کار درکالس
ضابطه  f(x)  =   4-  x2را رسم کنید.
جدول زیر را کامل کنید و به کمک آن نمودار تابع با
ٔ
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کار درکالس
نقاط رأس سهمی هایی را که معادله های آنها داده شده است ،مشخص کنید.
الف) y  = x2

ب)     y  = 4- x2

پ)            y  = 2 x2-4x+1

ت)             y  =2 (x-1)2+1
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معادله  y  =2 (x-1)2+1را مشــخص کنید به کمک آن نمودار سهمی را رسم
الف) رأس ســهمی به
ٔ
کنید.

معادله  y = − 1 (x + 2)2 + 5را رســم
ب) جدول زیر را کامل کنید و به کمک آن نمودار ســهمی به
ٔ
2
کنید.
…
…
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کار درکالس
 .1نمودار توابع
درجه دوم  y  =   -x2+6x - 10و  y  =   2x2+4x + 1را رسم کنید.
ٔ

 .2نمودار توابع  y  =   -x2+6x - 10و  y  =   x2+4x - 2را رسم کنید و در ادامه ،مختصات برخورد این دو
خم را مشخص کنید.
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تمرین
 .1نمودار سهمیهای به معادلههای   y  =   x2-2xو  y  =  -(x-١)2  +1و y  =   x2+4x  +1را رسم کنید.
.2اگر تابع درآمد به صورت  y = − 1 x2 + 30xو تابع هزینه به  صورت       y  = 18x  +40باشــد ،ماکســیمم
2
مقدار سود را مشخص کنید.
اندازه یکی از اضالع آن را با  xو مساحت آن را با  sنشان دهیم ،ابتدا
 .3محیط مستطیلی  26متر است .اگر
ٔ
نمودار تابع مساحت را بر حسب  xرسم کنید .سپس به کمک نمودار مشخص کنید به ازای چه مقداری
از  xمساحت مستطیل ماکسیمم میشود.
 .4اگر  2x+a=100باشد  xو  aرا طوری بیابید که  y = xaماکسیمم شود.
 .5در یک تولیدی ،نوعی المپ ،برای مصارف پزشــکی تولید میشــود.این تولیدی هریک از المپها را
هزینه آن برابر
میتواند به قیمت  200تومان بفروشد .اگر در هر روز  xواحد المپ تولید کند و بفروشد و تابع ٔ
 c(x) = x2  + 40x  +  100باشد:
الف) تابع سود روزانه این تولیدی را بنویسید.
ب) چند المپ در روز تولید کند تا بیشترین سود را داشته باشد؟
روزانه این کارگاه چقدر است؟
پ) بیشترین سود
ٔ

واندنی

خ

در روز  31خــرداد ،محور زمین
در قطب شمال بیشترین انحراف به سمت
خورشــید را دارد .در این روز ،خورشید
در هنگاه ظهر در باالترین زاویۀ ممکن در
آن محل قرار دارد .دقت کنید که روز 31
خرداد طوالنیترین روز ســال در نیم کره
شمالی است .اما در عرضهای باالتر ،این
زمان بیشتر است .به عبارت دیگر هر چه
به خط استوا نزدیک شویم ،طول روز در
 31خرداد عددی کوچکتر و هرچه از خط
استوا دور شویم عدد بزرگتری میباشد.
نمودار مقابل نشــان میدهد که طول روز
در ایــران در ایام خرداد مــاه و تیرماه در
شهرهای ایران چهاختالفی با هم دارند.
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چهارم کار      با دادههای آماری
درس ١گردآوری دادهها
درس2

معیارهای گرایش به مرکز

درس 3معیارهای پراکندگی

درس١
گردآوری دادهها
فعالیت
حوضچه پرورش ماهی را به منظور فروش آنها تخمین بزنیم.
میخواهیم وزن ماهیهای یک
ٔ
مرحله بعد ،از قسمت کمعمق  5ماهی صید میکنیم.
ابتدا از قسمت عمیق و در
ٔ
کل ماهیهای حوضچه

انتخاب  5ماهی از قسمت عمیق

انتخاب  5ماهی از قسمت کم عمق

 .1آیــا انتخاب  5ماهی از قســمت عمیق ،تخمین خوبی از وزن ماهیهــای حوضچه به ما میدهد؟ یعنی آیا
میتوان برای فروش آنها اعالم آمادگی کرد؟

 .2به نظر شما کدام تخمین بیش از مقدار واقعی است و کدا م یک کمتر از مقدار واقعی؟
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 .3اگر شما امکان صید  5ماهی  داشتید ،چگونه آنها را انتخاب میکردید تا منجر به تخمین بهتری از وزن ماهیهای
ش شــدهاند و تحرک زیادی ندارند.
حوضچه میشــد؟ فرض کنید ماهیها ،همانند شکل در حوضچه پخ 

نحوه پخش شــدن ماهیها اطالعی نداشــتیم ،بهتــر بود     5ماه ی را چگونــه انتخاب میکردیم؟
 .4اگــر از ٔ
آیا انتخاب تصادفی چند بخش از حوضچه (مثال ً زمانی که آن را شــطرنجی کردهایم) به ما کمک میکند
ماهیهای انتخابی معرف بهتری از کل ماهیها باشند؟
درباره یک چیزاند که در محاسبه ،استنباط ،یا برنامهریزی به  کار میروند.
دادهها واقعیتهایی
ٔ

واحد آماری به هر یک از افراد یا چیزهایی میگویند که دادههای مربوط به آنها در یک بررسی
آماری گردآوری میشود.
مجموعه ّ
کل واحدهای آماری را جامعۀ آماری مینامند.
ٔ

جامعه آماری را که با روش مشخصی انتخاب شده باشد ،یک نمونه مینامند.
زیرمجموعه از
هر
ٔ
ٔ

همه اعضای جامعه ،شــانس انتخاب یکســان در نمونه را داشــته باشــند
نمونهای را كه در آنٔ ،
نمونۀ تصادفی می نامند.

حوضچه ماهی ،هر ماهی درون حوضچه یک واحد آماری اســت .به کل ماهی های حوضچه که
در مثال
ٔ
همه واحدهای آماری جامعه گفته می شــود .اگر وزن تکتک ماهیها را در اختیار
عبارت اســت از
مجموعه ٔ
ٔ
نمونه  5ماهی از قسمت کم عمق معرف دادههای یک نمونه پنجتایی
داشته باشیم دادههای جامعه را داریم .وزن ٔ
نمونه تصادفی  5تایی از
اســت .اگر  5ماهی با یک روش تصادفی از حوضچه اســتخراج شــود ،عمال ً یک ٔ
حوضچه در اختیار داریم.
تفــاوت زیادی بین عدد در ریاضــی و داده در آمار وجود دارد .به
عبــارت دیگر عدد  50یک مفهوم در ریاضی دارد و دادهای که مقدار
آن  50اســت ،عالوه بر مقــدار آن حاوی اطالعات زیادی اســت.
روزانه جادههای
بهعنــوان مثال این داده می تواند متوســط تلفــات
ٔ
کشور در یکی از سال های اخیر باشد.

خ
و
ا
ن
د
نی
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از قدیم گفتهاند که
مشت نمونه خروار است،
ولی نه هر مشتی .چرا؟
اگر نمونه تصادفی
انتخاب شود
آنگاه نمونه
معرف جامعه
خواهد بود.

فعالیت
میخواهیــم طــول قد دانش آموزان یک مدرســه را گردآوری کنیم .برای این منظور چه راهی پیشــنهاد
میکنید؟
آمارگیری :گردآوری دادهها به یکی از روشهای ممکن
آمارگیر :کسی که آمارگیری را انجام میدهد.

اگر قرار شد آمارگیر باشیم ،میتوانیم جدولی به صورت زیر تکمیل کنیم.
مثالی از جدول طراحیشده برای ثبت داده ها
اندازه طول قد

چوبخط برای شمارش

تعداد دانشآموزان

کوتاهتر از  140سانتی متر
140-149سانتی متر
150-159سانتی متر
 160-169سانتی متر
 170سانتی متر یا بلندتر

چگونــه مطمئن میشــوید که دانشآموزی از قلم نیفتاده اســت؟ چه راهکاری برای این منظور پیشــنهاد
میکنید؟
آمارگیری زحمت زیادی برای آمارگیر دارد .آیا راهحل سادهتری برای انجام آن دارید؟ یکی از مرسومترین
روشهای آمارگیری ،اســتفاده از پرســشنامه است .پرســشنامه شبیه همان جدولی اســت که هنگام ثبتنام
در مدرســه ،شــما یا والدین ،آن را تکمیل کردهاید .پرســشنامه را میتوانند واحدهای جامعه یا نمونه تکمیل
کنند.
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مثالی از پرسشنامۀ طراحیشده
سالم ،میخواهیم طول قد دانش آموزان مدرسه را آمارگیری کنیم.
لطفاً یکی از گزینهها را انتخاب کنید.
طول قد شما چقدر است؟
کوتاهتر از  140سانتی متر
 140-149سانتی متر
150-159سانتی متر
160-169سانتی متر
 170سانتی متر یا بلندتر

برای به انجام رساندن یک آمارگیری
باید پاسخ سؤالهای زیر را بدانید:

       

خ
و
ا
ن
د
ن
ی

 .۱میخواهید چه چیزی پیدا کنید؟ چرا؟
 .۲چه دادههایی را باید گرد آوری کنید؟ چگونه تصمیم میگیرید؟
 .۳کدام راه ،بهترین راه گرد آوری داده ها است؟ چرا؟ آیا ب ه ابزار خاصی نیاز دارید؟
 .۴به چه مقدار داده نیاز دارید؟ چگونه تصمیم میگیرید؟
 .۵دادههای شما باید چقدر دقت داشته باشند؟ چرا؟
 .۶دادههایتان را چگونه ثبت میکنید؟ چرا این روش را انتخاب کرده اید؟
 .۷دادهها را چگونه ارائه میکنید؟ چرا؟
 .۸آیا دادهها از الگوی خاصی پیروی میکنند؟ دادهها بیانگر چه هستند؟
 .۹چه نتیجهگیری یا پیشگویی خاصی میتوانید از دادهها ارائه کنید؟
 .۱۰آیا نتایج ،با آنچه انتظار داشتید ،تطبیق دارد؟
 .۱۱چگونه نتایج کار را ارائه میکنید؟ برای چه کسانی ارائه میکنید؟
 .۱۲با توجه به نتایج بهدســت آمده ،آیا میتوانید ســؤاالت دیگری را نیز بررســی کنید ،به نظر شما در
مرحله گردآوری داده ،به کدامیک از سؤاالت فوق باید پاسخ داده شود؟
ٔ
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 .1چه راه دیگری برای آمارگیری طول قد دانش آموزان یک مدرسه پیشنهاد میکنید؟

 .2فرض کنید زمان الزم را برای گردآوری تمامی دادههای دانش آموزان در اختیار نداشــته باشــید .اگر
بخواهیم نمونهای را انتخاب و آمارگیری کنیم ،چه راهی پیشــنهاد میکنید که نمونه به  صورت تصادفی
انتخاب شود؟
روشهای گردآوری دادهها

مصاحبه

مشاهده

پرسشنامه

دادگان ها

نقلیه عبوری از
 .1مشــاهده :گردآوری دادهها بدون نیاز به فرد پاسخ گو ،مانند شــمارش تعداد وسایل ٔ
یک تقاطع در هر ساعت یا اندازه گیری وزن محصوالت یک باغ میوه.
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مجموعه سؤاالت از پیش
 .2پرســش نامه:
ٔ
تعیینشده که توسط تعدادی پاسخدهنده تکمیل
میشــود .این روش مرســومترین ابزار گرفتن
اطالعــات از مردم اســت .مرکز آمــار ایران
هر  10ســال یکبار با اســتفاده از پرسش نامه
اطالعات تمامی خانوارهای ساکن در ایران را
جمعآوری میکند .به این فرایند ،سرشماری نفوس و مسکن میگوییم.
شعارهای برت ِر
سال جهانی آمار

 .3مصاحبــه :معمــوال ً بیــن دو نفر صورت
میگیرد ،یکــی مصاحبهگر (همــان آمارگیر) و
دیگری مصاحبهشــونده یا پاسخ گو است .مثال ً
درباره مســائل فرهنگی کاهش
اگر بخواهیــم
ٔ
شــدآمد  (ترافیک) پژوهش کنیــم ،مصاحبه از
صاحب نظران راهحل مناسبی برای گردآوری
دادههاســت .این روش بیشــتر زمانی استفاده
میشود که آمارگیر اطالع کافی از تمامی پاسخهای ممکن را ندارد.

آمار ،تصویر دیروز،
آیینه امروز ،دورنمای فردا
ٔ
***
آمار ،سنجش گذشته؛
شناخت حال؛
درک آینده

 .4دادگانها :شــامل مجموعهای از اطالعات ذخیره شــدهاند .در بسیاری از موارد ،دادهها را میتوان از
اطالعاتی که قبال ً ذخیر ه شــدهاند ،بهدست آورد .اگر قرار اســت تحقیقی در مورد نمرههای دروس ریاضی
اســتانها انجام شــود ،اطالعات ثبتی اداره کل آموزش   و   پرورش راهگشا خواهد بود .از سوی دیگر به دلیل
تولید دادهها به  صورت خودکار ،در بســیاری از مؤسسات و سامانهها ،استفاده از این روش برای گردآوری
دادهها به  سرعت رواج یافته است.

تمرین
کدام روش جمعآوری دادهها برای موارد زیر مناسب است؟ یک دلیل برای انتخاب خود ذکر کنید.
نحوه برخورد و رسیدگی به درخواستهای آنها .
 .1میزان رضایت مشتریان بانک از ٔ
پایه دهم.
همه دانشآموزان مدرسه بر حسب ماه در ٔ
.2سن ٔ
 .3تعداد سرنشینان خودروهای سواری در یکی از محورهای خروجی شهر.
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الف) کدام روش برای جمعآوری هر یک از دادهها مناسب است؟

 .1تعداد قلمهای هر دانشآموز در یک کالس.
 .2ساعات خواب دانش آموزان کالس درس شما در شب گذشته.
 .3طول قد دانش آموزان یک کالس.

ش زیر آمارگیری کنیم.
ب ) میخواهیم طول قد دانش آموزان یک کالس یا مدرســه را به یکی از سه رو 
هریک از این روشها محدودیتهایی دارند .چگونه میتوان این محدودیتها را از بین ببرد؟
پرسشنامه :اگر تعداد واحدهای نمونه زیاد باشد ،این روش زمانبر است.
مشاهده :اگر بهدقت زیادی نیاز داریم ،مناسب نیست.
دادگانها :همیشه اطالعات ثبتی را در اختیار آمارگیر قرار نمی دهند.

واندنی

آمارگیری را میتوان به روشهایی بســیار ســریعتر یا کمهزینهتر مانند
آمارگیری پستی ،تلفنی ،اینترنتی یا پیامکی انجام داد .همچنین میتوان
با ابزاری نظیر گوگل ُفرم یک پرسشنامه طراحی کرد ،و آن را به نشانی
نمونه انتخابی ارسال کرد و نتایج را از گوگل فرم بازیابی کنیم.

خ

فعالیت
درباره افرادی که از کوه دنا باال رفتهاند ،پژوهشــی آماری انجام دهیم .واحد های آماری این
قرار اســت
ٔ
همه افرادی هستند که توانستهاند به قلّه برسند .هدف از این پژوهش میتواند فرهنگی یا علمی باشد.
پژوهشٔ ،
بسته به نوع پژوهش ،یک یا چند ویژگی این افراد (مانند طول قد یا جنسیت) موردنیاز است .به هریک از این
متغیرها میتوانند مواردی مانند :سن ،وزن ،ملیت،
متغیر میگویند .سایر ّ
ویژگیها که مورد پژوهش قرار می گیرد ّ
متغیرهای مورد بررســی در یک پژوهش ممکن اســت کمی یا کیفی باشند.
میزان تحصیالت و درآمد باشــندّ .
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متغیر :هر ویژگی از اشخاص یا اشیا که قرار است بررسی شود.
ّ
متغیرهایی هســتند که مقادیر عددی میگیرند و برای آنها عملیات ریاضی
کمیّ :
متغیر ّ
ّ
از قبیل جمع ،تفریق و معدلگیری قابل انجام است.
متغیرهایی هســتند که صرفاً برای دستهبندی افراد یا اشیا در گروهها به کار
متغیر کیفیّ :
ّ
میروند و لزوماً مقدار عددی نمی گیرند.
متغیرهای کیفی
متغیرهای ّ
کمی هســتندّ .
در مثــال کوهنوردان دنا ،ســن ،وزن ،قد و درآمد یک کوهنورد ّ
معموال ً از نوع مشاهدات غیر عددی اند و در مثال کوهنوردان دنا  ،جنسیت و ملیت را در بر میگیرند .بهعنوان
مثال جنسیت برای دستهبندی افراد به مرد و زن استفاده میشود.
کننده جنبهای خاص از جامعه است و در صورتی
پارامتر جامعه :یک
ٔ
مشــخصه عددی است که توصیف ٔ
که داده های کل جامعه در اختیار باشــند قابل محاسبه است .مثال ً اگر دادههای مربوط به تکتک کوهنوردان
را داشــته باشیم ،یعنی به دادههای جامعه دسترسی داریم .نسبت مردان در کل
جامعه کوهنوردان ،معرف یک
ٔ
پارامتر است.
اگر دادههای بعضی از کوهنوردان را داشته باشیم؛ یعنی دادههای نمونه را در اختیار داریم .نسبت ِ
مردان
کوهنــورد به این دادههای نمونــهای را ،آماره (مقدار آماره) گویند .آماره   ها از یــک نمونه به نمونه دیگر تغییر
میکنند؛ این در حالی است که پارامترهای جامعه همیشه ثابتاند ،چرا؟
در بســیاری از موارد ،آمارگیری از کل جامعه امکان پذیر نیســت .بنابراین علیرغم اینکه پارامتر دارای
مقدار ثابتی است ،این مقدار مجهول است و به همین دلیل از آمارهها برای تخمین پارامترها استفاده میکنند.
کننــده جنبهای خاص از نمونه اســت و از داده های نمونه
آماره نمونه :مشــخصه ای عددی که توصیف
ٔ
به  دست می آید.
آماده برداشت است .در این بررسی،
اداره کشــاورزی استان خوزســتان در حال ارزیابی هندوانههای ٔ
مثالٔ :
متغیر،
هندوانهها همان واحدهای آماری هســتند .اگر پژوهشگران وزن هندوانهها را مورد بررسی قرار دهندّ ،
کمی است ،زیرا با مقادیر عددی ارائه میشود .اگر وزن تکتک هندوانههای
متغیر ّ
«وزن» آنهاست .وزن یک ّ
این زمین بررســی شــود ،سرشــماری از جامعه انجام داده ایم (که امکان  پذیر نیســت) .متوســط ِ
وزن تمامی
هندوانههای قابل برداشت در این زمین« ،پارامتر» است.
حال فرض کنیم پژوهشگران تصمیم دارند بر اساس معیار «مزه» هندوانهها را مورد بررسی قرار دهند .در این
حالت مزۀ هندوانهها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد :بد ،قابل  قبول و خوب .حال که میخواهیم مزۀ هندوانهها را
متغیری کیفی است .از آنجا
متغیر «مزه» ّ
امتحان کنیم ،مطالعه به بخشی از کل هندوانهها محدود میشود .در اینجا ّ
که نمیتوانیم تمام هندوانهها را مزه مزه کنیم ،تنها بخشی از هندوانهها مورد مطالعه قرار میگیرند؛ پس باید «نمونه»
بگیریم .نسبت هندوانههای با مزۀ «خوب» در نمونه ،یک «آماره» است.
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محدودیت های سر شماری
عبارت است از:
 .1هزینه زیاد
 .2زمان بر بودن
 .3خطای بـیشتر در
گردآوری داده ها
 .4امکان استـفاده در
بررسی های مخرب
(واحدهای انتخاب
شده را از بین
می برند) ندارد.

کار درکالس
برنامه جدید این شبکه را حداقل
شبکه تلویزیونی میخواهد نسبت دارندگان تلویزیون در شیراز را ،که ٔ
یک ٔ
یکبار در هفته تماشا میکنند ،بداند .بدین منظور یک گروه  1000نفری از دارندگان تلویزیون را در این شهر
بررسی می کند.
متغیرهایی را ک ه بررسی می شوند ،مشخص کنید.
الف) دادهها و ّ
متغیر ،تماشای تلویزیون
جواب :دادهها اطالعات گروه  1000نفری دارندگان تلویزیون در شــیرازند ،و ّ
است که پاسخ آن «تماشا میکند» یا «تماشا نمیکند» افراد مورد بررسی است.
جامعه آماری کدام است؟
ب)    آیا این دادهها یک نمونه اند؟
ٔ
کمی است یا کیفی؟
متغیر ّ
پ)    ّ
کمی را که ممکن است در اینجا جالب باشد ،مشخص کنید.
متغیر ّ
ت)    چند ّ
جواب :سن ،درآمد.... ،
برنامه جدید را تماشا میکنند ،آماره است یا پارامتر؟ (تعداد اعضای مورد نظر
ث)   نسبت افرادی در نمونه که ٔ
تقسیم بر تعدادکل اعضای یک مجموعه را نسبت میگوییم).

 مقیاس های اندازه گیری     

متغیرهای دادهها را در چهار مقیاس
دادهها را به دو گروه ّ
کمی و کیفی تقسیم کردیم .از نگاهی دیگر ،میتوان ّ
اندازهگیری دستهبندی کرد .اندازهگیری در تعریف به معنی ایجاد تفکیک بین افراد یا اشیا است .دو نوزاد دوقلو
را نامگذاری میکنیم تا آنها را تفکیک کنیم ،در واقع اندازهگیری کردهایم .بسته به  دقتی که این اندازهگیری صورت
میگیرد آن  را به چهار مقیاس اسمی ،ترتیبی ،فاصلهای و نسبتی تقسیم میکنیم .هدف بررسی این مقیاسها بیانگر
نوع محاسبهای است که برای این دادهها مناسب است؛ نظیر :ترتیب ،محاسبه اختالف و نسبت گرفتن.
اســمی :این مقیاس برای
متغیرهایی اســت که شامل
ّ
نامها ،برچســبها و گروهها
میشــود .در اینجــا هیــچ
معیاری که با آن بتوان دادهها
را از کوچــک بــه بــزرگ
مرتب کــرد وجود نــدارد.
مانند گروه خونی انسانها و
شماره دانشآموزی .کدهای
عددی در این مقیاس به  واقع
عدد نیستند بلکه صرفاً برای
گروه  بندی بهکار میرود.

ترتیبی :ایــن مقیاس با اســتفاده از
الفاظ ،ضمن ایجاد تفکیک بین افراد
و اشــیا ،ارجحیت نیز قائل میشود.
متغیرهایی است که
مقیاس ترتیبی برای ّ
قابل مرتب کردن هستند؛ در عین حال
محاسبه اختالف بین مقادیر دادهها ،یا
امکانپذیر نیست و یا بیمعناست ،مانند
رتبه دانشآموزان در یک کالس .اگر
رتبههای اول تا سوم معدل 16 ،18 ،19
کسب کرده باشند رتبه 3 ،2 ،1میدهیم
و توجه نمیکنیم که اختالف نمرات آنها
چقدر است.
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فاصلهای :این مقیاس به دلیل استفاده از لوازم یا
قواعد دقیق اندازهگیری ویژگی افراد یا اشیا بهدقت
اندازهگیری میشود .به بیان دیگر مقیاس فاصلهای
برای دادههایی اســت که قابل مرتب کردن هستند
و همچنین ،اختالف بین مقادیر دادهها بامعناست.
مانند درجه حرارت در شهرهای مختلف برحسب
سلســیوس .مقادیری که به دو نفر یا دو شیء داده
میشود صرفاً بیانگر فاصله بین آنها ست .درنتیجه
صفر در این مقیاس قراردادی اســت .مثال ً اگر
دمای بوشــهر  20و تهران  10درجه سلســیوس
باشــد نمیتوان گفت دمای تهران دو برابر بوشهر
است ولی اختالف دما  10میباشد.

نســبتی:این مقیــاس برای
دادههایی است که قابل مرتب
کــردن هســتند ،اختالف بین
مقادیر دادهها ،و نسبت مقادیر
دادهها نیز بامعنا است .اغلب
متغیرهای فیزیکی مانند نمره،
ّ
وزن و قــد دانشآمــوزان و
متغیرهایــی که بــا واژه تعداد
ّ
شروع میشوند در این مقیاس
اندازهگیــری میشــوند .در
این مقیاس صفر به معنی نبود
ویژگی در فرد یا شیء است.

واژه «مقیاس دادهها»
اگر فقط یک ّ
متغیر از دادهها اندازهگیری شــده باشد ،به جای ذکر «مقیاس ّ
متغیر» از ٔ
استفاده میکنند.
کیفی

متغیر
نوع ّ
مقیاس اندازهگیری

متغیرها
ّ

ترتیبی

اسمی

کمی
ّ
نسبتی

فاصلهای

شعارهای برت ِر
سال جهانی آمار

کار درکالس
متغیر دادههای زیر را مشخص کنید:
نوع ّ

الف) محسن ،محمود ،محمد و میثم همگی اسامی مذکر هستند.
رتبه
رتبه بیست و پنجم ،رضا ٔ
ب) در یک دبیرستان  319دانشآموز فارغالتحصیل وجود دارد .احمد ٔ
رتبه یک ،باالترین است.
رتبه چهارم را کسب کرده است و میدانیم که ٔ
رتبه دهم و جواد ٔ
نوزدهم ،صادق ٔ
پ) دمای بدن ماهیهای قزلآالی رودخانه هراز (برحسب درجه سلسیوس).
ت) طول ماهیهای قزلآال در رودخانه هراز.

تمرین
نماینده مجلس است .در هریک از سؤاالت زیر نوع دادهها را مشخص کنید.
دادههای زیر مربوط به یک
ٔ

الف) نام نماینده حسین ایرانی است.
ب) این نماینده  58سال سن دارد.
ب شده است 1390 ،1386 ،و  1394است.
پ) سالهایی که این نماینده در مجلس انتخا 
ت) مجموع حقوق این نماینده در سال گذشته  600.000.000ریال بوده است.
ِ
پیشنهادی حفاظت از منابع آبی کشور است .گزینههای موردنظر:
الیحه
ث) این نماینده در حال بررسی
ٔ
حمایت کامل ،حمایت ،بیطرف ،مخالف و کامال ً مخالف است.
ج) وضعیت تأهل این نماینده :متأهل
الیحه مرتبط با آموزش عمومی ،هفتمین نفری اســت که از آن
چ) میگوینــد این نماینده در رأیگیری
ٔ
حمایت کرده است.
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بهترین برنامهریزی
مستلزم بهترین آمار
***
با آمار بهتر بفهمیم،
بهتر تصمیم بگیریم

 آمار چیست؟     
علوم تجربی نظیر کشاورزی و پزشکی نیازهای اساسی بشر را رفع میکنند .در این علوم یقین کامل برای
حل مسئله وجود ندارد ،بسیار کاربردی اند و مورد استفاده قرار میگیرد .یک پزشک معموال ً بهصورت دقیق
بیماری را تشخیص نمیدهد و داروی بیماری نیز به همین وضع دچار است .ولی پزشک بر اساس تجربه حکم
بــه بیماری می دهــد و دارو تجویز میکند و در اکثر مواقع نیز نتیجه میگیرد .از ســوی دیگر در علوم ریاضی
روابط به  صورت صد   درصد حاکم هستند و هیچ شک و شبههای به آن راه ندارد.
وجود رابطه بین برخی پدیدهها در علوم تجربی باعث کشف حقایقی است که موجب پیشرفت آنها میشود.
معموال ً روابــط حاکم بر علوم تجربی را نمیتوان بهصورت ریاضی بیان کرد .علم آمار راهی برای بیان ریاضی
چنین پدیدههایی است.

فعالیت
روزمره خود از اطالعات بیان شــده در دو مثال زیر ،چه استفاده ای
به نظر شــما یک شــهروند در زندگی
ٔ
می کند؟ این اطالعات در رسانهها منتشر شده اند؟
ëسالمت
 بیشترین آسیبدیدگی در منازل ،افتادن یا زمین خوردن است.
 پنج درصد افراد به واکسن آنفوالنزا واکنش شدید نشان میدهند.
 افراد سیگاری دو برابر دیگران در معرض سرطان قرار دارند.
روزانه  5نوع میوه و سبزی بیشتر ویتامینهای موردنیاز بدن را تأمین میکند.
 مصرف
ٔ

ëحمل و نقل
 اولین دلیل تماس با امداد خودرو فراموش کردن کلید داخل خودرو است.
 بیشــتر رانندههای مرد و زن یک کشــور خارجی ،در پشــت چراغ قرمز به ترتیب با بینی خود کلنجار
میروند و در آینه نگاه میکنند.
 راندن بین خطوط راهنمایی در اتوبانها باعث کاهش  30درصدی شدآمد میشود.
 متوسط تعداد کشتههای تصادفات حدود  50نفر در روز اعالم شده است.

چگونه این اطالعات را به دســت آوردهاند؟ آیا تعریف دقیق کلمات پررنگ شده را حدس میزنید؟ جامعه،
و پارامتر یا نمونه و آماره را در هریک از مثالها مشخص کنید.
تصمیمگیری یکی از مهمترین جنبههای زندگی ماست .ما بر اساس اطالعاتمان و ارزشهایمان تصمیمگیری
میکنیم .روشهای آماری برای بررسی این اطالعات به ما کمک میکنند .بهعالوه ،آمار در شرایطی که با عدم
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ت قبل
قطعیــت در تصمیمگیری رو به روییم ،هــم به یاری ما میآید .چگونه به اطالعات گزارششــده در فعالی 
دســتیافتهاند؟ بهعنوان مثال ،اگر درصدد برآورد نســبت افرادی هســتیم که به واکسن آنفلوآنزا واکنش شدید
همه افرادی که مایل به انجام آن هســتند ،آمار روشهای مناسبی را پیش
نشــان میدهند ،بدون تزریق بر روی ٔ
مجموعه
رویمان میگذارد .روشهای آماری ما را قادر میســازند تا با نگاه کردن به اطالعات به دست آمده از
ٔ
شــیوه تحلیل
کوچکــی از افراد یا اقــام ،برای گروههای بزرگتری از این افراد یا اقالم تصمیمگیری کنیم.
ٔ
دادهها ،در کنار قواعد استنباطی ،موضوعات اصلی مطالعات آماری را تشکیل میدهند.

مطالعه نحوه گردآوری ،سازماندهی ،تحلیل و تفسیر دادهها برای استخراج
به
ٔ
اطالعات و تصمیمگیری ،آمار گفته میشود.

شعارهای برت ِر
سال جهانی آمار

گفتنی است که روشهای آماری بهتنهایی نمیتوانند معجزه کنند؛ این روشها میتوانند به ما کمک کنند تا
تصمیمهایی بگیریم؛ اما نه هر تصمیمی .به یاد داشته باشید که حتی یک روش آماری مناسب ،نمیتواند دقیقتر
یا صحیحتر از داده ها و حقایق اصلی باشــد .در نهایت ،نتایج آماری باید توسط فردی که نهتنها روشها ،بلکه
موضوع مورد بحث را کامل درک کرده باشد ،تفسیر شود.

آمار ،جهتنمای
توسعه پایدار
ٔ
***
آمار ،راهنمای ما
در تصمیمگیری
و برنامهریزی صحیح

تمرین
متغیر چیست؟
 .1فرق بین داده و ّ
کمی هستند یا کیفی؟
 .2دادههای در سطح اسمیّ ،
 .3فرق بین آماره و پارامتر چیست؟
اندازه یکسان از یک
 .4در یک جامعه آماری  ،آیا ممکن اســت که یک پارامتر تغییر کند؟ اگر ســه نمونه با
ٔ
جامعه داشته باشیم ،آیا میتوان سه مقدار متفاوت از یک آماره به دست آورد؟
وعده غذایی
 .5در یک مطالعه از  1261مشتری غذاخوریهای گیاهخوار ،سؤال شده است که برای کدام ٔ
(ناهار یا شام) غذا سفارش دادهاند؟
متغیر را مشخص کنید.
الف) ّ
کمی است یا کیفی؟
متغیر ّ
ب) این ّ
جامعه آماری در اینجا چیست؟
پ)
ٔ
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متغیرهای آنها را در چهار مقیاس :اســمی ،ترتیبی ،فاصلهای و نســبتی
 .6موضوعات زیر مرتبط اســتّ .
دستهبندی کنید.
الف) مدتزمان پاسخگویی به سؤاالت یک امتحان

ب) زمان اولین کالس
رشته تحصیلی
پ) ٔ

ت) مقیاس ارزیابی تحصیلی :ضعیف ،معمولی و خوب

نمره آخرین آزمون (از  100امتیاز)
ث) ٔ
ج) سن دانشآموز

خ

واندنی

لقمان و مرد پیاده

روزی لقمان در کنار چشــمهای نشســته بود .مــردی که از آنجا
می گذشت از لقمان پرسید :چند ســاعت دیگر به ده بعدی خواهم رسید.
لقمان گفت :راه برو ،آن مرد پنداشت که لقمان نشنیده است .دوباره سؤال کرد :مگر نشنیدی؟
پرســیدم :چند ساعت دیگر به ده بعدی خواهم رســید؟ لقمان گفت :راه برو ،آن مرد پنداشت که لقمان
دیوانه اســت .برای همین راه خود را گرفت و رفت .زمانی که چند قدمی راه رفت ،لقمان به بانگ بلند
گفت :ای مرد ،یک ســاعت دیگر بدان ده خواهی رســید .مرد گفت  :چــرا اول نگفتی؟ لقمان گفت:
چون راه رفتن تو را ندیده بودم ،نمیدانستم تند میروی یا کند .حاال که دیدم دانستم که تو یک ساعت
دیگر به ده خواهی رســید.در این داســتان ســاده و قدیمی تمام اصول آماری رعایت شده است .چرا؟
نکته ظریف این داســتان این است که لقمان فقط میگوید ،راه برو و توضیح دیگری نمیدهد .لقمان
ٔ
نمیگوید که میخواهم راه رفتن تو را ببینم تا از روی آن بگویم چه مدت طول میکشــد تا به ده برســی،
زیرا لقمان فکر میکند این اطالع ممکن اســت در راه رفتن آن مرد اثر بگذارد و در نتیجه ســرعتی که
لقمان تخمین می زند ،ســرعت واقعی راه رفتن آن فرد نباشد و در نتیجه زمانی را که تخمین خواهد زد ،
مدت زمان دقیقی نباشد.
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درس2
معیارهایگرایشبهمرکز  


فعالیت
گذشته
امســال خیرین مدرســه چقدر به مدرسه کمک میکنند؟ مدیر مدرسه بر اســاس اطالعات سالهای
ٔ
خود میگوید :معموال ً خیرین ،بهطور متوسط 10 ،درصد درآمد ساالنه خود را به این امر اختصاص میدهند.
خیریه این دبیرستان در سال جاری به ترتیب حروف الفبا بهصورت
ماهیانه حضار در انجمن
فرض کنید درآمد
ٔ
ٔ
زیر باشد:

درآمد (میلیون ریال)

نجمیه

سبحان

رسول

حسنا

جوانه

احمد

آرمان

40

12

28

32

30

22

25

پس برای پاسخ به سؤال طر ح شده باید میانگین این اعداد را محاسبه کنیم .میانگین
محاســبه آن شما تمامی درآمدها
همان چیزی اســت که ما ب ه آن معدل میگوییم .برای
ٔ
را باهم جمع و بر تعداد افراد حاضر تقســیم میکنید .اگر تمامی درآمدها را باهم جمع
کنید ( ،)189و بر تعداد افراد تقســیم کنید ( ،)7به عدد میانگین 27میلیون ریال در ماه
میرسید .در نتیجه  10درصد درآمد ساالنه برابر است با  32/4است.
اگر  nداده به   صورت  x n ،  ...   ، x2 ، x1داشته باشیم ،میانگین آنها را با نماد
 xنشان می دهیم ،که به   صورت زیر تعریف میشود:
x1 + x 2 + ... + x n
n

=x

n, x1 + x 2 + ... + x n
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کار درکالس

مد ،دادهای اســـت کـــه
بیشترین فراوانی را دارد.
فروشــندگان پوشــاک از
معیــار گرایــش بــه مرکز مد
بسیار استفاده میکنند .آنها با
آمارگیریهای خود درمییابند
که چه نــوع پوشــاکی مورد
پسند مصرف کنندگان است.
از همان پوشاک برای فروش
سفارش میدهند.
در رأی گیریها ،اســاس
تصـــمیمگیری مــد اســت،
چون موضوعی که بیشــترین
فـــراوانی را داشته بـــاشد،
انتخاب میشود .در انتخاب
رئیس جمهــور ،نــــامزدی
انتخاب میشــود که بیشترین
فراوانی (رأی) را داشته باشد.
محاسبه مد فقط کافی
برای
ٔ
است فراوانی دادهها را با هم
مقایسه کنیم و داده با بیشترین
فراوانی مد اســت .مد ممکن
است منحصر به فرد نباشد.

 .1میانگین دادههای  10، 20، 30، 40، 50چقدر است؟
 .2اگر میانگین دادههای  10، x  ، 40برابر  30شود مقدار  xچقدر است؟
 .3میانگین اعداد  1، 2، 3، 4، 5چقدر است؟
 .4میانگین اعداد    2   ،   4   ،   6   ،   8    ،     5چقدر است؟
     .5میانگین اعداد    5   ،   6   ،   7   ،   8    ،     9چقدر است؟
     .6میانگین اعداد    50  ،   60  ،    70  ،   80 ،   90چقدر است؟
درباره خواص میانگین ذکر کنید.
قاعده کلی از تمرین های قبل
    .7آیا می توانید چند
ٔ
ٔ

خیریه دبیرستان ما بیاید ،میانگین درآمد
ماهیانه یک میلیارد ریال به انجمن
حال اگر یک میلیاردر با درآمد
ٔ
ٔ
حضار چه تغییری میکند؟ (بیشــتر مردم به او ثروتمند میگویند .آمارشناسان او را دور افتاده مینامند ).درآمد
شــیوه تخمین
او میانگیــن را تــا حدود  148میلیون ریال در ماه باال میآورد (دقیقاً  )148/625و بر اســاس
ٔ
گذشــته ،خیرین معادل  178میلیون ریال (دقیقاً  )178/35را به دبیرستان کمک خواهند کرد! که غیر  واقعی به
نظر میرسد یا امکان محقق شدن آن ضعیف است.
دورافتاده :مقـــداری متفاوت با ســایر مقادیر دادههاست .معموال ً مقدار آن بسیار بزرگتر یا بسیار
بقیه دادههاست.
کوچکتر از ٔ

 میانه     

داده دورافتاده باعث اشتباه ما در تخمین متوسط دادهها شد .میانگین مرسومترین معیار گرایش
در مثال خیریهٔ ،
به مرکز است که گاهی ممکن است ما را به اشتباه بیندازد ،ولی میتوان از معیار دیگری نیز برای بیان متوسط درآمد
داده وسطی دادههای مرتبشده است ،میتوان استفاده کرد.
استفاده کرد .برای این منظور از میانه که ٔ
پــس از مرتــب کردن دادهها ،داده ای که تعداد دادههای بعد از آن با تعداد دادههای قبل از آن برابراســت،
داده وسطی مرتب شده است.
میانه است .اگر تعداد دادهها زوج باشد ،میانه برابر میانگین دو ٔ
میانه دادهها ،قبل از ورود میلیاردر ،دادهها را از کوچک به بزرگ مرتب میکنیم .وســط
برای
محاســبه ٔ
ٔ
میانه دادهها عدد  28است که با میانگین دادهها تفاوت زیادی ندارد.
 7عدد چهارمین عدد است ،پس ٔ
1

ردیف

12

درآمد مرتب  شده

2

22

3

25

4

28

5

30

6

32

7

40

حال فرض کنید میلیاردر در خیریه حضور دارد .میانه برای  8عدد وجود ندارد یا به عبارتی  8عدد ،عدد
وســط ندارند .پس بین داده چهارم و پنجم میانگین میگیریم .جایگاه چهارم درآمد  28و جایگاه پنجم آن 30
و در نتیجه میانه جدید درآمد  29است.
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بیشــتر افراد معتقدند کــه عدد  29میلیون ریال گویای مقدار صحیح متوســط درآمد افراد اســت و عدد
148میلیون ریال کامال ً بیربط اســت .پس ما به یک نتیجه میرســیم :اگــر در دادههایمان ،دورافتاده وجود
داشت  -دقیقاً مانند زمانی که یک میلیاردر هوس کار خیر میکند  -باید از میانه استفاده کنیم.

تمرین
میانه دادههای 10 ,   14,    86  ,   2 ,   68   ,  99 ,   1چقدر است؟
ٔ .1
میانه دادههای   11 , 10 ,   14,    86  ,   2 ,   68   ,  99 ,   1چقدر است؟
ٔ .2

  نکتۀ اصلی در اینجاست :اگر در آمار در جایی به یک نتیجه شسته و رفته برخوردید ،خیلی احتیاط
کنید .به دست آوردن «یک استنباط درست از دادهها تنها چیزی نیست که شما در یک بررسی آماری
خواهان آن هستید؛
خواسته دیگر ما برنامهریزی و تصمیمگیری است».
ٔ

تصــور کنید که بهجای انجمن خیریه با یک بیمارســتان ســر و کار داریم و داده ها به جــای مبالغ درآمد،
هزینههای جراحی هســتند .فرض کنید به جای میلیاردر ،با یک بیمار رو به روییم که گرفتار بعضی از مشکالت
بعد از عمل است و مجموع هزینههایش بالغ بر  250میلیون ریال است.
هزینههای جراحی مرتب شده

بیمار

هزینههای جراحی میلیون ریال

الف

2

1

ب

5

2

پ

45

3

ت

7

4

ث

35

5

ج

30

6

چ

50

7

ح

250

8
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میانگین موزون:
شــما قطعاً شــنیدهاید که
برخی از نمرات شما ضریب
دارنــد .مثال ً اگــر چهار بار
از شــما آزمون گرفته باشند،
نمره آخرین آزمون را ممکن
ٔ
است در  3ضرب کنند ،یعنی
به آن ضریــب  ۳بدهند .پس
اگر نمرات شما بهصورت زیر
باشد:

میانه آن برابر  32/5میلیون ریال است.
میانگین هزینههای جراحی این بیمارســتان برابر  53میلیون ریال و ٔ
دهنده
اگر شــما مدیر این بیمارســتان بودید ،کدام عدد برایتــان از همه مهمتر بود؟ عدد  32/5میلیون نشــا ن
ٔ
بودجه ســال بعد را با فرض این عدد بنویســیم،
هزینههــای معمول نگهداری یک بیمار اســت ،اگر بخواهیم
ٔ
بیمه تأمین
بهاحتمال زیاد با کسر بودجه مواجه میشویم .با قدری تفکر به میانگی ن و میانه ،دلیل اینکه افراد از ٔ
بیمه
(میانه هزینههای
سالیانه درمان معموال ً بســیار کمتر از حق ٔ
ٔ
اجتماعی اســتفاده میکنند ،روشن میشــود؛ ٔ
پرداختی اســت ،اما با نگاه به میانگین ســاالنه هزینهها ،حســاب میکنم که معامله خوبی کردهام) و من همیشه
میانه تعداد زخمیها در هر سفر با خودرو صفر باشد.
کمربند ایمنی را میبندم ،اگرچه ٔ
این نتیجه را نیز به یاد داشــته باشید :گاهی هیچ آمار درست یا غلطی وجود ندارد ،و همه چیز به اینکه شما
چرا میخواهید از آنها استفاده کنید ،بستگی دارد.

کار درکالس

آزمون اول دوم سوم چهارم
نمره 17 18 15 16

نمرهای که برای این درس
کارنامه شــما خواهد آمد
در
ٔ
میانگین  ۶عدد اســت یعنی
نمــره درس مذکــور عبارت
ٔ
است از:

با سه واژه :داده دورافتاده ،میانه ،و میانگین 5 ،جمله زیر را کامل کنید.

 .1آنچه اکثر مردم «حد وســط» مینامند ،نزد آمارشناســان به  .........معروف اســت .برای محاســبه
 ،.........به دادههای خود بهعنوان فهرســتی از اعداد نــگاه کنید؛ همه اعداد را باهم جمع کنید و بر
تعدادشان تقسیم کنید.

16    +15      +18  +17  +17  +17  =16/66
    6

نقطه وسطی فهرست اعداد مرتبشده است .نیمی از اعداد مقادیر باالتر از ........
 ........ .2در واقع ٔ
و نیمی دیگر مقادیر پایینتر از  ........قرار دارند.

میانگیــن نمرههــا بــدون
احتســاب ضریــب 16/5
میشود.
از میانگیــن موزون برای
معدل دروسی که با واحدهای
مختلــف (تعــداد ســاعات
متفــاوت) در طــول ســال
تحصیلی ارائه میشــود نیز
استفاده میشود.

 .3زمانی با  .............مواجه هستیم که مشاهدهای داشته باشیم که از الگوی دادههایمان پیروی نکند.
 .4وقتــی بــا  ...........مواجــه هســتید ......... ،معمــوال ً بازتاب بهتــری از دادههــا میدهد تا
..............

 .5بهطورکلی ،برای برنامهریزی و تصمیمگیری .......... ،بهتر از  .........است.

خ

واندنی

شــخصی دست راست خود را در یخچال و دست چپ خود را در
درباره احساسش سؤال میشود پاسخ
فر کرده اســت .زمانی که از او
ٔ
نتیجه اخالقی این لطیفه این
می دهد« :بهطور متوسط خوب هستم»ٔ .
است که یک عدد بهتنهایی ،معموال ً مجموعهای از دادهها را بهخوبی
اندیشــه خوبی اســت که عالوه بر معیار گرایش به مرکز
توصیف نمیکند .بنابراین،
ٔ
معیاری را نیز گزارش دهیم که نوسان و تغییر دادهها را هم بیان کند.
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درس3
معیارهای پراکندگی
فعالیت
میخواهیم کالسهای دهم ســه دبیرســتان را بر اســاس نتایج آزمون جامعی که همزمان بین دانشآموزان
ممتاز برگزارشده است ،رتبهبندی کنیم .از هر دبیرستان  10نفر به تصادف انتخاب شده اند .نمرات آزمون جامع
هر سه کالس از  120نمره است.
داده های مربوط به سه کالس دهم:

}(   {65,75,73,50,60,64,69,62,67,85الف
}({85,79,57,39,45,71,67,87,91,49ب
}({43,51,53,110,50,48,87,69,68,91پ

میانگین ســه کالس را محاســبه کنید .به نظر شما
پراکندگــی نمرات در کدام کالس بیشــترین و در کدام
کالس کمترین اســت؟ برای پاسخ به این سؤال ،دادهها
را روی سه محور موازی نمایشدهید .کدام دبیرستان
نتایج بهتری با اطالعات داده شــده کســب کرده است؟
چرا؟ مثــا ً اگر والدین برای ثبت نــام فرزند بازیگوش
خود در ســال آینده بخواهند بر اســاس این نتایج یکی
از مدرســهها را انتخاب کنند ،مدرســهای بهتر اســت
که پراکندگی نمرات در آن کمتر اســت در مقابل برای
فرزندی که به قصد شرکت در المپیاد میخواهد مدرسه
را انتخاب کند ،مدرســهای بهتر اســت که پراکندگی
نمرات در آن بیشتر باشد .چرا؟
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یــک معیار معمول ســنجش میزان پراکندگی که نشــان دهنــد ٔه تغییــرات دادههای مورد مطالعه اســت،
انحراف  معیار است .انحراف  معیار را با بهکارگیری یک فرمول از دادهها به دست میآوریم (اختالف هر عدد
ِ
میانگین دادهها را حســاب کنید؛ به توان  2برســانید؛ میانگین اعداد حاصل را به دست آورید؛ و سپس جذر
با
بگیرید ).توان دوم انحراف معیار را واریانس مینامند .دادهها در شــکل زیر رسم شدهاند .همچنین انحراف
معیار نمرات هر سه کالس محاسبه و در شکل نشان داده شده است.
اگر  nرا به   صورت  xn  ، ...   ، x2   ، x1داشته باشیم ،انحراف معیار آنها را
با نماد ( σسیگما) نشان می دهند ،که به   صورت زیر تعریف میشود:
(x1 − x)2 + (x 2 − x)2 +  + (x n − x)2
=σ
n

کار درکالس
 .1اگر دادهها با هم برابر باشند ،انحراف معیار برابر با صفر خواهد شد؛ چرا؟
 .2انحراف معیار نمرات آزمون جامع سه کالس را میتوانید با تکمیل جدول زیر محاسبه کنید.
انحراف مشاهدات
از میانگین به توان 2

انحراف مشاهدات
از میانگین

مشاهدات

مشــاهده میشود که انحراف معیار نه تنها نظر شــما در خصوص کالس با بیشترین پراکندگی نمرات را تأیید
کمی آنها را نیز میدهد .حال میتوانید درستی پاسخهای خود را بررسی کنید.
میکند ،بلکه به شما امکان
ٔ
مقایسه ّ
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        کالس الف)   

x = 67




σ = 8 / 97

داده ها:
میانگین:
انحراف معیار:

70         80                 90               100   110

      50                    60

{}65،75،73،50،60،64،69،62،67،85

40

30

x = 67
σ ≈ 8 / 97

      کالس ب)   

x = 67





σ = 17 / 75

داده ها:
میانگین:
انحراف معیار:

70         80                 90               100   110

      50                    60

{}85،79،57،39،45،71،67،87،91،49

40

30

x = 67
σ = 17 / 75

      کالس پ)   

x = 67





σ = 21 / 23

داده ها:
میانگین:
انحراف معیار:

70         80                 90               100   110

      50                    60

{}43،51،53،110،50،48،87،69،68،91
x = 67
σ = 21 / 23

فعالیت

40

30

پراکندگی در خم بهنجار
(منحنینرمال)
اگر تعداد دادهها زیاد باشد،
بافتنگاشت   (هیستوگرام)
آنها را میتوان بهصورت
یک خم تصور کرد .اگر این
خم بهصورت یک «زنگ»
باشد ،به آن خمبهنجار گفته
میشود .خداوند بسیاری
از پدیدهها را بهنجار آفریده
است .مثال ً طول قد یا وزن
دانشآموزان بهنجاراند.
یعنی بافتنگاشتی زنگی
شکل دارند .خواص این
خم کمک زیادی برای
تصمیمگیری بر اساس
دادهها یا کسب اطالعات
از آنها میکند .به یاد
دارید که گفته شد اگر
انحراف معیار دادهها باشد
چند درصد دادهها بهطور
تقریبی بین میانگین که در
واقع گرانیگاه یا مر کز ثقل
بافتنگاشت است و ضرایبی
از انحراف معیار قراردارد.
این اطالعات را بهطور
مختصر در شکل زیر
مالحظه میکنید
(مقادیر روی نمودار
تقریبی هستند):

%2

حتماً بر روی قوطیها یــا پاکتهای مواد غذایی یا
بهداشتی اعدادی بهصورت زیر مشاهده کردهاید .به  نظر
شما هر  یک از این اعداد چه چیزی را نشان می دهند.

%14

%34 %34
%68
%96
%99/9

 250±10گرم
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%14

%2

)2

ماده غذایی اســت که قرار است به دست مصرفکننده برسد .ولی معموال ً اینچنین
عدد  250وزن خالص ٔ
نیســت .کمی خطا اجتنابناپذیر است .این خطا چقدر اســت و چگونه آن را محاسبه کنیم؟ اگر تعداد زیادی
از محتــوای پاکتها یــا قوطی های یک تولیــدی را وزن و انحراف معیار آنها را محاســبه کنیم ،دو برابر آن
عدد  10اســت .یعنی عدد  10دو برابر انحراف معیار مواد غذایی در بســتهبندیهای مختلف است .به عبارت
دقیقتــر اگــر ما  100قوطی حاوی این ماده غذایی را وزن کنیم ،انتظــار داریم حداقل  96تا از آنها وزنی بین
 240تا  260گرم داشــته باشــند .درج چنین اعدادی بر روی کاالها از الزامات استاندارد هر کشوری است.
چگونه به عدد  96رسیده اند؟
محاسبه مقدار انحراف از میانگین اطالعات دقیقتری
برای پی بردن به میزان تغییراتی که داریم ،معموال ً با
ٔ
در خصوص میانگین و انحراف معیار به  دســت خواهیم آورد .برای این منظور از یک قانون مشــهور در آمار
اســتفاده میکنیم :تقریباً  96درصد از داده ها بین «دو انحراف معیار از میانگین» هســتند .این جمله یعنی اگر
بازه ای تعریف کنیم که ابتدای آن  x = 2σو انتهای آن  x = 2σباشــد ،تقریباً  96درصد داده ها در این فاصله
قرار دارند این مانند آن اســت کــه بگوییم 4 ،درصد نمره ها بیش از دو برابر انحــراف معیار از میانگین فاصله
دارد .البته مشابه همین قانون در شکل های قبل برای یک برابر انحراف معیار نمایش داده شده است .در این
حالت قانون قبل به «تقریباً 68درصد از مشاهدات بین یک انحراف معیار از میانگین هستند» ،تغییر میکند.
دو برابر انحراف از میانگین را روی همان شکل رسم کنید.

کار درکالس
جدول زیر را تکمیل کنید.
تقریب ًا 99/9درصد از مشاهدات بین سه برابر انحراف معیار از میانگین قرار دارند

)(x − 3σ, x + 3σ

تقریب ًا  ......مشاهدات بین  ........انحراف معیار از میانگین قرار دارند

)(x − 2σ, x + 2σ

تقریب ًا  ......مشاهدات بین یک برابر انحراف معیار از میانگین قرار دارند

........

فعالیت
خیریه درس قبل بحث را ادامــه دهیم .اگر انحراف معیار مجموعه دادهها کوچک
میخواهیــم با همان مثال
ٔ
همه افراد به هم نزدیک است؛ اگر انحراف معیار بزرگ باشد ،بدین معناست که درآمد
باشد ،بدین معناست که درآمد ٔ
افراد آن انجمن بسیار متفاوت است .انحراف معیار درآمد اعضا به اینصورت محاسبه میشود:
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به کمک جدول زیر این کار را انجام دهید.
انحراف مشاهدات
از میانگین به توان 2

انحراف مشاهدات
از میانگین

مشاهدات

بعداز ورود میلیاردر قبلاز ورود میلیاردر بعداز ورود میلیاردر قبلاز ورود میلیاردر بعداز ورود میلیاردر قبلاز ورود میلیاردر

40

40

12
28
32
30
22
25
1000

12
28
32
30
22
25

زمانی که میلیاردر وارد انجمن خیریه میشود ،انحراف معیار دادهها برابر است با ..................
این دو مقدار باهم اختالف زیادی دارند .چرا و چه باید کرد؟ زمانی را به خاطر بیاورید که ما معیار گرایش به
مرکز را برای این دادهها محاسبه کردیم .ما برای رفع آن مشکل بهجای میانگین ،میانه را بهکار بردیم .مشابه همان
دامنه میانچارکی،
کار را میتوانیم انجام دهیم .معیار پراکندگی که تعریف میشود ،انحراف معیار نیست .ما آن را ٔ
که با  IQRنشان میدهیم ،مینامیم« .میانه» جایی در وسط دادههاست؛ بهطور مشابه ،چارکها هم یک چهارم و
سه چهارم مشاهدات هستند .به عبارت سادهتر اگر برای دادههای مرتبشده قبل از میانه ،یک میانه حساب کنیم،
میانه دادههای بعد از میانه ،چارک سوم خواهد بود .برای سادگی از
همان چارک اول اســت و به همین صورت ٔ
نمادهای  Q2 ،Q1و  Q3به ترتیب برای چارک اول ،میانه (چارک دوم) ،و چارک سوم استفاده میشود.
جدول زیر را برای مثال خیرین مدرسه تکمیل کنید.
Q1

درآمد ماهیانه
اعضای خیریه
درآمد بعد از
ورود میلیاردر

چارک اول

Q2

میانه

Q3

چارک سوم

IQR=Q3 - Q1

دامنه میان چارکی

انحراف معیار

مشــاهده چند چیز را به شما میدهند :میلیاردر مســبب درهمریختگی میانگین درآمد و
این اعداد امکان
ٔ
انحراف معیار بوده اســت .اما میانه و دامنه میان چارکی همچنان ثابت ماندند .این یکی از دالیلی اســت که ما
دامنه میان چارکی) به جای میانگین استفاده
داده دورافتاده داشــته باشــیم ،از میانه (و در نتیجه ٔ
میگوییم ،اگر ٔ
نتیجه بهتری از دادهها به دست میآورید .زمانی که تعداد دادهها زیاد باشد ،به نحو دیگری
کنید ،در این صورت ٔ
داده دور  افتاده وجود داشته است.
میتوان از تفاوت معیارهای گرایش به مرکز و پراکندگی نتیجه بگیرید که ٔ
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شعارهای برت ِر
سال جهانی آمار

آمارهای دقیق
توسعه پایدار
پشتوانه
ٔ
ٔ
***
آمار ،ابزاری علمی
توسعه مبتنی بر
در
ٔ
دانایی

ساده آنها در مقابل تفسیر میانگین و انحراف معیار
دلیل دیگر اســتفاده از میانه و ٔ
دامنه میان چارکی تفسیر ٔ
اســت .اگر نتایج مطالعات مربوط به ســرطان را مطالعه کنیم ،اولین چیزی که در گزارشها مشــاهده میکنیم،
مشــخصات عمومی بیماران مورد مطالعه است :آنها چند سال ســن دارند؟ نسبت مردان به زنان چقدر است؟
چند نفر بیماریشــان زود تشخیص دادهشــده و در مراحل ابتدایی است و چند نفر بیماریشان عود کرده است؟
اگر در گزارش ،میانگین و انحراف معیار را ذکر کنیم ،هر خوانندهای میتواند از روی اطالعات داده شــده با
نحوه توزیع سنین بیماران را به دست آورد .اما نکته در اینجاست که ،آنها این کار
توجه به دو قانون ذکر شــده ٔ
را نخواهند کرد .به  ندرت میتوانید یک پزشــک متخصص سرطان بسیار پرمشغله را در حال فکر کردن به این
فاصله یک  برابر
مســئله ببینید که« ،خوب میانگین  64/3و انحراف معیار  9/8است؛  68درصد از بیماران در
ٔ
انحراف معیار از میانگین هســتند؛ این یعنی ، 64/3 ± 9/8 ،که میشــود ،یک لحظه صبر کنید ،ماشین حسابم
دامنه میان چارکی تصور خوبی نسبت به توزیع دادههای
کجاست؟ » شما تنها میتوانید با نگاهی سریع به میانه و ٔ
مجموعه دادهها بسیار مفیدند
دامنه میان چارکی در توصیف
ٔ
پیش رویتان به دست آورید.به عبارت دیگر ،میانه و ٔ
و این دقیقاً همان کاری است که ما از آنها انتظار داریم انجام دهند:
تمام آمار هایی که در اینجا ذکر شــد ( میانگینها ،میانهها ،انحرافهای معیار ،دامنههای میان چارکی ) تحت
عنوان آمار توصیفی شناخته میشوند.

کار درکالس
جمالت زیر را کامل کنید:
 .1میانگینها و میانهها برای توصیف مجموعه دادهها مفیدند ............. .و.............انواعی
از معیارهای گرایش به مرکزی هستند.
 .2شما معموال ً نهتنها معدل یک مجموعه را میخواهید ،بلکه میزان تغییرات حوالی آن نقطه را هم نیاز دارید
که آن معیار  .............است.
 .3معیار پراکندگی که معموال ً با میانگین بیان میشود ............. ،است.
 .4معیار پراکندگی که معموال ً با میانه بیان میشود ............. ،نام دارد.
درباره دادهها بدون نیاز به هرگونه محاسبه میدهند.
 ........... .5و  ...........اطالعات سریعی
ٔ
مجموعه داده ،میانگینها و میانهها ،انحرافات معیار و دامنههای میان چارکی
 .6آماری که برای توصیف یک
ٔ
بهکار میرود............. ،دارد.
 50 .7درصد دادهها قبل از  .............و  50درصد دادهها بعد از  .............قرار دارند.
 75 .8درصد دادهها قبل از  .............یا بعد از  .............قرار دارند.
 25 .9درصد دادهها قبل از  .............یا بعد از  .............قرار دارند.
 50 .10درصد دادهها بین  .............و .............قرار دارند.
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 .11تقریباً  96درصد مشاهدات در فاصله  .............از میانگین هستند.
 .12تقریباً  68درصد مشاهدات در فاصله  .............از میانگین هستند.

تمرین
 .۱یک نمونه  2تایی از بین اعداد  ۱تا  ۶انتخاب کنید .اگر بخواهید این نمونه حتماً تصادفی باشد ،چه  راهی
را پیشنهاد میکنید .اگر بخواهید اعضای انتخابی این نمونه تصادفی ،تکراری نباشند ،چگونه این کار را
انجام میدهید؟
 .2سؤال  1را برای اعداد  1تا  36تکرار کنید( .راهنمایی :میتوانید از پرتاب دو تاس به    عنوان روشی برای
انتخاب اعداد 1تا  36استفاده کنید)
درجه دوم خود را بنویســید و آنها را شــمارهگذاری کنید .ســپس
درجه اول و ٔ
.۳مجموعه افراد فامیل ٔ
ٔ
درباره بهترین روش
نمونه  ۴تایی از این جامعه انتخاب کنید .موضوعهــای زیر را در نظر بگیرید.
یــک ٔ
ٔ
جمعآوری داده برای این فرضیهها تصمیم بگیرید:
الف) بیشتر مردم فکر میکنند «حداکثر سرعت در اتوبانها باید تعیین شود».
عالقه بیشتر مردم برای ماشین است.
ب) آبی ،رنگ مورد ٔ
پ) در زمان مطالعه ،گوش دادن به موسیقی کالسیک به یادگیری کمک میکند.
ت) بیشتر تصادفات اتومبیلها را رانندگان با سن کمتر از  ۲۵سال مرتکب میشوند.
ث  ) رژیم گرفتن ،باعث کاهش هوش میشود.

 .4دو موضوع برای هر یک از روشهای جمعآوری داده بیان کنید.

الف  )   از طریق مصاحبه ب  )  از طريق مشاهده پ)    از طریق دادگان ث  )    از طریق پرسشنامه

 .5کدام یک از نمونهگیریهای زیر ،یک نمونهگیری تصادفی است .در هر یک واحدهای آماری ،جامعه و
نمونه را مشخص کنید.

الف  )  با تمام پلیس های یک پاسگاه پلیس برای پیدا کردن نظر آنها راجع به تخلفات مصاحبه شد.
عالقه کودکان
ب  )    با بچههایی که وارد یک پارک بازی میشدند ،پنج در میان مصاحبه شد تا وسیله بازی مورد ٔ
بررسی شود.
پ  )برای بررسی  PHشامپوهای تولیدی یک کارخانه ،شامپوها را صد   در  میان مورد آزمایش قرار دادیم.

 .6برای تحقیقات و بررسیهای زیر جامعه را مشخص کرده و روش نمونهگیری پیشنهاد کنید.

الف  ) پیدا کردن درصد بیکاران استان مازندران .ب  ) مردان کدام شامپو را بیشتر ترجیح میدهند؟

مطالعه کتابهای
 .7مــی خواهیم مدت زمانی را که دانش آموزان کالس شــما در طول یک هفته صــرف
ٔ
غیر  درسی می کنند ،آمارگیری کنیم.
الف) در این آمارگیری جامعه را مشخص کنید.
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شعارهای برت ِر
سال جهانی آمار

آمار دقیق،
برنامهریزی بهتر،
آینده روشن
ٔ
***
آمار سیمای واقعیت،
ابزار مدیریت

ب) یک روش نمونه گیری برای انتخاب نمونه معرفی کنید.
پ  ) از چه روشی برای گردآوری اطالعات استفاده میکنید؟
ت  )  اندازه (تعداد) این جامعه چقدر است؟
  اندازه نمونه مورد بررسی چقدر است؟ آیا این تعداد برای بررسی مورد نظر مناسب است؟ در صورت مناسب
ث)
ٔ
نبودن ،روش نمونهگیری و نمونه خود را اصالح کنید.
   متغیر مورد مطالعه در این مسئله چیست؟ توضیح دهید.
ج  ) ّ
  متغیر مورد مطالعه از چه نوعی است؟
چ) ّ

متغیرهای زیر را مشخص و بهترین مقیاس اندازهگیری آنها را ذکر کنید.
  .8نوع هر یک از ّ

الف)   رنگ اتومبیلهای موجود در یک نمایشگاه اتومبیل ب)  درجه حرارت کالس شما در روزهای سال
پ)   گنجایش آب یک ِ
ت)  تعداد شکایات رسیده شده به یک پاسگاه پلیس
باری مخزنی (تانکر)
ج  )  وضعیت تأهل کارمندان یک شرکت
ث  ) درآمد دانشجویان شاغل به کار
دوره هنری
چ) سن دانشجویان شرکت کننده در یک ٔ

 .9میزان پرداخت حقوق در یک شرکت خصوصی در جدول زیر آمده است:
مدیر شرکت
ِس َمت
100
حقوق میلیون ریال

معاون حسابدار بازاریاب  ۲نفر فروشنده منشی مستخدم
8
12
20
20
30
60

مدیر شــرکت در آگهی دعوت به همــکاری در روزنامه اعالم میدارد که میانگیــن پرداخت حقوق در این
شــرکت بیشتر از  ......ریال اســت .آیا این رقم میتواند دلیلی برای پرداخت حقوق باالدر این شرکت باشد؟
چرا؟ کدامیک از معیارهای گرایش به مرکز برای نشان دادن وضع پرداختی کارکنان این شرکت مناسبتر است؟

 .10نمرات درس فیزیک دانش آموزی در طول سال برابر است با:
18

19

18

7

17

19

الف)  میانه و میانگین را برای نمرات این دانش آموز حساب کنید.
ب  )  کدام یک از شاخصهای فوق ،بیانگر وضع این دانش آموز در درس فیزیک است؟
پ  )   اگر معلم درس فیزیک این دانش آموز ،برای جبران نمره  ،۷امکان امتحان مجدد را به او بدهد ،برای اینکه
میانگین وی در این درس بیشتر از  ۱۸شود ،او در این امتحان چه نمرهای باید کسب کند؟

داده زیر قیمت کاالیی را در دو بازار جداگانه برحسب هزار  ریال نشان میدهد.
 .11دو دسته ٔ
بازار الف
بازار ب

10
10

11
9

10
11

9
10

12
10

11
11

10
9

12
10

9
8

13
13

8
10

الف  )   در کدام دسته پراکندگی بیشتر است؟
  دامنه تغییرات را محاسبه کنید.
ب  ) ٔ
دامنه تغییرات با پراکندگی مشاهده شده در «الف» همخوانی دارد؟
پ)   آیا ٔ
ت)  ترجیح میدهید از کدام بازار خرید کنید؟ چرا؟
دامنه تغییرات میتوانید تصمیمگیری کنید؟
ث)  اگر دادهها را در اختیار نداشته باشید ،فقط بهصرف داشتن ٔ
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پنجم

نمایش دادهها

درس١

نمودارهای یکمتغیّره

درس2

نمودارهای چندمتغیّره

1800
1600
1400

1000
800
600
400
200
20

15

10

مساحت        (میلیون    کیلومتر مربع)

5

       

0

جمعیت (میلیون نفر)

1200

درس١
نمودارهای یکمتغیّره
فعالیت
در کالس قرار شد هر دانشآموز با توجه به دادههای موجود در رسانهها،
درباره یک موضوع اجتماعی یا
ٔ
فرهنگی گزارشــی در قالب یک شــکل ارائه کند .مثال ً حسن در مورد موضوع علل آسیبدیدگی  200نفر در
منازل اطالعاتی کســب کرده بود .او گزارش خود را در یک شــکل خالصه کرده است .او با اطالعاتی که در
اختیار داشته است ،ابتکار جالبی به خرج داده و نمودار زیر را رسم کرده است .از این نمودار چه اطالعاتی
میتوان کسب کرد؟ به عنوان مثال ،بیشترین آسیبدیدگی در منازل بر اثر افتادن یا زمین خوردن است.

32%
25%

7%

جراحت
112

10%

12%

موارد دیگر تنگی نفس

14%
سوختگی

مسمومیت

افتادن یا
زمینخوردن

معلــم از موضــوع انتخابی و نمایش ترتیبی مکعبها برحســب طــول آنها رضایت کامل داشــت؛ ولی از
دانش آموزان درخواســت کرد که اگر می توانند پیشنهادی برای بهتر شدن آن ارائه کنند .آیا شما قبل از دیدن
نظرها می توانید چند پیشنهاد برای بهبود نمودار ارائه کنید؟
نمودار میلهای انواع آســیبدیدگی را ،برحســب تعداد رسم کنید .مراحل رســم نمودار دایرهای را به یاد
بیاورید و آن را در چند گام خالصه کنید .نمودار دایرهای درصد آسیبدیدگیها را نیز رسم کنید.

1390
1390
1385
1385

زن

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0

0

1000000

2000000

3000000

4000000

جمعیت

مرد

5000000

جمعبندی پیشنهادها براساس آموختههای ما در سالهای گذشته ،بهصورت زیر است:
 رسم مکعب مســتطیل به  جای مستطیل خوب نیست ،چون ممکن است اطالعات
دقیق را به بیننده انتقال ندهد.
متغیرهای اسمی نمودار میلهای بهتر از بافتنگاشت  (هیستوگرام) است.
 برای ّ
 زمانی که درصد را گزارش میکنیم ،بهتر اســت از نمودار دایرهای استفاد ه کنیم تا
بهتر بتوانیم مقایسه انجام دهیم .البته به شرطی که بیشتر از  6مقدار نداشته باشیم.

85   +
80 - 84
75 - 79
65 - 69
65 - 64
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
35 - 44
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0-4

مقایسه هرم سنی جمعیت ایران
سالهای  1385و1390

کار درکالس
روزانه انواع میوهها یا ســبزیها را بــه یکی از روشهای فصل قبل
در کالس درس خود متوســط مصرف
ٔ
جمعآوری کنید و آنها را با یک نمودار مناســب نمایش دهید .مثال ً اگر در روز شــنبه  ،3یکشــنبه  ،6دوشنبه ،5
سهشنبه  ،4چهارشنبه ،3و پنجشنبه  7و جمعه  8نوع میوه یا سبزی خورده باشید ،میانگین آنها برابر  5/14است
که آن را  5در نظر میگیریم.
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 نمایش دادهها 
نمایش دادهها ،روشی برای کمک به استخراج اطالعات از دادهها با حس بینایی است.

فعالیت
از نمــودار دایرهای مقابل ،برای نشــان دادن
وضعیت استفاده از اینترنت در پنج کشور استفاده
شده اســت .کدام کشــور دسترسی بیشــتری به
اینترنت دارد؟ آیا اطالعات این نمودار برای پاسخ
به ســؤال قبل کافی اســت؟ چــه اطالعاتی از این
نمودار کسب میکنید؟
اگر عامل جمعیــت را در نظر بگیریم ،واقعیت
توســعه اینترنت و میزان اســتفاده از آن در
میزان
ٔ
کشــورهای مختلف را می توان بهصورت رو به رو
نشان داد.
آیا برداشت شما از نمودار قبل تغییر کرد؟

درصد تعداد کاربران اینترنت در پنج کشور
ت
4%

ث
6%

آ

10%

ب
25%

پ
55 %

درصد کاربران اینترنت نسبت به کل جمعیت در پنج کشور
پ
8%

ب
30 %

ت
2%

ث
10%

آ

50 %

به نظر شما رسم نمودار
دایرهای به صورت دو بعدی
که در سالهای گذشته با آن
آشنا شــدهاید ،بهتر است یا
ســه بعدی؟ مانند دو نمودار
قبلی.

واندنی

خ

114

انتقــال اطالعات از طریق نمایش دادهها بســیار جذابتر و ســریعتر
ارائـــه همان اطالعات در جدول هاســت .نمودارها بایــد بهگونهای
از
ٔ
رسم شــوند که از آنها ســوء برداشت نشــود و بیطرفی را حفظ کنند.
اندازه هزار کلمه است.
می گویند ارزش یک تصویر به
ٔ

کار درکالس
 بازی با نمودارها 

19

آرش

علی

تقی

9

میانگین وزن برحسب کیلوگرم

نقطه شــروع محور عرضهــا را از صفر به
بهکارگیری غلــط نمودارها ،راه ســادهای برای  .3اگــر ٔ
گمراه کردن افراد اســت .افراد مایلاند به نمودارها
عدد  9تغییر دهیم ،چــه تغییری در نتیجه حاصل
ِ
ارزیابــی مجموعهای
به عنوان روشــی ســریع برای
می شود؟
از اعــداد بنگرنــد .امــا مراقــب باشــید کــه فریب
39
نخورید.
 .1بیاییــد از کدو  تنبلهای باغهای آرش ،تقی و علی
29
استفاده کنیم .اولین نمودار بهصورت زیر است:

در واقــع اعداد همان اعــداد قبلی اند ،اما محور
عرض هــا تغییر کرده اســت .اکنون اینطــور به نظر
میرسد که کدو  تنبلهای ..........
آرش تقی علی
 .4اینک اگر کســی بخواهد دیگران را متقاعد کند
این نمودار چه چیــزی را نمایش میدهد؟ وزن،
همــه کدو  تنبلها حــدود ًا به یــک اندازه اند،
که ٔ
حجم ،پهنا یا ارتفاع کدو تنبل ها را؟
چــه  کاری می تواند بکنــد؟ به این نمــودار نگاه
کنید:
 .2نمودار زیر چه تفاوتی با نمودار باال دارد؟
40

20
10

میانگین وزن برحسب کیلوگرم

30

100
50
آرش

تقی

علی

0

میانگین وزن برحسب کیلوگرم

150

اعداد تغییــری نکردهانــد؛ اما محــور عمودی
0
آرش تقی علی
دوبــاره تغییــر کــرده اســت .چــه تغییــری کــرده
این نمودار به چه اطالعات بیشتری اشاره میکند؟ است؟
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گاهــی برای نمایش دادههــا از یک تصویر
استفاده میشود ،مانند شکل روبه رو.
ایــن تصویر ،دادههــا را از شــکل طبیعی
خارج میکند .بــرای نمایش تفــاوت میانگین
وزنهــا ،این تصویــر ارتفاع هــر کدو  تنبل را،
علی
تقی
آرش
برای نشــان دادن وزنش ،تغییر میدهد .ارتفاع
کدو  تنبل تقی (با وزن  20کیلوگرم) دو برابر ارتفاع کدو  تنبل علی ( 10کیلوگرم) اســت؛ ارتفاع کدوتنبل آرش
( 40کیلوگرم) دو برابر ارتفاع کدو  تنبل تقی و چهار برابر ارتفاع کدو  تنبل علی اســت .آیا این شکل اطالعات
مــورد نظر را به  درســتی به بیننده منتقل میکند؟ (راهنمایی :فرمولهای محاســبه و مســاحت را به  یاد آورید:
مساحت  مستطیل = طول × عرض و مساحت  دایره =) πr2
شما چگونه این شکل را رسم میکنید تا اطالعات موجود را بهتر نمایش دهد؟
به نظر شما آیا رنگ در انتقال نظرتان به بیننده تأثیر دارد؟
40

10

20

کیلوگرم

تمرین
 .1سود خالص یک شرکت خدماتی در شش ماه نخست سال بر حسب میلیارد   ریال به صورت زیر است:
فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

2/0

2/1

2/2

2/1

2/3

2/4

فروشنده سهام این شرکت ،نمودارهای زیر را رسم کردهاند .اعداد روی محورها را مشخص کنید:
خریدار و
ٔ

مرداد

شهریور

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

شهریور

تیر

مرداد

خرداد

اردیبهشت

فروردین

نمودار از دید خریدار

نمودار از دید فروشنده

به نظر شما کدامیک منطقیتر است؟ آیا میتوانید نموداری بهتر از این دو نمودار رسم کنید؟
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متغیرهایی که نمودارهای آنها را رسم میکنیم ،نزدیک به هم باشند ،آیا نمودار میلهای
 .2اگر درصد یا فراوانی ّ
یا دایرهای برای مقایسه مناسبتر است؟
کمی مناسبتر است یا برای داده های کیفی؟
 .3رسم نمودارهای میلهای و دایرهای برای دادههای ّ

فعالیت
مربی گروه (تیم) بســکتبال شهر میخواهد بر اساس نتایج بازیهای قبلی دو بازیکن ،نسبت به حضور یکی
از آنها در بازی بعدی تصمیم بگیرد .امتیازهای کسبشده توسط این دو بازیکن به صورت زیر است.
 11بازی بازیکن الف:

تعداد بازیها

2

1

2

3

1

1

1

امتیاز کسب شده

3

6

7

10

11

13

30

 10بازی بازیکن ب:

تعداد بازیها

1

1

2

2

2

1

1

امتیاز کسب شده

7

8

9

10

11

12

13
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نقطه باالی یک محور عالمت بزنیم ،به نمودار حاصل نمودار نقطهای
اگر هر یک از اعداد را به صورت ٔ
دادهها میگویند .نمودار نقطهای امتیازهای بازیکن الف را میتوان بهصورت زیر نمایش داد.
•
•

•

•

0

0
•
• •
• • •
•
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

نمودار نقطهای دادهها را برای بازیکن ب بر روی محور نمایش دهید.
•

0

0
•
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

به نظر شــما کدام بازیکن بهتر اســت؟ البته سؤال کلی است و اگر به شــما بگوییم این بازی آخر است یا گروه
مقابل تیمی است که تاکنون امتیاز بیشتری نسبت به گروه شهر کسب کرده ،ممکن است پاسخ سؤال عوض شود.
در فصل گذشــته برای تصمیم درست  تر ،از معیارهای گرایش به مرکز و پراکندگی به  طور هم زمان استفاده
می شد .پس خالی از لطف نیست که معیارهای گرایش به مرکز و پراکندگی مجموعههای گوناگون از دادهها را
به شــکل تصویری مورد مقایسه قرار دهیم .امتیازهای بازیکن الف را در نظر بگیرید .برای این منظور کمترین
مقدار ،چارک اول ،میانه ،چارکســوم و بیشــترین مقدار را محاســبه کنید و روی یک محور نمایش دهید.
دامنه میان چارکی ،یک جعبه به عرض دلخواه رسم میکنیم .برای مشخص کردن
برای مشخص کردن حدود ٔ
دامنه دو خط ،از دو طرف جعبه به کمترین مقدار و بیشــترین مقدار دادهها وصل میکنیم .با مشــخص کردن
ٔ
میانه روی جعبه ،نمودار جدیدی ارائه کردهایم به نام نمودار جعبهای .برای این منظور خطی عمودی بکشــید
تا میانه مشخص شود.
دامنه

دامنه
میان چارکی




بازیکن الف
امتیاز

بیشترین
مقدار

Q3

میانه

کمترین
 Q1مقدار

0 2 4    6 8 10 12   14 16 18 20 22 24     26 28 30 32

میانه مجموعه دادهها را بهطور همزمان نشــان میدهد .بیش از یک
دامنه میان چارکی و ٔ
این نمودار دامنهٔ ،
مقایسه دادهها بسیار
مجموعه داده را میتوان در یک نمودار نشــان داد .این بدان معناست که این روش برای
ٔ
عالی است.
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دربرگیرنده داده دور افتاده بودند ،دامنه وســیعتر می بود .در نمودار جعبهای ،طول ســبیلها
اگــر دادهها
ٔ
بــا توجه به مرزهای بــاال و پایین افزایش پیدا مییابد .با نگاه کردن به ســبیلهای نمودار جعبهای ،میتوانید به
نامتقارن بودن دادهها پی ببرید.
دامنه این امتیازات را مقایسه کنید .اگر
نمودار جعبهای دو بسکتبالیســت در اینجا نشان داده شده استٔ .
مجبــور بودید از بین این دو بازیکن ،یک نفر را انتخاب کنید ،کدام را انتخاب میکردید؟ اکنون بهتر میتوانید
به سؤال قبل در وضعیتهای مختلف گروه مقابل یا حساسیت بازی تصمیمگیری کنید.
بازیکن ب

بازیکن الف

0 2 4    6 8 10 12   14 16 18 20 22 24     26 28 30 32

میانه هر دو برابر با  10است.
دامنه نسبتاً کوچکی دارد ،ولی ٔ
بازیکن ب ٔ
دامنه امتیازات بزرگی دارد .گاهی این بازیکن ،امتیازاتی بســیار بیشتر از بازیکن ب میآورد،
بازیکن الف ٔ
و گاهی هم بسیار کمتر.
دامنه میان چارکی
بازیکن ب ثبات بیشتری دارد و معموال ً امتیازاتش از بازیکن الف بیشتر است (میانهها و ٔ
را با هم مقایسه کنید) ،پس بهتر است بازیکن ب را انتخاب کنیم.
نمودار جعبهای ،روشی ســودمند برای نمایش دامنهها و چارکهای دادههاست .یک
جعبه ،مکان قرارگیری چارکها و دامنهٔ میانچارکی را نشان میدهد و سبیلها کمترین
و بیشترین داده را نشان میدهند .در یک نمودار جعبهای بیش از یک مجموعه داده را
میتوان نشان داد؛ پس این نمودار برای مقایسه مناسب است.

دامنه میان چارکی به نظر مفید میرســد .این دامنه در مورد بازیکنانی که گاهگاهی امتیازات بســیار پایینی
ٔ
کســب میکنند چطور؟ اگر بازیکنی در روز مســابقه ،بد بازی کند ،برای ما به قیمت از دست دادن قهرمانی در
دامنه میان چارکی برای ما مشخص می کند که کدام
تیمگان (لیگ) تمام  میشــود .مطمئن نیســتیم که دامنه یا ٔ
بازیکن واقعاً ثبات بیشتری دارد.
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از آنجـا کـه دو خـط
دوطرف جعبه شبیه سبیل
گربه است .بعضی مواقع
به آن نمودار جعبه و سبیل
گفته می شود.

دامنه امتیازات بازیکنان را مقایســه کند .او به
مربــی نباید فقط ٔ
راهی نیاز دارد تا بهطور دقیق از روی مقادیر موجود محاســبه کند
که کدام بازیکن در روز مسابقه ثبات بیشتری دارد .به عبارت دیگر،
او بایــد بازیکنی را پیدا کند ،امتیازاتش کمترین تغییرات را داشــته
باشد.
دامنه میان چارکی این است که فقط تفاوت بین
مشــکل دامنه و ٔ
مقادیر کم و زیاد را به شــما میگویند؛ اما نمیگویند که چند وقت به
چند وقت بازیکنان این امتیازات کــم و زیاد را در مقابل امتیازات
نزدیک به میانه کسب میکنند .این برای مربی مهم است.

کار درکالس
برای مجموعه دادههای زیر نمودار جعبهای بکشید.
4/8 , 2/5 ,    4/1 ,   1/25 ,   1/5 ,   2/5 ,   3/1 ,   3/2 ,   4/25 ,   4/75 ,   4/95 ,   5/1

راهنمایی:

گام اول :کمترین مقدار و بیشترین مقدار را مشخص کنید.
از آنجا که اعداد به ترتیب چیده شدهاند ،اولین عدد  ......مقدار است و آخرین عدد  ......مقدار.
گام دوم :چارکها را مشخص کنید.
در این مجموعه  12عدد وجود دارد .میتوانیم از شکل زیر یا از فرمول برای تعیین چارکها استفاده کنیم.
3
4

1
4/95 5/1

4/75 4/8

1
2
  4/25

4/1

1
4
2/5               2/75 3/1                  3/2

0
1/25 1/5

با نگاه به شــکل بــاال درمییابیم که میانه بیــن مقادیر  .......و .......اســت ،بنابرایــن ،مقدار میانه
میشود........ :
چارک اول ،بین مقادیر .....و  .....قرار میگیرد .بنابراین ،مقدار اولین چارک میشود..... :

چارک سوم بین مقادیر  .....و  .....قرار میگیرد .بنابراین ،مقدار سومین چارک میشود..... :
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گام سوم :نمودار جعبهای رسم کنید.

تمرین
 .1نمودارهــای میلهای فراوانی یا درصدها را نشــان میدهند .چه زمانی بایــد از فراوانیها و چه زمانی از
درصدها استفاده کرد؟
 .2نمودارهای میلهای افقی درســت شــبیه نمودارهای میلهای عمودی هســتند .با این تفاوت که محورها
چرخیدهاند .نمودارهای میلهای عمودی مرسومتر هستند .به نظر شما رسم نمودارهای میلهای افقی چه
زمانی مفید است؟
 .3سن بازیکنان تیم ملی فوتبال یک کشور به شرح زیر است:
27 24 26 26 29 19 31 18 23 22 25 26 27 23 29 25 25 33 31 21 26 25
الف) نمودار نقطهای رســم کنید و مقادیر میانگین ،مد و میانه ســن بازیکنان این تیم روی محور افقی
نشان دهید.
ب) نمودار جعبهای دادهها را رسم کنید.
پ) تعداد بازیکنانی که ســن آنها بیشــتر از میانگین است ،بیشتر اســت یا تعداد بازیکنانی که سن آنها از
میانگین کمتر است؟
ت) تعداد بازیکنانی که سن آنها باالتر از میانه است بیشتر است یا تعداد بازیکنانی که سن آنها از میانه کمتر
است؟ میانه و میانگین را در این بررسی مقایسه کنید .چه نتیجهای میگیرید؟
ث) چه تعداد از بازیکنان سن آنها بین چارک اول و سوم قرار دارد؟ آیا بدون محاسبه چارکها میتوانستید
به این سؤال پاسخ دهید؟
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نمودارهای میلهای افقی
درست شبیه نمودارهای
میلهای عمودیاند ،با این
فرق که محورها چرخیدهاند.
در نــمودارهــای میلهای
افقی ،ردهها روی محور
عمودی و درصد یا فراوانی
روی محور افقی نشان
داده میشود.
نمودارهای میلهای عمودی
مرسومترند ،اما نمودارهای
میلهای افقی در صورتی
که اسم ردهها طوالنی
باشد ،مفید واقع میشوند.
آنها برای نمایش اسامی
ردهها ،بدون نیاز به عمودی
نوشتن ،فضای زیادی را در
اختیارمان میگذارند.

درس2
نمودارهای چندمتغیّره
فعالیت
متغیر مربوط به  ۱۰کشور را تهیه کرده است:
پوریا
ٔ
عالقه زیادی به جغرافیا دارد .او فهرستی از مقادیر سه ّ
نام کشور

جمعیت (نفر)

مساحت (کیلومتر مربع)

آبها (درصد)

۱

ایران

۷۹،۲۰۰،۰۰۰

۱،۶۴۸،۱۹۵

۰/۷۰

۲

آمریکا

۳۲۲،۳۶۹،۳۱۹

۹،۸۵۷،۳۰۶

۷/۱۰

۳

انگلستان

۶۴،۷۱۶،۰۰۰

۲۴۲،۴۹۵

۱/۳۴

۴

برزیل

۲۰۵،۳۳۸،۰۰۰

۸،۵۱۵،۷۶۷

۰/۶۵

۵

ترکیه

۷۹،۴۶۳،۶۶۳

۸۱۴،۵۷۸

۱/۳۰

۶

چین

۱،۳۷۶،۰۴۹،۰۰۰

۹،۵۹۶،۹۶۱

۲/۸۰

۷

روسیه

۱۴۴،۱۹۲،۴۵۰

۱۷،۰۹۸،۲۴۲

۱۳/۰۰

۸

عمان

۳۰،۷۷۰،۳۷۵

۲،۱۴۹،۶۹۰

۰/۷۰

۹

کانادا

۳۶،۰۴۸،۵۲۱

۹،۹۸۴،۶۷۰

۸/۹۲

۱۰

هند

۱،۲۷۶،۲۶۷،۰۰۰

۳،۲۸۷،۲۶۳

۹/۶۰

متغیرهای مربوط به کشــورها؛ یعنی مســاحت و جمعیت و درصد آبها،
پوریا میداند که برای هر کدام از ّ
متغیرها هم میتواند پراکنشنگاشت رسم کند (مثال ً
میتواند نموداری میلهای رســم کند .برای هر جفت از این ّ
متغیر
نمودار جمعیت در مقابل مســاحت)؛ ّاما این ســؤال برایش مطرح است که آیا راهی وجود دارد تا هر سه ّ
مربوط به این کشورها را بهطور همزمان فقط در یک نمودار نشان دهد؟
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 پراکنشنگاشت جمعیت در مقابل مساحت کشورها 
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مساحت (میلیون کیلومتر مربع)

0

   2

پوریا همینطور که به پراکنشنگاشت جمعیت در مقابل مساحت کشورها نگاه میکرد ،ناگهان به این فکر افتاد که
اندازه نقطههای نمودار را متناسب با درصد آبهای کشورها رسم کند .پس نموداری به    شکل زیر کشید:
ٔ
1800
1600

هند

چین

1400

1000
800

15

400

برزیل

کانادا
20

600

آمریکا

روسیه

10

جمعیت (میلیون نفر)

1200

ایران
عمان
5

ترکیه
       

200

انگلستان

0

مساحت        (میلیون    کیلومتر مربع)

متغیر مربوط به کشورها را در یک نمودار ،نمایش دهد .نموداری که پوریا
به این ترتیب ،او موفق شد سه ّ
رسم کرد ،به نام نمودار حبابی معروف است.
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درباره
اطالعات اضافی
ٔ
واحدهای آماری (عالوه بر
متغیر اصلی) را میتوان
سه ّ
با استفاده از رنگها و
طرحها وارد نمودار حبابی
کرد .مثال ً در نمودار مربوط
به درصد آبهای کشورها
میتوان قارههای مختلف را
با رنگهای متفاوت دایرهها
مشخص کرد .اگر عالوه
بر آن بخواهیم زبان رسمی
کشورها را هم در نمودار
مشخص کنیم ،چه راهی
پیشنهاد میکنید؟

هر نقطه یا دایره در نمودار حبابی ،در واقع یک سهتایی مرتب به  صورت ( )v1 ,   v2 ,  v3را مشخص میکند،
که در آن داریم:
 :v1موقعیت نقطه روی محور افقی،
 :v2موقعیت نقطه روی محور عمودی،
اندازه نقطه (مساحت دایره).
:v3
ٔ
متغیر عددی
نمودارهای حبابی را میتوان ٔ
گونه خاصی از پراکنشنگاشت دانست که برای نمایش همزمان سه ّ
به کار میروند و در آنها بهجای نقطه از دایرههای توپُر استفاده میشود.
اندازه یک دایره را بر اساس مساحت آن در نظر میگیرد .مساحت دایره هم بر
سیستم بینایی انسان بهطور طبیعی
ٔ
خالف قطر یا محیط آن ،متناسب با شعاع دایره نیست؛ بلکه متناسب با توان دوم شعاع است .پس اگر شعاع دایرهها
اندازه دایرهها غیر واقعی و گمراهکننده خواهد
متغیر سوم در نظر بگیریم ،اختالف ظاهری
را دقیقاً متناسب با مقادیر ّ
ٔ
متغیر سوم در نظر گرفت.
بود .برای برطرف کردن این مشکل باید شعاع دایرهها را متناسب با جذر مقادیر ّ
متغیر سوم در نمودارهای حبابی نباید دارای مقادیر منفی یا صفر باشد.
توجهّ :
ّ

کار درکالس
نمره درسهای ریاضی و ادبیات فارســی دانشآموزان کالس را مشابه آنچه در فعالیت دیدید،
قد و وزن و ٔ
در یک جدول یادداشت کنید.
متغیرهای زیر ،نمودار حبابی رسم کنید:
برای هر کدام از دستههای سهتایی ّ
نمره ادبیات فارسی
نمره ریاضی
ب) قد ،وزنٔ ،
الف)       قد ،وزنٔ ،
نمره ادبیات فارسی
نمره ریاضیٔ ،
پ) قدٔ ،
متغیرهاباشند.
دهندهیکیاز ّ
سپسدرهرنمودار،جای ّ
متغیرها راچنانعوضکنید؛بهطوریکه دایرههاهربار،نشان ٔ

تمرین
متغیر سوم در نمودار حبابی ،متناسب با کدامیک از موارد زیر است؟
 .۱مقدار ّ
ب) قطر دایرهها
الف) شعاع دایرهها
ت) مساحت دایرهها
پ) محیط دایرهها
متغیر عددی در یک نمودار به کار میروند؟
 .۲نمودارهای حبابی برای نمایش چند ّ
متغیر
متغیر
  ب) دو ّ
الف) یک ّ
ت) محدودیتی ندارد
متغیر
پ) سه ّ
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فعالیت
چندمتغیره در قالب نموداری دوبُعدی است ،که در آن سه
نمودار راداری ،روشــی برای نمایش دادههای
ّ
همه آنها یکی است .محل قرارگیری
نقطه شروع ٔ
کمی یا بیشتر بر روی محورهایی نشان داده میشوند که ٔ
متغیر ّ
ّ
زاویه محورها نسبت به یکدیگر ،هیچ اطالعات خاصی را بیان نمیکند.
و ٔ

نمودار راداری از چند خط (بهطور دقیقتر :نیمخط) بهشــکل ّپرههای چرخ
دوچرخه تشــکیل میشــود که در نقطهای مرکزی به یکدیگر اتصــال دارند و با
زاویههای یکسان بین هم ،گرداگرد آن نقطه قرار گرفتهاند .هر کدام از این خطوط،
متغیر اســت؛ پــس میتوانند درجهبندی
دهنده یک ّ
در واقع یک محور و نشــان ٔ
شوند .به این خطوط ،اصطالحاً شعاعهای نمودار راداری میگویند.

0

72

اگر درجهبندی شــعاعها بهگونهای انجام گیرد که
فاصله بین نشــانکهای
ٔ
همه شــعاعها یکسان باشد ،میتوان خطوط راهنمای مقادیر را
متوالی بر روی ٔ
ِ
شلوغی نمودار نشود.
هم رسم کرد؛ بهشرطی که باعث

گاهی این خطوط راهنما را بهجای راســتخط بهصورت خط خم و دایره
صفحه نمایش رادار میشود.
رسم میکنند .در این حالت ،نمودار واقعاً شبیه
ٔ

خ
و
ا
ن
د
ن
ی

از آنجا که نمودار راداری گاهی
عدهای به
شــبیه تار عنکبوت استّ ،
آن «نمودار تــار عنکبوتی» هم
میگوینــد .اگر خطوط راهنما رســم
نشــوند ،این نمودار ممکن است شــبیه یک ستاره شود .به
همیــن دلیل ،آن را «نمودار ســتارهای» هم مینامنــد .البته نامهای
دیگری هم برای این نمودار وجود دارد.
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a

متغیر بهازای
متغیر ،برای یک مشــاهده به
ٔ
بیشــینه آن ّ
نســبت مقدار یک ّ
اندازه آن مقدار روی شــعاع مربوط را مشــخص میکند.
همه مشــاهدهها،
ٔ
ٔ
e
b
همه شــعاعها انجام میدهیم .ســپس
متغیرها و بر روی ٔ
ایــن کار را برای ٔ
همه ّ
نقاط مشخصشــده روی شعاعهای مجاور به  ازای هر مشاهده را به هم وصل
میکنیم .به این ترتیب ،نمودار راداری برای یک مشــاهده به دســت خواهد
c
d
آمد .اگر نمودار مربوط به دو یا چند مشاهده را روی هم بیندازیم ،میتوانیم مشاهدهها را با هم مقایسه کنیم.

نمودار راداری به ما میگوید:
 کدام مشاهدهها شبیه به یکدیگرند؟
داده دورافتادهای وجود دارد؟
 آیا ٔ
متغیرهای دیگر بیشتر یا کمتر است؟
متغیر برای یک مشاهده نسبت به ّ
 مقدار کدام ّ
متغیر برای یک مشاهده نسبت به مشاهدههای دیگر بیشتر یا کمتر است؟
 مقدار کدام ّ
از این نمودار در ورزش برای نشان دادن میزان قدرت و ضعف بازیکنان نسبت به یکدیگر استفاده میشود.

توپ طالی فدراسیون
بینالمللی فوتبال (فیفا)،
جایزهای است که هر
سال توسط فیفا و مجل ّٔه
فرانسفوتبال به بهترین
بازیکن فوتبال مرد داده
میشود .انتخاب بهترین
بازیکن بر اساس رأیگیری
از نمایندگان رسانههای
بینالمللی و سرمربیان و
کاپیتانهای تیمهای ملّی
فوتبال صورت میگیرد.

نقطه دادهای در آمار ،مجموعهای است شامل یک یا چند
یادآوری :منظور از مشاهده یا ٔ
مقدار اندازهگیریشده برای یک عضو جامعهی آماری (= واحد آماری).
مثال ً اگر واحدهای آماری ،دانشآموزان کالس باشند و سن و قد و وزن و گروه خونی آنان
را ثبت کنیم،
متغیرها برای هر کدام از دانشآموزان ،یک «مشاهده» است.
ٔ
مجموعه مقادیر این ّ
مثال :نامزدهای نهایی دریافت جایزه «توپ طال» در ســال  2013میالدی سه بازیکن     Aو        Bو     Cبودند که در
جایزه به بازیکن        Aتعلق گرفت.
نهایتٔ ،
برای اینکه ببینیم آیا این انتخاب عادالنه بوده است یا نه ،دادههای گردآوریشده از این سه بازیکن در طول
(همه دادهها ،بهجز تعداد بازی ،بهصورت میانگین مقادیر اندازه گیری
فصل  ۲۰۱۳ـ  2012را بررسی میکنیمٔ .
شده در طول هر  ۹۰دقیقه محاسبه شدهاند).
متغیر
ّ
تعداد بازی
گل زده (غیر از پنالتی)
ضربه به سمت دروازه
دقت ضربه (درصد)
ضربههای گل شده (درصد)
پاس گل
دریبل موفق
پاس طالیی (مهم)
پاسهای موفق (درصد)
تک (تکل)
توپربایی
126

A
۳۰/۱
۰/۹۳
۷/۷۸
۴۴/۶
۱۴/۵
۰/۳۳
۱/۸۹
۲/۰۵
۷۶/۸
۰/۴۶
۰/۳

B
۲۹/۱
۱/۴۴
۵/۶
۴۹/۱
۲۸
۰/۴۱
۴/۱۹
۱/۵۸
۸۵
۰/۶۵
۰/۳۴

C
۲۳/۵
۰/۴۳
۲/۷۷
۴۷/۷
۱۵/۳
۰/۶
۵/۲
۳/۶۶
۸۷/۸
۱/۱۵
۰/۸۹

بیشینه
۳۸
۱/۶
۸
۷۵
۴۰

1
7
5
95
6
6

اکنون نمودار راداری مربوط به هر ســه بازیکن را رســم
میکنیم.
مالحظه میشــود که تعداد ضربههای بازیکن  Aبه سمت
دروازه ،تقریباً به حد نهایی نمودار رســیده است .یعنی تعداد
ضربههای او به سمت دروازه ،بیشتر از هر بازیکن دیگری در
جهان بوده است؛ ّاما از سوی دیگر ،تعداد دریبلهای موفق او
بهویژه نسبت به دو نامزد دیگر ،خیلی کم است.

A

گل

بازی
100
80
60
40

ضربه

نمودار  Cبهشکل ّ
جذابی کامال ً متفاوت با نمودار دو نامزد
دیگر اســت .علت این موضوع ،نقش متفــاوت او در زمین
است.
نمودارهای  Aو  Bشــباهت زیادی به هم داشــت .آنان
از بزرگترین گلزناناند؛ اما بازیکن  Cیک «گلســاز» بزرگ
است .با اینکه آمار تعداد گلهای او برای یک هافبک کناری،
بسیار خوب اســت و درصد ضربههای گل    شدهاش نیز عالی
است ،درخشش اصلی او در آمار پاس و دریبل است .ببینید
ناحیه مربــوط به پاس و دریبل در نمودارش چه وســعت
که ٔ
زیادی دارد.
اگر دادههای مربوط به هر سه نفر را در قالب یک نمودار
مقایســه بین آنان آسانتر شود .اکنون آیا
رسم کنیم ،شاید
ٔ
میتوانید بگویید که کدام بازیکن ،شایستگی بیشتری برای
دریافت توپ طالی سال  ۲۰۱۳میالدی داشت؟

درصد پاس

درصد گل

پاس طالیی
دریبل

پاس گل

زده بازیکن  Bدر جریــان بازی ،نزدیک
تعداد گلهــای ٔ
به حد نهایی نمودار شــده و از این لحاظ ،او ِ
جزء برترینهای
جهان بوده است .درصد ضربههایی هم که او به سمت دروازه
زده و گل شده (درصد گل) ،بســیار زیاد است .بهطور کلّی،
ناحیه مربوط به گل زدن در نمودار  ،Bوسعت زیادی دارد.
ٔ

تک

20
0

دقت ضربه

توپ ربایی

B

گل
ضربه
دقت ضربه

بازی
100
80
60
40
20
0

درصد گل

توپ ربایی
تک

درصد پاس

پاس طالیی
دریبل

پاس گل

C

گل
ضربه
دقت ضربه

بازی
100
80
60
40
20
0

درصد گل

تک

درصد پاس

پاس طالیی
دریبل

پاس گل

A
B
C

توپ ربایی

گل
ضربه

بازی
100
80
60
40
20
0

دقت ضربه

توپ ربایی
تک

درصد پاس

درصد گل

پاس طالیی
دریبل

پاس گل
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کار درکالس
آموزگارتان شش درس را انتخاب و برای شما بهصورت زیر فهرست میکند:
۱ـ ……۲ .............................ـ …….............................
۳ـ ……۴ .............................ـ …….............................
۵ـ ……6 .............................ـ …….............................
الف) نمودار راداری نمرههــای خود را بهصورت
مقابل رسم کنید:
ب) نمــودار خود را با یکی دیگــر از دانشآموزان
ادغــام کنید و با کمک یکدیگــر ،نمودار جدیدی
رسم کنید.

درس 1
درس 2

درس 6

درس 3

درس 5
درس 4

پ) به نظر شما نمرههای کدامتان بهتر است؟

تمرین
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کمی بهطور همزمان به کار میرود؟
متغیر ّ
 .۱نمودار راداری برای نمایش دادههای چند ّ
زاویه بین شعاعهای مجاور در نمودار راداری ،چه چیزی را نشان میدهد؟
ٔ .۲
 .۳نمودار راداری چه چیزی به ما میگوید؟
 .۴کاربرد نمودار راداری در ورزش چیست؟
متغیر در نمودار حضور دارد؟
 .۵اگر ٔ
زاویه بین دو شعاع مجاور در نمودار راداری 40 ،درجه باشد ،چند ّ
 .۶دادههای زیر را که مربوط به شاخصهای سالمت است ،در قالب یک نمودار راداری نمایش دهید:
x1
x2
x3
x4
x5

متغیر
ّ

ایران پاکستان ترکیه

عمر مورد انتظار در بدو تولد (سال)
۷۵/۵
نسبت متخصصان سالمت (بهازای هر  ۱۰هزار نفر جمعیت) ۲۳/۰
نسبت والدتها بهوسیلۀ متخصصان سالمت (درصد)
۹۶
نسبت جمعیت دارای دسترسی به شبکه فاضالب
۹۰
شاخص آمادگی اجرای مقررات بینالمللی سالمت
۸۵

۶۶/۴
۱۴/۰
۵۲
۶۴
۴۳

۷۵/۸
۴۱/۱
۹۷
۹۵
۷۸

بیشینه
۸۴
۲۴۵
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰

(دادهها برگرفته از گزارش آماری سازمان جهانی بهداشت ،سال  ۲۰۱۶میالدی)
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