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 چيست؟ آمار -1
 طالعات مربوط به آن وا براي گردآوري و تعبير، زمينه پژوهش هر هاست كه در روش يم ومفاه اي از مجموعه آمار،

 .رود مي به كار) دارد شرايطي كه عدم حتميت وجود در( ها گيري انجام نتيجه
معاني كلمه اخير  يكي از مشتق شده و status  است كه ازكلمه التينstatisticsانگليسي زبان  در معادل كلمه آمار

state عددي درباره  مقادير بيان اطالعات و فقط با طول چندين دهه آمار به معني دولت است به اين دليل كه در
 غلط را اين تصور عمولي هنوزم افراد اكثر .يك كشور سروكارداشت اوضاع سياسي حاكم در شناسي و جمعيت اقتصاد،
 .دانند ها مي گاهي يك سري شكل هاي عددي و به ستون منحصر را دارند كه آن آماردرباره 

به عنوان يك  آمار .رفته است فراتر نمودارها و ها ساختن جدول حد هاي جديد آماري از روش ولي امروزه نظريه و
 ها تحليل داده گيري به وسيله تجزيه و نتيجه انجام استنباط و آزمايش و موضوع علمي شامل يك فرآيند مشاهده و

 .باشد مي

 
 زندگي روزمره در نقش آمار -2

زندگي  در اين امر. اي نيست به پژوهشگران حرفه ها، منحصر داده تعبير طريق گردآوري و از پي بردن به واقعيات امور
  كنند،كدر كل دنيا و ود، محيط زندگي خدرباره جامعه، شرايط زندگي كوشند مسائلي را روزمره همه مردم كه مي

 .معمول است
تفسير  آنها را آوري و ارقام را جمع اطالعات و...  رفع بيماري، يك مسكن در اثر وضع بيكاري، براي كسب اطالع از

 هاي آماري منجر روش  زيرا استفاده غلط ازنتايج دقيق باشد تفسير استدالل آماري و متكي بر ها بايد گزارش. كنيم مي
 .شود حريف واقعيت ميت و گيري غلط به نتيجه

 تاييد واقعاً نتايج را ها داده توان معلوم كرد كه آيا آن مي استفاده از كه با آيد هايي به دست مي استدالل آماري مالك
 .خير يا كنند مي

 .ها دارد ري دادهآو مرحله جمع هاي آماري و روش نتايج بستگي زيادي به نوع استفاده از اعتبار ،نوع تحقيقي هر البته در
 

 هاي علمي در پژوهش نقش آمار  -3
 :باشد مي مراحل يك تحقيق علمي به ترتيب زير 
 آوري اطالعات جمع -2     مشخص كردن هدف-1
 ها  بيان يافته-4    ها تحليل داده  تجزيه و-3



 2

 .ها  استخراج يافتهها و تحليل داده ، تجزيه وآوري علم جمع و با توجه به مراحل باال، آمار عبارتست از هنر
اين راهنمايي  .هاي اطالعاتي است آوري داده وسايل مناسب براي جمع ها و انتخاب روش آمار راهنماي محقق در

بتوان با درجه  را ها تحليل داده هاي حاصل از تجزيه و ها به طوري كه نتيجه ميزان داده نوع و تعيين و مشتمل است بر
 .بيان كرد نظر دقت مورد

 هها براي خالص اين روش اي از دسته. دارد هاي آماري وجود بيشتري به روش ها، نياز گردآوري داده از له بعدمرح در
 تجزيه و ها، در دسته مهمتري ازروش .متمركز شود ها هاي مهم داده روي ويژگي توجه ما كردن اطالعات است تا

 .رود ها براي استخراج نكات كلي به كار مي تحليل داده
 . گويندتوصيفي آمار دارد، كار ها سرو هاي برجسته داده توصيف ويژگي تلخيص و هايي كه با روش دسته ازن آبه 

 . گوينداستنباط آماري ارزيابي معلومات تازه را ها و انجام محاسباتي روي داده هاي مربوط به كسب اطالعات با روش
 
   توصيفي آمار -4 

استفاده  شده باآوري  توصيف اطالعات عددي جمع ارائه و تنظيم و ،ي تلخيصها برا روش اي از توصيفي ،مجموعه آمار
 .معيارهاي مهم است مودارها وناز جداول، 

طريق  سپس از ماري آنها را خالصه كرده وآروي جداول  از و كند آوري مي وي جامعه آماري جمعر از ها را واقع داده در
 مشخص كنيم كدام هها اين است ك تحليل داده تجزيه و  هدف از.كند يتحليل م ها آنها را تجزيه و يا شاخص نمودار
توانند به سؤاالت تحقيق پاسخ  ها مي چگونه داده و له كدامندأمس بر كنند، عوامل مؤثر توصيف مي ارله أمس ها بهتر داده
 .دهند

 
جامعه  هر در .گوييم ماري ميآن باشد، جامعه آ ويژگي از چند اي كه هدف، بررسي يك يا  به جامعه:جامعه آماري 
 .گويند مي متغير هم صفت غير مشترك كه به اين صفت غيرمشترك، ت مشترك دارند واشياء هم صف و افراد

 

 اصطالحاً د كه آن راكن مي ري ديگر تغيشئ به شئ از يا ديگر فردي به فرد ردمطالعه ازخصوصيت مو:  متغير
 . ناميم مي» متغير«
 

   :رهامتغيبندي  دسته -5 

 متغيركمي  1 – 5
 .شوند رقم بيان مي و عدد با و آيد گيري به دست مي اندازه راه شمارش و متغيرهايي كه از
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 :اي كمي فاصله  متغير) الف
 ...  ودماي هوا طول جسم، مانند ممتد هستند كه محدوديت ندارند و گويند  ميبه متغيرهايي

 

 : متغيركمي نسبتي) ب
 ... سيكلت، تصادفات موتور تعداد فرزندان يك خانواده، مانند تعداد مجزا هستندمتغيرهايي كه لزوماً 

 

 متغيركيفي  2 – 5
 . شوند رقم بيان نمي و عدد با و كنند بندي مي گروه متغيرهايي كه براساس آن جمعيت را

 

 :متغيركيفي اسمي  ) الف
  ودبه ترتيب يكي باالي ديگري قراردا ين دسته راتوان ا نمي اسامي هستند و اي از اين نوع متغيرها به صورت دسته

 )بيوه /هلأمت /مجرد(هل أ، وضعيت ت)زن /مرد(مانند جنسيت رود  مي ها به كار براي شناسايي افراد، حاالت يا مكان
 

 :اي  متقير كيفي رتبه) ب
درجه  داد مانند  ديگري قرارباالي توان يكي را بندي هستند، مي اينكه قابل دسته هستند كه عالوه بر نوعي از متغير

 )زياد /متوسط /كم(آگاهي 
 

  ها مطالعه توصيفي داده -6 
هاي  محاسبه شاخص و قالب جداول، نمايش آنها به وسيله نمودار ها در اين مبحث مشتمل است برفشرده كردن داده 

 .تفرق عددي گرايش به مركز و
 

 :ها هاي توصيف داده روش

 ها ه تنظيم جدول فراواني داد-1
 ها نسبت و درصدها -2
 رسم نمودارها -3
 )مربوط به داده هاي كمي( ها گيري شاخص  اندازه-4
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 ظيم جدول فراواني  تن6-1

 هاي كمي تنظيم جدول فراواني دادهمراحل )  الف

 . شده داردهاعداد مشاهد اي از كنيم كه ستون اول آن اختصاص به رده يا نماينده تهيه مي جدولي را  -1
 .دهيم مي ستون دوم جدول قرار به نام فراواني مطلق در رده را نتيجه شمارش فراواني هر  -2
 .دهيم ستون سوم قرار مي در و آوريم فرمول زير به دست مي از  فراواني نسبي را -3

 مشاهداتكل 
 فراواني نسبي=   مطلقفراواني

) فراواني انباشته(به عنوان فراواني تجمعي   جمع كرده وبا فراواني مطلق رده قبل رده فراواني مطلق آن را براي هر  -4
 .دهيم ستون چهارم جدول قرار مي در
 :آيد رابطه زير بدست مي به فراواني نسبي تجمعي اختصاص داده كه از جدول را ستون آخر  -5
 

 مشاهداتكل
 فراواني نسبي تجمعي= تجمعي فراواني

 
اينجا تعداد فرزندان يك خانواده، يك  در كمي است كه هاي دهنده توزيع فراواني داده نشان جدول زير، )مثال 

 .باشد متغير كمي مي
 

 تعداد فرزندان فراواني مطلق فراواني نسبي فراواني تجمعي فراواني نسبي تجمعي
23/0 9 23/0 9 1 

50/0 20 28/0 11 2 

80/0 32 30/0 12 3 

87/0 35 7/0 3 4 

1 40 12/0 5 5 

 جمع 40 1 ــــــــ ـــــــــ

 
ها   خانواده٪30كه  مثالً اين هاي خام  بدست آورد داده توان از گردد، نمي نتايج مفيدي را كه از جدول فوق حاصل مي

 .باشند فرزند مي  3داراي 
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 هاي كيفي نظيم جدول فراواني دادهمراحل ت)  ب

 .دهيم صاص ميتكيفي اخ ي ممكن متغيرها وهگر يا و به طبقات  ستون اول جدول را-1
فراواني مطلق  آن را گروه اختصاص داده و به نتيجه شمارش تعداد اجزاي مربوط به هر  ستون دوم جدول را-2

  .ناميم مي
 . گوييم يابد كه به آن فراواني نسبي مي ستون سوم به نسبت فراواني به كل مشاهدات اختصاص مي -3

 

 مشاهداتكل
 فراواني نسبي=   مطلقفراواني

 .است نفر 20 مربوط به گروه خوني هاي زير داده )مثال 

 
A   A  O  B   AB  AB  O  B  O  A  B  B  B  B  AB  A  B  AB  A  B 

 

 گروه خوني فراواني مطلق فراواني نسبي

25/0 5 A 

2/0 4 AB 

4/0 8 B 

15/0 3 O 

 جمع 20 1

 
 .باشد مي) B ) 40٪ فراواني مربوط به گروه خونيرفت كه بيشترينتوان نتيجه گ مي ال،اساس جدول با بر

 
  ها نسبت درصدها و 6-2 

 درصد) الف 

 .درصدها استفاده شود اغلب بهتراست از تعداد مطلق، استفاده از جدول فراواني و در ها براي نمايش داده
 

 نمونه در موجودواحدهاي  كلتعداد×100
 درصد=   معين خصوصيت باواحدهايي تعداد
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  يك سالدريك بيمارستان  شده دروضعيت ترخيص بيماران بستري ) مثال 
 

 وضعيت ترخيص تعداد درصد

 انتقال 28 2

 با بهبودي 1098 95

 باميل شخصي 10 1

 فوت 21 2

 جمع 1157 100

 
 گروه به صورت درصدي از هر ها در فراواني پاسخ .كنيم استفاده نمي درصدهامحاسبه  اطالعات حذف شده در  ازمعموالً

 .شود ايد، محاسبه مي بدست آورده  آن رااطالعات اجزايي كه شما
 بيان شود يك واحد صورتي كه به شكل درصد در زيرا محاسبه درصدها گول زننده است، تعداد كل خيلي كم باشد، اگر

 .ايجاد خواهد كرد زياد، اختالف بزرگي را يا كم و
 

 .درصدها استفاده نشود خيلي كم باشد از تعداد شود اگر  توصيه مي
 
 بتنس) ب

 :برابراست باb  به aنسبت  .است يگرد به عدد كميت نسبي يك عدد ،نسبت
b
a    

 .باشد گيرد، متفاوت مي مي هايي كه به عنوان شاخص بهداشتي مورد استفاده قرار انواع نسبت
 .نيست   b قسمتي از aولي متعلق به همان جامعه هستند دو  هرb و  a.باشند عه ميمهايي كه شامل يك جا  نسبت-1

 

 جامعه زنانتعداد  
 نسبت جنسي جامعه=   جامعه مردانتعداد

 

  .باشد  ميbجزيي از  aولي  متعلق به جامعه هستند دو هر b وa  .دهد كل نشان مي در را هايي كه سهم يك عدد نسبت -2
 

 جامعه افرادكل 
 نسبت مردان درجامعه =  جامعه مردانتعداد
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 .باشند جامعه مختلف مي دو از  bو a شوند جامعه متفاوت معين مي دو هايي كه در هسري داد هايي كه بين دو نسبت -3
 

پزشك تعداد
 نسبت پرستار به پزشك =  پرستارتعداد

33( به صورت كسرتوان  يك نسبت را مي
 .)39/0(يا به صورت اعشاري   بيان كرد)13

 

اين  استفاده شود زيرا) كسر(نسبت  درصدها استفاده كرد بهتراست از وان ازتكه ن تعداد كم باشد به طوري اگر 
 .كل واحدهاي مطالعه است اطالعاتي ازمعيارحاوي 

 زمان مدت ميزان، احتمال يك واقعه را در .شود  تبديل ميميزاننسبت به  زمان دخالت داشته باشد، ها نسبت در اگر
 .يك سال در مير الً ميزان مرگ وكند مث جامعه منعكس مي معين در

K
ba

aR ×
+

= )(  
ضرب ) 10تواني از(ثابت  عدد در وچك است حاصل تقسيم راك  بسياره اينكه صورت كسر به مخرج معموالًبنظر
 .  مي باشد1000 مورد كليه ميزان هاي مرگ و مير  درKاين عدد ثابت  .كنند مي
 
  ها نمايش به وسيله شكل 6-3

بايستي به نحوي ترسيم شود  نمودار. آماري گويند به صورت هندسي را نمودار دادهاي خاص وها طبق قرار نمايش داده
بتوان به راحتي اطالعات نهفته ثانياً  و رود مي سليقه كافي به كار تهيه آن ذوق و در و كه اوالً براي چشم مطبوع باشد

 .ي مالحظه نمودتشريح اضاف چشم بدون توضيح و حدودي با روي آن تا از ها را داده در
 موضوع اصلي در كلي از ديد اغلب براي خواننده گزارش، .مشكل باشد فهم آنها يا كننده باشند توانند خسته جداول مي

 .است تر ها به صورت شكل ارائه شوند راحت صورتي كه داده
 

 : نمودارهامهمترين
 )ل الف شك ( .متغيرهاي ناپيوسته است براي نمايش مقادير: مستطيلي  نمودار

همچنين . شود اي بهتر از اين نمودار استفاده مي زماني كه تعداد مقادير متغيركم باشد، جهت مقايسه: اي  نمودار دايره
اگر بخواهيم نسبت يك يا چند مقدار از مقادير متغير به كل مشاهدات مورد بررسي قرار گيرد، اين نمودار وسيله مناسبي 

 )شكل ب  (.است
 اين نمودار مستطيلي است ولي در شبيه نمودار ظاهر نظر از و شود راي متغيرهاي پيوسته رسم ميب:  هيستوگرام

 .غالباً براي تحليل فركانس داده هاي موجود به كار مي رود .ها به هم متصلند ستون
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نمودار تعداد طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي

مصوب در دست اجرا پايان يافته
 

 نمودار مستطيلي) الف     

 

 

A
B
AB
O

 
 اي نمودار دايره) ب
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  ها شاخص  6-4  

توان  مي و باشند خاصيت مشخصي مي هايي كه داراي ماهيت و مقايسه پديده گيري و ، كميتي است براي اندازه شاخص
 متغير اين كميت نماينده چند. طول يك دوره بررسي نمود در متغيرهاي معيني را شده در اساس آن تغييرات ايجاد بر

 . باشد همگن مي
 

 شاخص مركزي 1 – 4 – 6

 .شود هاي كمي استفاده مي اين شاخص فقط براي داده .كنند بيان مي يك توزيع را كه جايگاه مركز هايي هستند اندازه
 .)نما( مد ، ميانه، )حسابي(سه شاخص مركزي داريم به نام ميانگين 

 

  ميانگين حسابي)  الف 

روي نمودار بخواهيم نشان  از اگر .آيد نها بر تعدا كل بدست ميتقسيم آ و كردن كليه مشاهدات ا جمعاين شاخص ب
 : نشان مي دهندوازفرمول زير بدست مي آيدχميانگين نمونه را  . باشد ثقل توزيع همان ميانگين مي مركز دهيم،

n

n

i
i∑

== 1
χ

χ 
 

 :است ازعبارت  3، 5، 2، 7 داده ميانگين حسابي چهار) مثال 
4/25

4
7253
=

+++
=χ 

 .كنيم فراوانيش ضرب مي در داده را براي بدست آوردن ميانگين هر داراي فراواني باشند آوري شده، هاي جمع داده اگر

n

f
n

i
ii∑

== 1
χ

χ 
 

ها  فاسد آنهاي  برحسب تعداد دندان كننده به يك درمانگاه را جعهاول زير توزيع فراواني بيماران مرجد) مثال 
 .ها را محاسبه نماييد ميانگين اين داده. دهد نشان مي

 

 

 

246
10)(05)(114)(29)(38)(4

=
×+×+×+×+×

=χ 

 هاي فاسد دندان 0 1 2 3 4
 بيماران دتعدا 10 5 14 9 8
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  ميانه )  ب

اين  قل نيمي از  يعني حدا كند  تقسيم مينيمه به دو را ها باشد كه داده  گر ميهاي مهم مركزي دي يكي از اندازهميانه، 
 .هستند اين عدد كمتر ها از داده

 
 :روش بدست آوردن

              كمترين به بيشترين ها از  مرتب كردن داده-1
 .گيرد  يتعلق م nبه آخرين رتبه  و 1كه به اولين عدد رتبه  ه طوريب .دهيم  هاي مرتب رتبه اختصاص مي  به داده-2

 بود، ميانه عددي است كه رتبه ها فرد تعداد داده اگر) الف
2

1+n دارد را. 

عددي است كه رتبه  دوتعداد داده ها زوج بود، ميانه ، ميانگين  اگر) ب
2
n  1و+

2
n باشد  مي . 

 
 .بدست آوريد را هاي زير ميانه داده) مثال  

 

 ( *7 7 ، 9 9 ، 9 4 ، 8 7 ، 8 7 ، 8 6 ، 8 0 ، 7 9 
 

 .نيمك ها را مرتب مي ابتدا داده.  است 8ها برابر  تعداد داده) حل 
7 7 ، 7 9 ، 8 0 ، 8 6 ، 8 7 ، 8 7 ، 9 4 ، 9 9    

 با بر است  ها برا بنابراين ميانه داده

                                                                                           86/5
2

8786
2

54 =
+

=
+

=
χχ

dM 
 

 (**8 0 ، 7 5 ، 1 0 0 ، 9 0 ، 9 5 ، 6 5 ، 6 5 ، 8 5 ، 7 0 
 

 .كنيم داده داريم كه به ترتيب صعودي آنها را مرتب مي 9) حل
6 5 ، 6 5 ، 7 0 ، 7 5 ، 8 0 ، 8 5 ، 9 0 ، 9 5 ، 1 0 0 

 ها برابر است با بنابراين ميانه داده
805 == XM d   
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 نما)  ج 

ها عبارتست از  اي ازداده نما براي مجموعه. متداولترين استبه معناي  سوي وترجمه كلمه مداست كه يك لغت فران، نما
 .اي كه بيشترين فراواني را دارا باشد اندازه
به همين ترتيب  .نمايي است توزيع آنها دو داشته باشند، بيشترين فراواني را فراواني يكسان وها  داده دو اندازه از اگر

 .ها داشته باشيم داده اي از مجموعهنمايي براي  ممكن است توزيع چند
 را نصف مجموع آنها هم بودند كنار اگر ها، از ساير فراواني بيشتر و داده داراي فراواني مساوي داشته باشند وقتي دو *

 .كنيم به عنوان نما انتخاب مي را دو هم نبودند هر داده كنار اگر دو خوانيم و نما مي
 

 .ا را پيدا كنيدهاي زير نم براي داده) مثال  
 

1هاي  براي داده *) ، 3 ، 3 ، 5 ، 4 ، 2 ، 3 ، 1 ، 3 ، 1 ، 3 ، 1 ،  . 3 است با نما برابر 3
 

1هاي  براي داده**)  ، 1 ، 3 ، 2 ، 4 ، 3 ، 3 ، به  دو هر هم نيستند؛ كنار و دارند كه بيشترين فراواني را 3 و 1داده   دو5
 .شوند اختيار مي عنوان نما

 

1هاي  براي داده***)  ، 3 ، 1 ، 1 ، 2 ، 1 ، 3 ، 2 ، 2 ، 4 ، 5 ، داده است  ساير بيش از فراواني مشترك آنها 2 و 1داده   دو2
 .شود انتخاب مي به عنوان نما) 5/1(داده  هم هستند نصف دو ولي چون كنار

 
 :نما هاي مركزي ميانگين، ميانه و مقايسه اندازه

همه  بااينكه ميانگين  با. محاسبه آن دخالت دارند طالعات در  هاست زيرا كليه ا ميانگين حاوي اطالعات بيشتري ازداده
خيلي  هاي خيلي بزرگ و روي داده كه بر ي خوبي است ولي يك عيب دارد شاخص مركز وارتباط است ها در داده

 .نما اينطور نيستند نامطلوب دارد ولي ميانه و كوچك اثر
4هاي  براي داده) مثال 0 ، 4 1 ، 4 2 ، 4 3 ، 7 ) 73( بزرگترين داده رااگر  .دباش مي 47 ميانگين برابر   و42  ميانه برابر3

5( تغيير دهيم 50د عدبه  0،4 0 ، 4 1 ، 4 2 ، 4 ولي ميانگين  باشد  مي42 كنوني ميانه همچنان برابر هاي براي داده)  3
 .شود  مي43برابر 
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   معيارهاي پراكندگي  ٢ - ۴ -۶ 

، واريانس، انحراف معيار، دامنه تغييرات: سنجند و عبارتند از نسبت به هم مي را ها نزديكي داده دوري وها  شاخصاين 
 .ضريب تغييرات

مجموعه داده كه داراي  مثالً دو .توزيع تفاوت بسياري دارند هاي مركزي يكسانند ولي دو اينكه شاخص وجود گاهي با
 ها، ادهد  كه براي توصيف دقيق  الزم است ميانگين يكسان هستند ممكن است پراكندگي متفاوتي داشته باشند پس

 .مناسبي براي مركزيت آن، معياري هم براي پراكندگي آنها تعيين نمود خت معيارعالوه بر شنا
 

                                                                                                     Range دامنه تغييرات) الف

 . آنهاستبرد براي يك مجموعه داده،ترين اندازه پراكندگي  ساده
مورد  محاسبه اين شاخص آسان است ولي توضيحي در .كند گيري مي اندازه ها را بزرگترين داده تفاوت بين كوچكترين و

 فقط مينيمم و دهد و نشان نمي اندازه را دهد چون  تغييرات براي متغيرهاي داخل اين دو نمي نحوه توزيع مقادير
  .مطلوبي گوياي پراكندگي صفت باشدتواند به نحو  گيرد پس نمي نظر مي در ماكزيمم را

minmax XXR −= 
 

1هاي  داده برد) مثال  2 ، 8 ، 7 ، 4 ، 5 ، 3 ،               .بدست آوريد را 1
                                      11 = 1-12R= 

 
                            Variance                                                                                    نس واريا) ب

مفيدترين اندازه پراكندگي  و هدد مي نشان ميانگين  ها را نسبت به نزديكي داده واريانس، ميزان پراكندگي يا دوري و
 .است

        :       فرمول محاسبه واريانس 

                                                                                               
1

)(
)(

−

−
=
∑
=

n
xVar

n

i
i

1

2χχ
  

 :مراحل محاسبه
 ها  محاسبه ميانگين داده-1
  ميانگين  محاسبه اختالف بين هرداده و-2
 ها تمام تفاوترساندن  2به توان  -3
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  جمع كردن تمام مجذورها-4
 ها  بر كل داده تقسيم-5

 
1هاي  واريانس داده) مثال  ، 2 ، 3 ، 4،5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 1  : عبارت است از0

∑
=

=+++++++++=
10

1i
i 5510987654321χ 

5/510
55

==χ 

82/55/5)(105/5)(95/5)(8

5/5)(75/5)(65/5)(55/5)(45/5)(35/5)(25/5)(1)(
222

22222222
10

1i
i

=−+−+−+

−+−+−+−+−+−+−=−∑
=

χ χ
 

16/)var( 99
82/5

==x 
 

                Standard Deviation                                                                             معيار انحراف ) ج 

گويد كه مشاهدات تا چه  به ما مي و كند متوسط بيان مي به طور گيري نسبت به ميانگين را  اختالف اندازه اين شاخص
 در ها كه داده  است  انحراف معيار نشان دهنده اين واقعيتيك اندازه كم براي . دارند اطراف ميانگين آنها قرار اندازه در

 .بالعكس اند و دامنه كوچكي حول ميانگين پراكنده شده
)var(. xdS = 

اندازه  نوع مربع واحد آن از ولي به هرحال واحد كند مشخص مي مطلوبي پراكندگي اعداد را اينكه واريانس به نحو با
 .واريانس استفاده كرده كه همان انحراف معياراست جذر  اين اشكال ازبراي رفع ،ها است داده

 
                                                                     Coefficient of variation ضريب تغييرات) د

     

 .تنها شاخص پراكندگي است كه به مقياس بستگي ندارد
به تنهايي گمراه  باشد، مطالعه انحراف معيار مختلف مورد نظر حدوا دو يك صفت باتغييرات دو صفت يا مقايسه  اگر

 براي .وزن بدن منطقي نيست خون و نظر فشار از يك جامعه انساني مقايسه پراكندگي توزيع افراد كننده است مثالً در
 .ده نسبي استشود كه يك مشخص كنن اده ميفبه ميانگين است ارنسبت انحراف معي رفع اين اشكال از

100×=
X
SCV  

 .رود مي عمل براي مقايسه به كار در و گيري بستگي ندارد اندازه اين ضريب به واحد
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 و  درجه باشد18/0 و 9/36يك جامعه به ترتيب  درجه حرارت بدن براي افراد انحراف معيار ميانگين و اگر) مثال 

 :دقيقه باشد، براي محاسبه ضريب تغييرات داريم  در  بار9  و78تيب انحراف معيار ضربان نبض به تر ميانگين و

 

0/510036/9
0/18

=×=1CV 

11/510078
9

=×=2CV 

230/5
11/5

==
1

2

CV
CV 

 
 . باشد برابر پراكندگي درجه حرارت بدن مي 23توان گفت پراكندگي ضربان نبض  مي

 

گيري  اندازه بررسي داراي واحد هاي مورد كه صفت كرد استفاده ارانحراف معي يا واريانس و توان از صورتي مي در
 .كنيم اين صورت از ضريب تغييرات استفاده مي غير در يكسان باشند

 

  indices Health                         هاي بهداشتي شاخص – 7 

هاي صحيح  ارزشيابي برنامه  واجرا ريزي، قابل اطمينان درباره وضع بهداشت جامعه براي طرح اطالعات واقعي و
 .بهداشتي الزم است

برنامه  مك خواهد كرد تاآنها ك كاربرد تسهيالت بهداشتي درماني و آمارهاي نيروي انساني، اين اطالعات همراه با
 .به اجرا گذاشته شود ريزي و  طرحدمفي صحيح و

 ير بايد اززناگ ندارد و معيارخاصي وجود س ومقيا رقم، و تبديل آن به عدد جامعه وگيري وضع بهداشت  براي اندازه
هاي بهداشتي  ها تعيين شاخص استفاده نمود كه مهمترين روش) وضع جامعه بهداشت بر ثيرأت(هاي غيرمستقيم  روش
 .شود بيان مي...  نسبت و باشد كه اغلب به صورت ميزان، درصد، مي
حصبه،   هاي كند مثالً بيماري مي ذشت زمان تغييرباگ هاي بهداشتي يك جامعه سكون ندارد و نوع شاخصضمن  در

به  را جاي خودوضع بهداشت  بهبود اثر اندكه در بعضي كشورها بوده صلي مرگ درزماني علل ا ...،آبله سل،
 .اند داده ... و ها سرطان ،عروق هاي قلب و بيماري
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 :هاي بهداشتي تعيين شاخص روش

 :باشند مي نظر دعامل مهم مور ها دو تعيين اين شاخص در
  (P)  جمعيت-1
 (F)  . استآورده به وجود وقايعي را اين جمعيت اثركرده و  نيرويي كه در-2

  .باشد ... بيماري يا مرگ، اين وقايع ممكن است تولد،
FPE ×= 

 

 گرفته و نظر ايه دربه عنوان پ براي محاسبه شاخص، يك سال را. است پذير گروهي امكان محاسبه شاخص براي هر
عدد بدست آمده شاخص آن گروه . كنيم ضرب مي 100در آن را) ارزش سال پايه(تقسيم ارزش جاري برمبنا  پس از

 .باشد مي

 .جمعيت است نظرگرفته شود كه تابعي از وقوع حوادث در در بايد نيروي مؤثر به منظور قضاوت درباره وضع بهداشت،
 چون جمعيت يكساني ،سه كرد مقاي بوشهرمير شهر تعداد مرگ و توان با  تهران را نميسال يك مير مثالً تعداد مرگ و

باشد پس  بوشهر مي تهران بيش از تعدا مرگ در توان قضاوت كرد كه چون تعداد مرگ در همچنين نمي  وندارند
 .جمعيت تهران استبودن  واضح است كه دليل عمده اين فزوني بيشتر. معرض خطر مرگ هستند در ها بيشتر تهراني

توانيم مقايسه را  زان يا نسبت معين استفاده شود ميمي احتمال مرگ يا ولي اگر به جاي مقايسه اعداد مطلق مرگ از
 : يعني انجام دهيم 

 سال آن وسط در بوشهرجمعيت
  بوشهر يكسالمرگ تعداد

 شود با  مقايسه مي

 سال آن وسط در تهرانجمعيت
  تهران يكسالمرگ تعداد

 

 : بهداشت استفاده در هاي مورد نسبت ها و ميزان
 

 Crude Death Rate                                                               مير  مرگ وهاي  ميزان 1 – 7

 ميرخام يزان مرگ وم*   

 :آيد فرمول زير به دست مي دهد از سال نشان مي مدت يك يك جامعه در در مير خام كه احتمال مرگ را ميزان مرگ و
 

 1000
 مکان همان سال همان وسطجمعيت

×=
 CDR مكانيك  در ساليك  در مير ومرگ تعداد
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 )(
2

مواليد-مرگ
2     يا     جمعيت وسط سال= جمعيت اول سال +

+ سال آخرجمعيت سال اولجمعيت
   جمعيت وسط سال=  

 

گرفتن توزيع  نظر اين ميزان بدون در. جامعه دارد قايع مرگ افراد ميزان بستگي به صحت گزارش و ثبت وصحت اين 
 .باشد نمي دقت زيادي برخوردار از شود و ان محاسبه ميشدگ  ساير خوصوصيات فردي فوتسني و جنسي جمعيت و

 
 مير اختصاصي ميزان مرگ و* 

وضع اقتصادي ـ  با  مختلف وسنين كودكان در زنان و يك عده مردان، زدهند ا تشكيل مي افرادي كه جامعه را
 .دارندآنها   اثرات متفاوتي بر...باروري و اند كه عوامل گوناگوني از قبيل مرگ، بيماري، اجتماعي متفاوت تشكيل يافته

ترتيب   جداگانه محاسبه كرد كه بدين  را ها گروه مير و  ميزان مرگ بندي اختصاصي نموده و وان گروهت مي را ها جامعه
 .آيد مثالً ميزان اختصاصي سني، ميزان اختصاصي جنسي هاي اختصاصي بدست مي ميزان

 
 مير اختصاصي سني  مرگ وميزان* 

 از مسن بيشتر افراد و  سال يك از يط معمولي كودكان كمترشرا در و باشد افراد مي سن حدي تابع مرگ تا  كهاين  به نظر
 .هاي اتفاق افتاده منطقي خواهد بود باشند، تقسيم مرگ معرض مرگ مي سنين در ساير

 .آوريم ان را بدست ميفرمول زير اين ميز از ساله تقسيم كرده و10 يا 5هاي سني  بدين ترتيب جامعه را به گروه
 

 1000
 گروه آنجمعيت

×
 مير اختصاصي سني ميزان مرگ و=  سني  گروه هرمرگ تعداد

 جنسيمير اختصاصي  ميزان مرگ و* 

الزم ) باشد مردان مي از زنان كمتر عموم در به طور(گذارد  مي متفاوتي اثر مردان به طور زنان و به اينكه مرگ در نظر
اختصاصي جنسي را به صورت  مير ميزان مرگ و جنس تقسيم نموده وحسب  بر هاي رخ داده را مرگ است جامعه و

 : زير بدست آوريم
 

100
جنس  همانجمعيت

×
 جنسيمير اختصاصي  ميزان مرگ و=  جنس  هرمرگ تعداد
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                                                                Infant Mortality Rate مير كودكان ميزان مرگ و* 

 مير باشند، ميزان مرگ و هاي بهداشتي مي ترين شاخص مهم يكي ازسال  يك از  كودكان كمترمير  و مرگآنجا كه از
 .    ميزان مرگ ومير كودكان همان ميزان مواليد مي باشد .كنيم اين گروه را جداگانه محاسبه مياختصاصي سني 

 

           1000
 سال همان زنده مواليدتعداد

×=
   IMR ساليك  در ساليك  از كمتر كودكانمرگ تعداد

 

 )يك ماه از ودكان كمترك(ر نوزادان مي ميزان مرگ و* 

مير نوزادان غالباً  هستند ولي مرگ و ثرأمت... هاي مختلف و ط محيطي، عفونتيك ماهگي ازشراي از هاي بعد مرگ
اي به نام  مير جداگانه بنابراين مرگ و. زايمان است عوارض ناشي از ثير ضايعات داخل رحمي، عوامل ژنتيك وأتحت ت

 :شود كه عبارتست از به ميمير نوزادان محاس ميزان مرگ و
 

 1000
 سال همان زنده مواليدتعداد

×=
  NMR ساليك  در نوزادانمرگ تعداد

طي يك  روستايي در هاي شهري و نمونه جنسي در هاي اختصاصي سني و برآورد ميزان درطرح بررسي و) مثال 
 : باشد نوزادان به شرح زير مي تعداد مرگ كودكان و و سال تعداد مواليد

 

 روستا شهر 

 6334 3671 تعداد مواليد

 759 226  زيريكسال مرگ كودكانتعداد

 285 67 تعداد مرگ نوزادان
 

61/561000
3671
226

  شهري زير يكسالميزان مرگ وميركودكان=   ×=

119/831000
6334
759

  روستايي زير يكسالميزان مرگ وميركودكان  = ×=

18/251000
3671

67
 ميزان مرگ وميرنوزادان شهري  = ×=

451000
6334
285

 ميزان مرگ وميرنوزادان روستايي  = ×=
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 ميرزنان باردار ميزان مرگ و* 

باال رفتن سطح خدمات بهداشتي مربوط به زنان باردار  رساند با زايمان را مي باروري و اين ميزان كه خطرات ناشي از
 :شود اين ميزان به صورت زير محاسبه مي. يابد محسوسي كاهش مي به طور

 

 1000
 سال همان زنده مواليدتعداد

×
 زنان باردار مير ميزان مرگ و=   ساليك  دربارداري  و زايمان ازناشي مرگ تعداد

 
 : مير نسبي يك علت نسبت مرگ و* 

آن  مرگ در ايجاد در  اهميت آن بيماري نمايانگر دهد و كليه علل مرگ نشان مي در اهميت يك علت رااين نسبت 
 .جامعه است

 

 :روش محاسبه آن
 

  100
 سال همان در مرگها کلتعداد

×=
 PMR ساليك  دربيماري يك  اثر درمرگ تعداد

 
                                                                    Case Fatality Rate  بيماري مير نسبت مرگ و* 

 .نمايد  نسبت درجه وخامت بيماري را معين مي ينا
 

 :روش محاسبه آن 
 

100
بيماري  آن به مبتاليانتعداد

×=
 CFR معين زمان مدت دربيماري يك  گذشتگان درتعداد

 
كامالً متفاوت باشند  هم ولي ممكن است از دهد نشان مي بيماري را اثر نسبت فوق اهميت مرگ در اينكه دو وجود با

مير نسبي  نسبت مرگ و بدين معني كه يك بيماري با وخامت كم به علت شيوع زياد باعث تعداد زيادي مرگ شده و
 .زيادي داشته باشد

مرگ مربوط به  1000 مرگ مربوط به سرطان و 250طي يكسال رخ داده كه  مرگ در 25000يك جامعه  مثالً در
 نفر 4000 مبتاليان به بيماري عفوني گوارشي و نفر 600 تعدا مبتاليان به سرطان.  استبيماري عفوني گوارشي بوده

 .بوده است
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 :PMR وCFR هاي  براساس فرمول
 

 نسبت سرطان عفوني گوارشي

4100
25000
1000

=× 1100
25000
250

 مرگ ومير نسبي ×=

25100
4000
1000

=× 41/6100
600
250

 مرگ وميربيماري ×=

 
نسبي  مير نسبت مرگ و زيادي مرگ شده و ا وخامت كم، به علت شيوع زياد باعث تعدادپس بيماري عفوني گوارشي ب

 .بااليي دارد
 
  ميزان تولد 2 – 7
 

                                                                  Crude Birth Rateميزان تولد خام) *

   

1000×=  مكان همان در سال وسطجمعيت
  CBR مكانيك   در يكسال در زنده مواليدتعداد

 
قبيل توزيع سني، توزيع جنسي، سن ازدواج،  هستند از  عوامل مختلفي روي باروري جامعه مؤثرميزانكميت اين  در

 .دهد قوه باروري به دست مي بنابراين اين ميزان اطالع كلي از... وضع اقتصادي و
 
                                                                         Fertility Rate ميزان باروري ) *

) سن باروري (  15-44گروه سني  تعداد زنان در. زنان در سن باروري داردتعداد تعداد مواليد يك جامعه بستگي به 
 .باشد مخرج اين كسر مي

 

1000
 سال وسط درباروري  سن در زنانتعداد

×=
  FR مكانيك  در يكسال در مواليدتعداد
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 ميزان باروري اختصاصي سني*) 
 

شود  نظر گرفته مي باروري درسن  زنان درهاي فوق است چون عامل توزيع سني  ميزان از تر  مراتب دقيقاين ميزان به
 :عبارتست از و
 

 1000
 سال همان وسط درسني  گروه زنانتعداد

×
 ميزان باروري در سن بخصوص=   بخصوصسني  گروه مادران از زنده مواليدتعداد

 
 ميزان رشد طبيعي* ) 

 :عبارت است از و باشد اين ميزان نماينده ازدياد يا كاهش طبيعي جمعيت مي
 

 100
 سال وسطجمعيت

×
 ميزان رشد طبيعي=    معين مدت در مواليد تعداد- معين مدت   در مرگهاتعداد

 
 .شد استفاده مي) نسبت تولد به مرگ ( حياتي  سابق به جاي اين ميزان از شاخص

 
 اي بيمارستانيه  شاخصتعاريف و   -8
 
 

 به آن تعداد تخت بيمارستاني كه به هنگام تصويب طرح ساخت بيمارستان و يا تصويب طرح توسعه آن : تخت ثابت
 .گردد شود، اطالق مي  و آموزش پزشكي براي بيمارستاني در نظر گرفته ميتوسط وزارت بهداشت، درمان

هاي ثابت مصوب بيمارستاني كه بر اساس استاندارد و داراي امكانات   به آن تعداد تخت از تخت: تخت فعال
 . گويند آماده بستري بيماران باشد تخت فعال مي) تشخيص درمان، پشتيباني خدمات و پرسنلي(

 
 

 
 
 
 
 

متوسط تختهاي فعال در ماه مجموع
متوسط تخت فعال در سال=    12  

تخت روز كل در سال =  سال متوسط تخت فعال در ×تعداد روزهاي سال

 تخت روز اشغالي ×  100
 تخت روز كل

درصد تخت روز اشغالي=    

تعداد كل فوت شد گان × 1000
  گانكل مرخص شد

  نفر 1000نسبت فوت شدگان در =   



 21

 
 
 
 
 
 
 
 

        درصد سزارين انجام شده=  ×                        100                       

كل مرخص شد گان= مرخص شده از بيمارستان + فوت شده   

تخت روز اشغالي
 كل بستري شدگان

توسط روزهاي بستري م=     

 تعداد سزارين
 كل زايمان

 تعداد كل بستري شدگان
 متوسط تخت فعال

12 
نسبت پذيرش بيمار براي هر تخت=     


