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 فصل چهبر : داده هبی آهبری  

 درس اول : گرد آوری داده هب 

 سٚ٘ذ.سیضی تٝ واس ٔیٞایی دستاسٜ یه چیض ٞسسٙذ وٝ دس ٔحاسثٝ، اسسٙثاط یا تش٘أٝٞا ٚالؼیردادٜ -

 ضٛد.ٞای ٔشتٛط تٝ آٟ٘ا دس یه تشسسی آٔاسی ٌشدآٚسی ٔیٌٛیٙذ وٝ دادٜافشاد یا چیضٞایی ٔی ٚاحذ آٔاسی تٝ ٞش یه اص -

 ٌٛیٙذ.ی آٔاسی ٔیی وُ ٚاحذٞای آٔاسی سا جأؼٝٔجٕٛػٝ -

 ٘أٙذ.ی آٔاسی سا وٝ تا سٚش ٔطخػی ا٘سخاب ضذٜ تاضذ، یه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔیٞش صیش ٔجٕٛػٝ اص جأؼٝ -

 ٘أٙذ.اػضای جأؼٝ ضا٘س ا٘سخاب یىساٖ دس ٕ٘ٛ٘ٝ سا داضسٝ تاضٙذ، ٕ٘ٛ٘ٝ زػادفی ٔی ای وٝ دس آٖ ٕٕٞٝ٘ٛ٘ٝ -

 ٞای ٕٔىٗٞا تٝ یىی اص سٚشٌشدآٚسی دادٜ آهبرگیری : -

 دٞذ.وسی وٝ آٔاسٌیشی سا ا٘جاْ ٔی آهبرگر : -

 هب :هبی گردآوری دادهروش

 ٞا تذٖٚ ٘یاص تٝ فشد خاسخٌٍٛشدآٚسی دادٜ هطبهده :اِف( 

 ضٛد.دٞٙذٜ زىٕیُ ٔیی سٛاالذ اص خیص زؼییٗ ضذٜ وٝ زٛسظ زؼذادی خاسخٔجٕٛػٝ سطنبهه :پرب( 

 ضٛ٘ذٜ اسر.ٌش ٚ دیٍشی ٔػاحثٌٝیشد وٝ یىی ٔػاحثٝٔؼٕٛالً تیٗ دٚ ٘فش غٛسذ ٔی هصبحبه :ج( 

 ای اص اعالػاذ رخیشٜ ضذٜ ٞسسٙذ.ضأُ ٔجٕٛػٝ هب :دادگبىذ( 

 ٞش ٚیژٌی اص اضخاظ یا اضیاء وٝ لشاس اسر ٔٛسد تشسسی لشاس ٌیشد. ٔسغیش ٘ٛع اسر. تعریف هتغیر :

 ٌیش٘ذ ٚ ػّٕیا ذ سیاضی تشای آٟ٘ا زؼشیف ضذٜ اسر.ٔسغیشٞایی ٞسسٙذ وٝ ٔمادیش ػذدی ٔی هتغیر کوی :اِف( 

 سٚ٘ذ.س ٔیٞا تٝ واتٙذی افشاد یا اضیاء دس ٌشٜٚٔسغیشٞایی ٞسسٙذ وٝ تشای دسسٝ هتغیر کیفی :ب( 

 ای خاظ اص جأؼٝ اسر.ی جٙثٝیه ٔطخػٝ ػذدی اسر وٝ زٛغیف وٙٙذٜ پبراهتر جبهعه : -

 ی جٙثٝ خاظ اص ٕ٘ٛ٘ٝ اسر.ای ػذدی وٝ زٛغیف وٙٙذٜٔطخػٝ آهبر نوونه : -

 

 انواع هتغیرهب :
ٔؼیاسی تشای ٔشزة وشدٖ آٟ٘ا اص ٞا ٞسسٙذ. دس ایٙجا ٞیچ ٞا ٚ ٌشٜٚٞا، تشچسةایٗ ٔمیاس تشای ٔسغیشٞایی اسر وٝ ٘اْ اسٕی

 وٛچه تٝ تضسي ٚجٛد ٘ذاسد. ٔا٘ٙذ ٌشٜٚ خٖٛ

ایٗ ٔمیاس تشای ٔسغیشٞایی اسر وٝ لاتُ ٔشزة وشدٖ ٞسسٙذ دس ػیٗ حاَ ٔحاسثٝ اخسالف تیٗ ٔمادیش دادٜ ضذٜ یا  زشزیثی

 ٔؼٙاسر. ٔا٘ٙذ ٔذسن زحػیّیخزیش ٘یسر یا تیأىاٖ

ٞا تا ٔؼٙی اسر. ٞایی اسر وٝ لاتُ ٔشزة وشدٖ ٞسسٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ اخسالف تیٗ ٔمادیش دادٜایٗ ٔمیاس تشای دادٜ ایفاغّٝ

 ٔا٘ٙذ دٔای ٞٛا

ٞا ٘یض تا ٞا ٚ ٘سثر ٔمادیش دادٜٞایی اسر وٝ لاتُ ٔشزة وشدٖ ٞسسٙذ ٚ اخسالف تیٗ ٔمادیش دادٜایٗ ٔمیاس تشای دادٜ ٘سثسی

 ٔؼٙاسر. ٔا٘ٙذ لذ ٚ ٚصٖ
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 نوودار هتغیرهب

 ٔسغیشٞا

 

 

 

 

 ضٛد.ٌیشی، آٔاس ٌفسٝ ٔیٞا جٟر اسسخشاظ اعالػاذ ٚ زػٕیٓی ٘حٜٛ ٌشدآٚسی، ساصٔا٘ذٞی، زحّیُ ٚ زغیش دادٜتٝ ٔغاِؼٝ تعریف علن آهبر :

 درس دوم : هعیبر هبی گرایص به هرکس 

,اٌش    ,  ,  2,  1 n ٖضٛد.                            دٞٙذ ٚ تٝ غٛسذ سٚتشٚ زؼشیف ٔیٕ٘ایص ٔی ̅ ٞا سا تا ٕ٘اد دادٜ تاضٙذ، ٔیاٍ٘یٗ آ 

                                                               ̅  
 1  2     

 
 

 سا تذسر آٚسیذ. 30زا  20ٔیاٍ٘یٗ اػذاد تیٗ  هثبل :

 ̅  
21  22 23   29

9
 25 

 زش اسر.زش یا تسیاس وٛچهٞا داسد. ٔؼٕٛال ٔمذاس آٖ تسیّش تضسئمذاسی ٔسفاٚذ تا سایش ٔمادیش دادٜ ی دور افتبده :داده

 تاضذ.ٞای ٔشزة ضذٜ ٔیی ٚسغی دادٜدادٜ هیبنه :

 ٌیشی ٞسسیٓ.سیضی ٚ زػٕیٓخٛاسسٝ اغّی اص آٔاس یه اسسٙثاط ٘یسر تّىٝ دس تشسسی آٔاسی د٘ثاَ تش٘أٝ نکته :

 درس سوم : هعیبر هبی پراکندگی 

 ٞای ٔٛسد ٔغاِؼٝ اسر ا٘حشاف اسسا٘ذاسد ٘اْ داسد.ی زغییشاذ دادٜیه ٔؼیاس ٔؼَٕٛ خشاوٙذٌی وٝ ٘طاٖ دٞٙذٜ

,اٌش    ,  ,  2,  1 n ٖٞا تا ٕ٘اد دادٜ تاضٙذ، ا٘حشاف اسسا٘ذاسد آσ ضٛد.٘طاٖ دادٜ ٚ تٝ غٛسذ صیش زؼشیف ٔی 

σ  
1

√ 
√( 1   ̅)2  ( 2   ̅)2    (    ̅)2 

 .٘أٙذزٛاٖ دْٚ ا٘حشاف اسسا٘ذاسد سا ٚاسیا٘س ٔی

 تشاتش ا٘حشاف اسسا٘ذاسد اص ٔیاٍ٘یٗ لشاس داس٘ذ. 3% ٔطاٞذاذ تیٗ 99زمشیثاً   :  نکته

 تشاتش ا٘حشاف اسسا٘ذاسد اص ٔیاٍ٘یٗ لشاس داس٘ذ. 2زمشیثاً       ٔطاٞذاذ تیٗ  

 زمشیثاً       ٔطاٞذاذ تیٗ یه تشاتش ا٘حشاف اسسا٘ذاسد اص ٔیاٍ٘یٗ لشاس داس٘ذ.  

ضذ. دس ایٗ صٔاٖ تٟسش اسر اص ٔیا٘ٝ ی آٔاسی ضٛد، ایٗ واس سثة دسٞٓ سیخسٍی ٔیاٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف اسسا٘ذاسد خٛاٞذ ای دٚس افسادٜ ٚاسد جأؼٝاٌش دادٜ

ٞاسر ( ٔیا٘ٝ ٚسظ دادIQRٜضٛد )ی ٔیاٖ چاسوی ٘أیذٜ ٔیضٛد دأٙٝی ٔیاٖ چاسوی( اسسفادٜ ضٛد. دس ایٙجا ٔؼیاس خشاوٙذٌی وٝ زؼشیف ٔی)دأٙٝ

 ٚ چاسن اَٚ یه چٟاسْ ٔطاٞذاذ ٚ چاسن سْٛ، سٝ چٟاسْ ٔطاٞذاذ خٛاٞذ تٛد.

 ٚ دأٙٝ ٔیاٖ چاسوی زغیش سادٜ ٚ سشیغ آٟ٘ا اسر.ػّر اسسفادٜ اص ٔیا٘ٝ 

یویف وٕی  

ایفاغّٝ زشزیثی اسٕی  ٘سثسی 

(�̅�  3𝜎 , �̅�  3𝜎) 

(�̅�  2𝜎 , �̅�  2𝜎) 

(�̅�  𝜎 , �̅�  𝜎) 
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 چٟاسْ آصٖٔٛ فػُ 

1 

 دسسسی یا ٘ادسسسی ػثاسذ ٞای صیش سا ٔطخع وٙیذ.

 ٔجٕٛػٝ وُ ٚاحذ ٞای آٔاسی سا جأؼٝ آٔاسی ٔی ٌٛیٙذ.اِف( 

 ٔػاحثٝ یه سٚش ٌشد آٚسی دادٜ ٞا اسر.ب( 

 خاسأسش جأؼٝ یه ٔسغیش وٕی اسر.ج( 

 ٔمذاسی ٔسفاٚذ تا سایش ٔمادیش دادٜ ٞا اسر.دٚس افسادٜ ذ( 

2 

2 

 ٞش یه اص جٕالذ صیش سا تا اػذاد یا وّٕاذ ٔٙاسة وأُ وٙیذ.

 .......................................... ٘طاٖ دٞٙذٜ زغییشاذ دادٜ ٞای ٔٛسد ٔغاِؼٝ اسر.اِف( 

 ٔطاٞذاذ تیٗ یه ا٘حشاف ٔؼیاس اص ٔیاٍ٘یٗ اسر.زمشیثا ....................................... دسغذ ب( 

 ٔؼیاس خشاوٙذٌی وٝ ٔؼٕٛال تا ٔیاٍ٘یٗ تیاٖ ٔی ضٛد ....................................... اسر.ج( 

 ٔسغیش ٞا تٝ دٚ ٘ٛع .......................... ٚ ........................................ زمسیٓ ٔی ضٛ٘ذ.ذ( 

5/2 

3 

 ٌضیٙٝ ی ٔٙاسة سا ا٘سخاب وٙیذ.

A )ٌشٜٚ خٛ٘ی ا٘ساٖ چٝ ٘ٛع ٔسغیشی اسر؟ 

  وٕی ٘سثسی3ذ(        وٕی فاغّٝ ای         ج(           ویفی زشزیثی        ب(      ویفی اسٕی         اِف( 

B ) ٔیا٘ٝ وذاْ اسر؟ 22ٚ28ٚ25ٚ32ٚ30ٚ12ٚ40دس دادٜ ٞای آٔاسی 

 30ذ(                               22ج(                                28ب (                         25اِف( 

C ).زٛاٖ دْٚ ا٘حشاف ٔؼیاس ............................... ٘اْ داسد 

 ٚاسیا٘سذ(                           ٔیا٘ٝج(                           ٔیاٍ٘یٗب(                      چاسناِف( 

D ).٘سثر ٔشداٖ دس وُ جأؼٝ وٛٞٙٛسداٖ ٔؼشف یه ........................................... اسر 

 ٔسغیشذ(                         ٔمیاس ج(خاسأسش                            ب(                        آٔاسٜاِف( 

2 

4 

 دس ٞش ٔٛسد ٘ٛع دادٜ ٞا سا ٔطخع وٙیذ.      

 ضٕاسٜ داٚعّثی                                             سزثٝ ٞا ی یه ٔساتمٝ                         

 دٔای ضٟشٞا                                                  ٚصٖ دا٘ص آٔٛصاٖ

1 
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5 

 ٌاص( تٟسش اسر؟ –تشق  –خا٘ٛادٜ غشفٝ جٛ سٛاَ ضذٜ اسر وٝ وذاْ ٔٛسد غشفٝ جٛیی ) آب  2120دس یه ٔغاِؼٝ اص 

 اِف( ٔسغیش سا ٔطخع وٙیذ.

 ب( ایٗ ٔسغیش وٕی اسر یا ویفی؟

 ج( جأؼٝ آٔاسی دس ایٙجا چیسر؟

5/1 

6 

    دس دادٜ ٞای آٔاسی صیش ٔیاٍ٘یٗ ٚ ٔیا٘ٝ سا ٔطخع وٙیذ.     

                                                                                          41  ٚ39  ٚ40  ٚ29  ٚ63  ٚ50  ٚ20  ٚ19  ٚ51 

 

 

                    

2 

7 

 دس دادٜ ٞای آٔاسی صیش ٔیاٍ٘یٗ ، ا٘حشاف ٔؼیاس ٚ ٚاسیا٘س سا تذسر آٚسیذ.

                                                                                  49  ٚ91  ٚ87  ٚ67  ٚ71  ٚ45  ٚ39  ٚ57  ٚ79  ٚ85 

 

 

 

2 

8 

 یه ٔٛضٛع تشای ٞش یه اص سٚش ٞای جٕغ آٚسی دادٜ ٞا تیاٖ وٙیذ.

 اص عشیك ٔػاحثٝ                                             اص عشیك ٔطاٞذٜ

 دادٌاٖ                                               اص عشیك خشسطٙأٝاص عشیك 

2 

9 

 ٔی خٛاٞیٓ ٔذذ صٔا٘ی وٝ یه وٛدن تٝ زٕاضای زّٛیضیٖٛ دس عَٛ ٔذذ یه ٔاٜ غشف ٔی وٙذ سا آٔاسٌیشی وٙیٓ .

 اِف( دس ایٗ آٔاس ٌیشی جأؼٝ آٔاسی سا ٔطخع وٙیذ.

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؼیٗ وٙیذ.ب( یه سٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی تشای ا٘سخاب 

 ج( اص چٝ سٚضی تشای ٌشد آٚسی اعالػاذ اسسفادٜ ٔی وٙیذ؟

 ذ( ا٘ذاصٜ ) زؼذاد ( ایٗ جأؼٝ چمذس اسر؟

 ش( ٔسغیش ٔٛسد ٔغاِؼٝ چیسر؟

 ظ( ٔسغیش ٔٛسد ٔغاِؼٝ اص چٝ ٘ٛػی اسر؟

 

5/3 

11 

 دٚ دسسٝ دادٜ صیش دس والس اِف ٚ ب دس دسس سیاضی دٞٓ ٔی تاضٙذ.

 اِف       5     11      19      17         14        13        10         11         20                                        

 ب       9      7       18      13         19        17        18         17         11                                        

 اِف( دس وذاْ دسسٝ خشاوٙذٌی تیطسش اسر؟

 ب( ٕ٘شاذ وذاْ والس تٟسش اسر ؟ چشا ؟

 

1 
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