مربوط به 

بازار،ااخ های هاي ه زندگي ونتاايج يالال ازافكاار عماومي بااا د. روااهای آمااری باه طاور          

دالل آمااری  گسترده ای درتهياه ايان گوناه گاارااها باه كاار ماي روند.گاارااهای متكاي براسات          

استفاده بلاط از روااهای آماری،كاه ممكان اسات      "روا گرند؛ولي بالبا "وتفسيردقيق نتايج،واقعا

به نتيجه گيری بلاط وت رياف واقعيات ماي ااود.برای        عمدی يا نااي ازسهل انگاری بااد،م جر

در عامه مردم،كه خوان دگان اللي اين گااراها هست د،الزم است كه ت وری از اساتدالل آمااری   

ذهن داااته بااا د تاا بتوان اد داده هاا را باه طاور لا يك تعبيار ك  اد و نتاايج يالال را ارزياابي              

نماي د.استدالل آماری مالكهايي به دست مي دهد كه با استفاده ازآنها مي توان معلوم كرد كاه آياا   
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ار نتاايج بساتگي   نتايج را تأييد مي ك  د ياخير. البتاه درهار زمي اه ای از ت قياق، اعتبا     "داده ها،واقعا

زيادی نيا به نوع استفاده از رواهای آماری در مريله اماع آوری داده هاا دارد.اماروزه روااهای     

،اگار نماي ادگان انتخاابي ماردم     "آماری دريكومتهاای دموكراساي اديادنقش مهماي دارناد.مثال     

معلاوم ك  اد،    بتوان دتمايالت موكالنشان را با استفاده از رواهای نمونه گيری م اسال به طور سريع

  را در اهت رعايت خواسته های مردم ت ظيم ك  د. بهتر مي توان د سياست عمومي كشور

  :ارتباط متقابل آمار و ساير رشته ها  

توييار كارده   "عبارت است از امع آوری و نمايش داده هاا بود،كاامال   "وظيفه اوليه آمار،كه لرفا

يلي است كه با استفاده از آنها بتاوان داده هاا را   است و نقش اديد آن،فراهم آوردن اباارهايي ت ل

به طور مؤثر امع آوری كارد و از آنهاا معااني الزم را بيارون كشايده و تفساير نمود.باا اساتفاده از         

مفاهيم و رواهای آماری مي توان از روی نمونه،نتيجه گيريهای معتبری در ماورد اامعاه باه عمال     

ليتهای بشری كه در آنها،اثبات ادعاها و طبقه ب دی اطالعات آورد.علم آمار در تمام آن دسته از فعا

  مبت ي بر اواهد تجربي است،يضور دارد.

كاربرد رواهای آماری در قلمروهای گوناگوني از علوم انساني،علوم و مه دسي،راته های علماي  

مار اديدی پديد آورده است كاه در ارتبااط متقابال باا آمارهسات د،نظير آمارزيستي،روانسا جي،آ      

مه دسي،آماربازرگاني، اقت ادس جي وامعيت ا اسي.بعالوه علم آمار در راته های بسيار ديگری 

كااه ه ااوز از تركيااال آنهااا بااا آمااار ااااخه هااايي بااا اسااامي خاااع پديااد نيامااده،از قبياال علااوم     

  سياسي،هواا اسي و م يط ا اسي،نقش عمده ای ايفا مي ك د.
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يكي "ری،در تمام قلمروهای گوناگون كاربرد آمار،تقريبامفاهيم اساسي و هسته اللي رواهای آما

است:تفاوتي كه واود دارد آن است كه در هر قلمروی، ممكن است تعدادی از روااها نسابت باه    

 رواهای ديگر مفيد تر باا د و مورد تأكيد بيشتری قرار گيرند. 

 عمل آماری

 : [1]اكلي كه ت بهب دی و تفسير مشاهدات بير قطعي اس ريای و امع اامل برنامه

 واقعي مشاهدات بوده، بير واقعي يا بلط نباا د.  ٔ  اعداد نماي ده

 ن و مفيدی تهيه و ت ظيم اوند.  به

 ن و ل يك ت ليل اوند.  به

 گيری ل يك باا د.   قابل نتيجه

موضوع آمار در چ د ف ل اخير به قدری در ايران مد اده است كه از اين اهت مي توان آن را در 

رديف قمر م  وعي قرار داد. با اين تفاوت بارگ كه همه كس مع ي قمر م ا وعي را ماي داناد     

كه آما ر  مخ ولاً علمي كه به اين ناام خواناده ماي ااود      ولي كمتر كسي است كه يقيقتاً بداند 

 چه الول و مع ايي دارد. 

 زنده ياد دكتر عباسعلي خوااه نوری  پدر آمار ايران 

بيشتر مردم با كلمه آمار  به مفهومي كه برای ثبت و نمايش اطالعات عددی به كار ماي رود  آاا ا   

ساال گشااته     11بازار بورس  كارماد يمل كااال در  هست د: تعداد بيكاران  قيمت روزانه سهام در 

اين مفهوم م طبق با موضوع اللي امعيت نوايي ا وب تهران  مثالهايي از اين مفاهيم هست د. ولي 

آمار نيست. آمار  عمدتًا با وضعيت هايي سر و كار دارد كاه در آنهاا وقاوع ياك پيشاامد باه طاور        

 يتمي قابل پيش بي ي نيست. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¢Ù�Ø§Ø±#endnote_src1


 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این پروژه آماری با قیمت این 

 www.asemankafinet.irآسمان مراجعه کنید .ه سایت علمی و پژوهشی فقط دو هزار تومان ب

 7 

ماری بالباً بير يتمي اند. تخمين نرخ اديد بيكاری بر مب ای مطالعه چ د هاار نفر از مردان ياا  است تااهای آ

 بررسي طرح اديد ترافيك تهران بر اساس نظر س جي مثالهايي از اين موضوع اند. 

آمار مجموعه ای از مفاهيم و روش هاسات كاه در هار زمي اه پاژوهش  بارای گاردآوری و تعبيار         

ه آن و انجام نتيجه گيری ها  در ارايطي كه عدم يتميت د ر آن واود دارد  باه  اطالعات مربوط ب

 كار مي رود. 

نظريه و روش های اديد آماری  از يد ساختن اداول اعداد و نمودارها بسيار فراتار رفتاه اسات.    

آمار به ع وان يك موضوع علمي  امروزه اامل مفاهيم و روش هايي اسات كاه در تماام پاژوهش     

مستلام امع آوری داده به وسيله يك فراي د آزمايش و مشااهده و انجاام اسات باط ونتيجاه      های كه

گيری بوسيله تجايه و ت ليل داده ها هست د  اهميت بسيار دارند. نماايش هاای عاددی باه لاورت      

 ا به ای فرعي از آمار در آمده اند. 

اقت اادی   -تعليمات ااتمااعي  پرورش گياهان  تشخيص بيماری ها  برنامه های تربيتي و آموزاي 

  مثال هايي هست د كه علم آمار مي تواند مفيد بااد.

  :اصلي آمار عبارتند از ی  هدف ها 

 الف( انجام است باط درباره اامعه از طريق تجايه و ت ليل اطالعات مواود در داده های نمونه ای.

علمي كه برای رسيدن به هدف  ب( س جش مياان عدم يتميتي كه در اين است باط ها واود دارد. 

های فوق اهميت دارد  عبارتست از طرح ريای فراي د و دام ه نمونه گيری به طور يكاه مشااهدات   

 مب ايي برای استخراج است باط های معتبر تشكيل ده د. 

 داليل برگااری دورهكالس های كاربردی آمار در موسسه ايران زمين:  
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ن كاربرد استدالل آماری در تمامي رااته هاای علاوم و يتاي در     قرن بيستم ااهد افاايش روز افاو

علوم انساني بوده است. در نتيجاه  اماروزه آاا ايي دانشاجويان باا الاول و تك ياك هاای پاياه ای          

 ت ليلي آماری در اكثر دوره های علمي و يرفه ای اهميت خاع دارد. 

رياضي پيشرفته ندارد. مق اود ماا در   خوابختانه درك بسياری از مفاهيم اساسي آمار نياز به دانش 

اين دوره  ضمن معرفي طيف وسيعي از تك يك های آماری كه كاربرد گسترده ای دارند  آا ايي 

دانشجو با اين روش ها و آگاه كردن او از م دوديت های آنها و ن وه اعمال اين روش هاا باا نارم    

 مي بااد. و در لورت لاوم با ساير نرم افاارهای آماری  SPSSافاار 

  هدف ما  بيان مفاهيم با تواه به اوهر فكر و علم آمار در زمان ياضر اسات. ب ا  هاای كاالس    

عمدتاً متكي به استدالل های اهودی خواه دبود . البته گاهي از ابر هم استفاده مخت ری خواهاد  

 ای اين روش اد. عقيده ما اين است كه اگر به دانشجويان توضي ات كافي در باره استداللي كه مب

ری خواه اد دااات. بادون چ اين دركاي ابلاال       هاست داده اود  درك بهتری از روش های آماا 

دانشجويان عالقه اان را به موضوع از دست مي ده د و ت ها اراره كردن تعدادی دستور العمل  چاه  

با استفاده از نرم افاار و چه بدون آن  ممكن است آنها را به استفاده بلط از علام آماار بكشااند. در    

بتدا قبل از معرقي رسمي هر روش آماری مثال هايي را هر ب ثي كه در كالس ها اراره خواهد اد  ا

 مي آوريم تا قلمرو كاربرد روش آاكار گرددد. 

در موقع ارح روش های مختلف ت ليل آماری دارمًا ياادآوری ماي ااود كاه اعتباار هار اسات باط        

آماری م وط به برقراری فرض های معي ي درباره مدل است. اگر اين فرض ها نقض اوند  ممكان  

ست نتايج گمراه ك  ده ای بدست آي د. ايساس ما اين اسات كاه آماوزش آماار  يتاي در ساطك       ا

مقدماتي نبايد به توليف روش ها م دود گردد. دانشجويان را بايد تشويق كرد تا نسبت به كاربرد 
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روش ها برخورد انتقادی دااته باا د و وقتي به تفسير نتاايج ماي پردازناد  ايتيااط الرم را باه كاار       

برند. اين ن وه برخورد بخ وع در مطالعه رابطه بين متويرها مهم است . يع اي در بخشاي از آماار    

 كه اايد بيشترين )و نيا ااتباه آميا ترين( كاربردها را دااته است. 

امروزه استفاده از نرم افاارهای آ ماری به ع وان يكي از ضروريات ت قيقات ب يادين آماری  مطرح 

يق آماری معموالً با يجم وسايعي از داده هاا و اطالعاات ابتادايي روبارو هساتيم.       است. در هر ت ق

SPSS  يك نرم افاار اامع با سهولت كاربردی باال  ت ليل اين يجم وسيع داده ها را امكانپشيری

ساخته است. ا به ديگری از ت قيقات ب يادی  روش های پيچيده تری است كه در يك نارم افااار   

 امكان اارای سريع و ساده دستورات اين رواها ممكن است.  پيشرفته آماری 

با پيشرفت فوق ت ور علوم كامپيوتری  لاوم استفاده از اين نرم افاار ها به لورت اماری باديهي و   

ضروری در آمده است. كساني كه امكان استفاده از اين نرم افاارها را در ت قيقاات خاود م ادود    

ن  بلكه يتي با گشات زمان امكان ابران فالله با ديگران را نياا را از  ك  د  نه ت ها رقابت با سايري

 مي ده د.   دست

 های آماری روش

مطالعات تجربي و مشاهداتي هدف كلي برای يك پروژه ت قيقي آماری، بررسي ياواد  اتفااقي   

ته روی ها يا متوير هاای بيار وابسا    بوده و به ويژه نتيجه گيری روی تأثير توييرات در ارزش ااخص

يك پاسخ يا متوير وابسته است. دو ايوه اللي از مطالعات آماری ت ادفي وااود دارد : مطالعاات   

تجربي و مطالعات مشاهداتي. در هر دو نوع از اين مطالعات، اثر توييرات در يك متويار ) ياا متويار    

دو اايوه   ااود. اخاتالف باين ايان     های ( بيار وابساته روی رفتاار متويار هاای وابساته مشااهده ماي        

اود. يك مطالعه تجربي در بردارناده روش هاای    ای است كه عمالً هدايت مي درچگونگي مطالعه
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دهد و سپس با استفاده از روش مشابه  اندازه گيری سيستم ت ت مطالعه است كه سيستم را تويير مي

دير دهاد تاا مشاخص ساازد كاه آياا توييارات انجاام ااده، مقاا           اندازه گيری های اضافي انجام ماي 

گيرد.  دهد يا خير. در مقابل يك مطالعه نظری، مداخالت تجربي را در بر نمي ها را تويير مي ااخص

 اوند. ها و اواب بررسي مي اوند و روابط بين پيش بي ي امع آوری مي ها دادهدر عوض 

مشهور است كه تالش كرد تاا توييارات در    Hawthorneجربي، مطالعات يك نمونه از مطالعه ت

بيازمايد. م ققان عالقاه م اد بودناد كاه      Howthorneم يط كار را در كمپاني الكتريك بربي 

تواند كارايي را در كارگران خط توليد افاايش دهد. م ققان ابتدا كارايي را در  آيا افاايش نور مي

ند و سپس مياان نور را در يك قسمت از كارخانه تويير دادند تا مشاهده كارخانه اندازه گيری كرد

تواند كارايي را تويير دهد. به واسطه خطا در اقدامات تجربي، باه وياژه    ك  د كه آيا تويير در نور مي

فقدان يك گروه ك ترل م ققاتي در يالي كه قادر نبودند آنچه را كه طرايي كرده بودناد، انجاام   

از مطالعه مشااهداتي،   نمونهآماده سازند. يك  Hawthorneادند تا م يط را با ايوه ده د قادر 

ك د. اين نوع از مطالعه به طور  را بررسي مي سرطان ريهمطالعه ايست كه رابطه بين سيگار كشيدن و 

ك د تا مشاهدات مورد عالقه را امع آوری ك د و سپس تجايه و  ای استفاده مي اخت الي از ايوه

اماع  ت ليل آماری انجام دهد. در اين مورد، م ققان مشاهدات افراد سايگاری و بيار سايگاری را    

 ك  د. ك  د و سپس به تعداد موارد سرطان ريه در هر دو گروه تواه مي آوری مي

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ø§Ø¯Ù�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø³Ø±Ø·Ø§Ù�


 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این پروژه آماری با قیمت این 

 www.asemankafinet.irآسمان مراجعه کنید .ه سایت علمی و پژوهشی فقط دو هزار تومان ب

 11 

                               
 : مقدمه 

وزن وسن كودك از نظر سازمان اهاني بهداات از مهمترين ااخص های س جش 

 سالمت م سوب مي اود . 

 1/2زمان تولد وزني باالی  در اناز سوی سازمان اهاني بهداات وزن نرمال برای كودك 

 كيلو گرم تعيين اده است . 

ما معتقد هستيم بين سن مادر ووزن كودك در زمان تولد رابطه واود دارد و اين يك 

 فرض برای مطالعه ما مي بااد .

سال تعيين اده است  ب ابراين سن مادر  51- 11در زمان بارداری  انسن نرمال برای مادر 

از اين مقياس هم برای مادر وهم برای كودك عامل خطر م سوب مي باالتر يا پايين تر 

 اود.

سن كم مادر سو و افاايش سن مادر برای بارداری خطرناك مي بااد وممكن است برای  

 كودك ناه جاری به دنبال دااته بااد. 

ما در پي اين هستيم كه رابطه ای بين سن مادر و وزن كودك در زمان تولد بيابيم . ما به 

 .ن را به اثبات برسانيم آواود چ ين رابطه ای اعتقاد داريم و بايد 

پژوهش های ديگری  نيا مشابه با اين موضوع تاك ون لورت گرفته است ولي دام ه 

 مكاني وزماني آن با مطالعه ما متفاوت بوده است .
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 :  جمع آوری داده ها  

 

، ما به مركا هدفي تعيين اده ر اهت نيل به هبرای دستيابي به اطالعات مورد نياز خود دما 

 بهداات  اهر فيروزه مرااعه كرديم .

به لورت بير ت ادفي بوده است  به ع وان مكان انجام مطالعه انتخاب اين مركا بهداات 

. 

هست د كه در اين مركا بهداات  بارداری  ب ابراين اامعه مورد مطالعه ما تمام مادران

 كودك انها متولد اده است .  11ماه اول سال  5ر ود اند  پرونده دااته

 مي بااد.   1511ماه اول سال  5 ياضر دام ه زماني مطالعه

ما تمام پرونده ها  راوارد مطالعه نكرده ايم و ،امكان بررسي همه ی پرونده ها  به علت عدم

 به لورت ت ادفي تعدادی از پرونده ها را مورد بررسي قرار داديم .

 پرونده وارد مطالعه ما اد . 22پرونده بود كه از بين انها  111ای اامعه ما تعداد اعض

 2تا  1انتخاب اعضای نمونه مطالعه به اين لورت بود كه ما در ابتدا از بين اعداد  ی ن وه

تا پرونده ها  11تا  11پس از آن به لورت  و را انتخاب كرديم 1به لورت ت ادفي عدد 

 ونده هارا به ع وان نمونه های انتخاب اده وارد مطالعه نموديم. و اين پررا ادا نموديم 

الزم به ذكر است كه متويير ا سيت از نظر ما دارای اهميت چ داني نبوده ب ابراين ما اين 

 متوير را در مطالعه وارد نكرده ايم. 

 مادر و كودك  يك اماره اخت اع داده ايم . هر  به  1ی در ضمن  ما در ادول اماره
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 داده هافراواني  -1جدول شماره 

 

 سن مادر ) سال ( ( kgوزن نوزاد  )  اماره

1 2 1 53 

2 5 1 21 

5 2 2 22 

4 5 4 24 

1 2 2 23 

6 5 3 21 

3 5 6 24 

1 2 1 11 

2 1 2 21 

11 2 1 56 

11 2 6 41 

12 5 1 22 

15 2 2 13 

14 5 4 51 

11 1 1 51 

16 2 2 21 

13 5 21 

11 2 2 12 

12 2 6 16 

21 2 12 
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21 2 6 11 

22 5 2 21 

25 5 1 21 

24 2 2 13 

21 5 4 11 

26 5 2 22 

23 2 2 53 

21 2 4 21 

22 5 6 51 

 
    

R = max – min  

R = 41 – 11  

R = 21  

   

K = 1  

C = r / k  

C = 21 / 1  

C = 1  

 فراواني سن مادران باردار – 2جدول شماره 

 

اف ان ر

 معيار 

فراواني  واريانس 

 تجمعي 

درلد 

فراواني 

 نسبي

فراواني 

 نسبي 

مركا 

 دسته 

 رده ب دی  فراواني 

1 4212 2 15121 1 23 1 23 13 1 1 11- 21  

1 6132 2 11 14 21 6 1 216 22 1 6 21 -21 
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2 1166 4 31121 22 23 1 23 23 1 1 21-51 

2 1611 4 21 24 6 1 1 161 52 1 2 51-51 

1 3464 5 11 22 13 1 13 53 1 1 51-41 

 امع  22  1 111   

 

 براساس اعداد وارقام يالل از م اسبات ما : 

 هست د .  11-21درلد از كودكان در رده وزني 23

 هست د. 21-21درلد از كودكان در رده وزني 6/21

 هست د. 21 -51درلد از كودكان در رده وزني 23

 هست د. 51-51ه وزني درلد از كودكان در رد6/ 1

 هست د. 51-41درلد از كودكان در رده وزني 13

 

 سال بوده است.   21-51و  11-21بيشترين فراواني ها مربوط به دو گروه س ي  -

گروه سال و كمترين واريانس مربوط به  21- 51بيشترين واريانس مربوط به گروه س ي  -

 سال مي بااد.  11- 21س ي 

و كمترين ان راف معيار مربوط به گروه      س ي  21- 51عيار مربوطبيشترين ان راف م -

 سال مي بااد.  21-11
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رده سنی

نمودار شماره 1-  فراوانی سن مادران باردار

East

West

North

 
 

 

 نمودار مستطيلي نشان مي دهد كه:

و كمترين فراواني مربوط  21-51و  21-11بيشترين فراواني مربوط است به دو گروه س ي  

 سال .  51-51است به گروه س ي 
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            نمودار دایره ای فراوانی سن مادران 

باردار

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

 
 

 

 مودار دايره ای نشان مي دهد كه:ن

 

و كمترين  11-21سال و  21- 51درلد ( مربوط است به گروه س ي  23يشترين فراواني ) 

 سال . 51- 51درلد ( مربوط است به گروه س ي  6فراواني )
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R = 5/1 – 1/1  

R = 2  

 

K = 4  

C = r /k  

C = 2 / 4  

C = 1 1 

 ي وزن کودکان در بدو تولدفراوان – 3جدول شماره 

 

ان راف 

 معيار 

فراواني  واريانس 

 تجمعي 

درلد 

فراواني 

 نسبي

فراواني 

 نسبي 

مركا 

 دسته 

 رده ب دی  فراواني 

1 11 1 1221 2 51 1 51 2 11 2 2 5-1 1 

1 31 1 152 14 13 2 1132 2 11 1 2 1-2 5 

1 14142 1 12 22 23 1 1 231 5 11 1 5 5-2 1 

1 1122 1 12151 22 24 1 24 5 11 3 5 1-5 5 

   111   22  

   

 نشان مي دهد كه :  5ادول اماره 

 هست د . 1/1 -2/5درلد از كودكان در رده وزني  51

 هست د.  5/2 – 1/2درلد از كودكان در رده وزني 2/13
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 هست د.  1/2 – 5/5درلد از كودكان در رده وزني  1/23

 هست د.  5/5 – 1/5درلد از كودكان در رده وزني  24

و كمترين بيشترين ان راف معيار مربوط  1/2-5/5كمترين ان راف معيار مربوط به گروه 

 . 1/1 -5/2به گروه 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  فراوانی

1.8-2.3 2.3-2.8 2.8-3.3 3.3-3.8

رده وزنی

          نمودار مستطیلی فراوانی وزن کودکان

East

West

North

 
 

 

 

 ه گروه نمودار مستطيلي نشان مي دهد كه بيشترين فراواني مربوط است به ب

 . 1/2 – 5/5و كمترين فراواني مربوط است به گروه س ي  1 5-1 2
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نمودار دايره ای وزن كودكان نشان مي دهد كه بيشترين فراواني مربوط است به به گروه 

 . 1/2 – 5/5و كمترين فراواني مربوط است به گروه س ي  1 5-1 2

 

 

 نمودار دایره ای فراوانی سن کودکان

1/8-2/3

2/3-2/8

2/8-3/3

3/3-3/8
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وزن كودكاني كه  فراواني نگين وزن كودكان ميا

مادراان در رده س ي 

 .... هست د. 

 رده س ي مادران 

 

2 412 1 2 1-2 2-2 2-2 6-2-

2 6-2 2-5 4 

21-11  

2 15 6 2 2-5 4-5 6-1 2-

2 2-5 

21-21 

5 1131 1 5 1-5 2-5 1-2 2-

5 3-5 2-2 4-5 1 

51-21 

2 6 2 1 1-5 4 

 

 

51-51 

2 11 1 2 1-2 1-2 6-2 2-5 6 

 

41-51  

 

 

 

 

مابرای اين كه بتوانيم اثر سن مادر را روی وزن كودك در بدو تولد بررسي ك يم مادران 

 را براساس سن رده ب دی كرديم .

 ميانگين سن نوزادان اين مادران را در رده ی مربوطه م اسبه كرديم. 

سال پارين ترين  11 -21مقايسه ی ميانگين ها ی يالل نشان مي دهد كه در رده س ي 

 ميانگين وزن كودك را داريم . 

 51- 41و  51 -51اين ميانگين با افاايش سن مادر افاايش مي يابد ولي در رده ی س ي 

 سال مادران ميانگين وزن كودكان رو به كاهش مي گشارد. 
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 :  يافته های پژوهش

 
مادران و كودكان در زمان با تواه به نتايج يالل مي توان چ ين است باط كرد كه بين 

 تولد  رابطه واود دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


