
رشتۀ حسابدارى بازرگانى
گروه تحصىلى ادارى مالى

زمىنۀ خدمات
شاخۀ   آموزش فنى وحرفه اى

شمارۀ   درس 3958

زهره بخش، محمدعلى
مفاهىم و روشهاى آمارى )2( / مؤلف: محمدعلى زهره بخش. ــ تهران: شرکت چاپ و 

نشر کتابهاى درسى اىران، 1395.
123 ص.:مصور. ــ )آموزش فنى و حرفه اى؛ شمارٔه درس 3958(

متون درسى رشتٔه حسابدارى بازرگانى گروه تحصىلى ادارى مالى، زمىنٔه خدمات.
برنامه رىزى و نظارت، بررسى و تصوىب محتوا: کمىسىون برنامه رىزى و تألىف کتابهاى 
کاردانش  و  فنى  و حرفه اى  درسی  کتابهاى  تألىف  دفتر  بازرگانى  ٔه حسابدارى   رشت درسى 

وزارت آموزش و پرورش.
1. آمار. الف. اىران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تألىف کتابهاى درسی فنى و حرفه اى 

و کاردانش. ب.عنوان. ج.فروست.

519/5
م 78 ز
1395

مفاهىم و روشهاى
 آمارى )2(

1395



ISBN   964-05-0202-2 شابک  0202-2 -964-05    

وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى 

برنامه رىزى محتوا و نظارت بر تألىف: دفتر تألىف کتابهاى درسی فنى  و حرفه اى و کاردانش
نام کتاب: مفاهىم و روشهاى آمارى )2( ـ 469/8

مؤلف: محمدعلى زهره بخش
آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزىع: ادارۀ کّل  نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی

تهران: خىابان اىرانشهر شمالى ـ ساختمان شمارۀ 4 آمـوزش و پـرورش )شهىد موسوى(
تلفن: 9ـ88831161، دورنگار: 88309266، کدپستى: 1584747359،

www.chap.sch.ir :وب ساىت 
صفحه آرا: راحله زادفتح اله

طراح جلد: مرىم کىوان
ناشر:   شرکت چاپ ونشر کتابهاى درسى اىران: تهران ـ کىلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج ـ خىابان61 ) داروپخش(

         تلفن   : 5 ـ 44985161، دورنگار   : 44985160، صندوق پستى   : 139ـ37515
چاپخانه:    شرکت چاپ ونشر کتابهاى درسى اىران»سهامى خاص«

سال انتشار: 1395
حّق چاپ محفوظ است.  

اىن کتاب براساس نتاىج ارزشىابى هاى عکس العملى غىر تحرىک شده از حوزٔه آموزش 
توسط مؤلف و با نظر کمىسىون تخصصى در سال 1387 بررسى و تجدىد نظر شده است.

همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:
نشانى  به  کتاب  اىن  محتواى  دربارۀ  را  خود  و  نظرات  پىشنهادات 
درسی کتابهاى  تألىف  دفتر   4874/15 شمارۀ   پستى  صندوق   تهران   ـ 

 فنى و   حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرماىند.
info@tvoccd.sch.ir پىام  نگار)اىمىل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب ساىت( 



آىىد و احتىاجات  بىرون  شما عزىزان کوشش کنىد که از اىن وابستگى 
کشور خودتان را برآورده سازىد، از نىروى انسانى اىمانى خودتان غافل نباشىد 

و از اتّکاى به اجانب بپرهىزىد.
امام خمىنى »قّدس سّره الّشرىف«





فهرست مطالب

فصل اّول
  1 آنالىز ترکىبى  

فصل دوم
20 احتمال )اندازه گىرى مقدار شانس( 

فصل سوم
47 همبستگى متغّىرها و ضرىب همبستگى 

فصل چهارم
74 سرىهاى زمانى  

فصل پنجم
100 اعداد شاخص  

122 منابع و مآخذ  



مقدمه 
براى آمار، تعارىف زىادى ارائه شده تا آنجا که مى توان گفت، به تعداد انسانهاىى که آمار را 
مى شناسند، تعرىف وجود دارد. از ترکىب و تلفىق تعارىف مختلف آمار و استخراج وجوه مشترک آنها، 

مى توان نتىجه گرفت که هر بررسى آمارى دو هدف اصلى را تعقىب مى کند:
1ــ توصىف مشاهدات تجربى به دست آمده از نمونه هاى مناسب آمارى.

2ــ تعمىم نتاىج حاصل با درصد اطمىنانى مشخص ) = احتمال معّىن ( به جامعه اى که نمونه 
مشاهده شده از آن انتخاب شده است.

با همىن استدالل، مباحث آمار را به دو بخش اصلى و عمده تقسىم مى کنند:
1ــ آمار توصىفى    2ــ آمار استنباطى 

شما دانش آموزان عزىز! در درس مفاهىم و روشهاى آمارى )1( با آمار توصىفى آشنا شدىد. آمار 
استنباطى، شامل آن بخش از روشهاى آمارى است که با کمک داده هاى مشاهده شده، از نمونه هاى 
مناسب و استخراج شده از جوامع آمارى، به استخراج و بىان نتاىجى علمى و تعمىم نتاىج مزبور به کل 
زمانى،  فرضىه ها، سرىهاى  آزمون  تخمىن (،   = ( برآورد  تئورى  نمونه گىرى،  مى پردازد.تئورى  جامعه 
همبستگى و رگرسىون، بررسى شاخصهاى اقتصادى و مفاهىمى از اىن قبىل، از جمله مقوله هاىى است 
که در مبحث  استنباط آمارى، مورد مطالعه قرار مى گىرند .  تئورى  احتماالت، مانند پلى است که عبور 

از آمار توصىفى به آمار استنباطى را ممکن مى سازد.
در اىن کتاب با فصول و مباحث زىر آشنا خواهىد شد: 

ـ  تئورى احتمال           3ــ همبستگى و ضرىب رگرسىون         ـ  آنالىز ترکىبى                2 ـ 1ـ
4ــ سرىهاى زمانى    5  ــ اعداد شاخص. 

در پاىان هر فصل، به منظور درک بىشتر مفاهىم، تعداد متناسبى تمرىن ارائه شده است. طبىعى 
آنها، درىافت کامل مفاهىم آن فصل، مىّسر  است که بدون حل تمرىنهاى هر فصل و بحث در مورد 
نخواهد بود. سرانجام، در  انتهاى هر فصل تعدادى تست چهار گزىنه اى آورده شده تا ابزارى مناسب 

براى خودآزماىى دانش آموزان عزىز باشد.
 چون برخى از مباحث اىن کتاب در کتابهاى درسى ساىر رشته ها توسط دىگر مؤلفان محترم 



ارائه شده است حتى االمکان سعى شده تا هماهنگى الزم بىن مطالب کتابهاى مختلف مراعات گردد.
امىد است مطالب اىن کتاب براى شما دانش آموزان در جهت درک مفاهىم و حل مسائل آمارى 
مفىد واقع شود. براى رسىدن به اىن مقصود الزم است مدرسان محترم مثالهاىى ساده از زندگى روزمره 
و مربوط به رشته تحصىلى ارائه نماىند و دانش آموزان عزىز تمرىنهاى هر جلسه را در همان روز در 

فرصتى مناسب حل کنند.
مؤلف



هدف کلى 
اىجاد تواناىى براى انجام محاسبات آنالىز ترکىبى، احتمال، همبستگى، سرىهاى 

زمانى و اعداد شاخص با تأکىد بر جنبه هاى عملى و کاربردى مباحث مربوطه.


