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مقدمه
نه تنها سیستم بهداشت و درمان بلكه بیشتر سازمان ها و نهادها، با 
كلمه آمار، به مفهومي كه فقط براي ثبت و نمايش اطالعات عددي 
به كار مي رود، آشنا هستند. اين اطالعات عددي اغلب از جمع آوري 
و تكمیل مجموعه فرم هاي آماري به دست مي آيد. مانند اطالعات 
جمعیتي تحت پوشش يك خانه بهداشت ، تعداد كودكان زير 6 سال 
و مراقبت آنان، تعداد كارگاه هاي موجود در روستاها و ... نمونه هايي 
از آمار هستند كه معني اولیه كلمه آمار را در ذهن ها زنده مي كنند.

هنوز بیشتر افراد آمار را منحصر به ستون هاي عددي سرگیجه آور و 
گاهي شكل هاي مبهوت كننده مي دانند. اما امروزه نظريه و روش هاي 
جديد آماري، از حد ساختن جدول هاي اعداد و نمودارها بسیار فراتر 
است،  لذا تعريف علم آمار عبارتست از علم جمع آوري ، طبقه بندي 

و در نهايت نتیجه گیري بر اساس تجزيه و تحلیل داده ها.

اميــد است خوانندگان محتــرم پس از 
مطالعـه مقاله:

• آمار توصيفي و استنباطي را شرح دهند.
و  برده  نام  را  مركزي  هاي  شــاخص   •

محاسبه كنند.
• شــاخص هاي پراكندگي را نام برده و 

محاسبه كنند.

اهداف آموزشي 

آشنايي با شاخص هاي 
مركـزي و پراكندگي

از این رو محقق به شیوه هایی احتیاج دارد که بتواند با 
استفاده از آنها نتایج به دست آمده از مطالعه گروه های 

کوچک را به گروه های بزرگتر تعمیم دهد.
 به شیوه هایی که از طریق آنها ویژگی های گروه های 
بزرگ براساس اندازه گیری همان ویژگی ها در گروه های 

کوچک استنباط می شود، آمار استنباطی می گویند.

شاخص هاي مركزي
شاید مهم ترین نكته در مطالعه توزیع یک نمونه از 
اندازه ها، تعیین یک مقدار مرکزي باشد، یعني یک 
مقدار نماینــده که اندازه هــا در اطراف آن توزیــع 
شده اند. هر شاخص عددي را که معرف مرکز مجموعه 
داده باشد، شاخص مرکزي مي نامند که متداول ترین 

این شاخص ها عبارتند از میانگین، میانه و نما.

)mean( ميانگين
میانگین یا معدل، مرکز مجمــوعه داده ها را نمایش 
مي دهد و متداول ترین شاخص با گرایش مرکزي است 
با جمع کردن تمام مشاهده ها )داده هاي عددي(  که 

تقسیم بر تعداد کل مشاهده ها محاسبه مي شود.
است  مایل  »امیرنظام«  بهداشت  خانه  بهورز  مثال: 
میانگین سن زنان باردار جمعیت تحت پوشش خود را 

در سال 1390 محاسبه کند.
بدین منظور بعد از جمع آوري تمامي سن هاي 
زنان باردار که 15 مورد به صورت زیر بوده است. 
آنها را با هم جمع کرده و سپس تقسیم بر 15 
یعني  آید.  مي  دست  به   23/8 عدد  و  مي کند 
میانگین سن زنان باردار جمعیت خانه بهداشت 

»امیرنظام« حدود 24 سال است.
   22   39    21    28   19   16   32    21    18
 18   18    25    23    30   27

آمار به دو نوع آمار توصيفی و آمار استنباطی تقسيم می شود:
آمار توصــيفی: آمار توصیفی به همــه روش هایی اطالق می شــود که 
به جمع آوری، طبقــه بندی، تجزیــه و تحلیل و در نهایت نتیجــه گیری 

از داده ها  می پردازند. 
آمار توصیفی شامل مجموعه ای از جداول، نمودار ها و شاخص ها ست. 
در حقیقت آمار توصیفی اطالعاتی ابتدایی در رابطه با داده های مورد 
تحقیق که در حالت عادی غیر قابل درک و بي معني هستند، در اختیار 
ما قرار می دهد. به عبارت دیگر با آمار توصیفی مي توان حجم عظیمی از 
داده های خام را با نگاهی اجمالی به آن اطالعات کلی، استخراج کرد. به 
وسیله آمار توصیفي  مي توان شاخص هاي مرکزي مانند میانگین، میانه 

و نما  را به دست آورد.
آمار استنباطی: همان طور که گفته شد، نقش آمار توصیفی در واقع، 
جمع آوری، خالصه کردن و توصیف اطالعات کمی به دست آمده از نمونه ها 
یا جامعه  است. اما محقق به طور معمول کار خود را با توصیف اطالعات 
پایان نمی دهد، بلكه سعی می کند آنچه را که از بررسی گروه نمونه به 

دست آورده است به گروه های مشابه بزرگتر تعمیم دهد.
از طرف دیگر در اغلب موارد، مطالعه تمام اعضای یک جامعه ناممكن است. 
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سال بیست و چهارم / شامره 87 / زمستان 91 و بهار 92

بهورز

کاربرد ميانگين هنگامي است که از کميت هاي عددي استفاده 
مي شود و بين داده ها، اختالف نزديک برقرار باشد، مانند نمره 
امتحاني، وزن، قد و موارد مشابه و مهم ترين نقطه ضعف در محاسبه 
ميانگين حساسيت به نمرات خيلي بزرگ يا خيلي کوچک است 
که ممکن است ميانگين را به مقدار چشمگيري تغيير دهد. در 

چنين حالتي به جاي ميانگين از ميانه استفاده مي شود.

)median(ميانه
ميانه عبارت است از اندازه يا عدد وسط، در صورتي که اندازه ها را 
به ترتيب از کوچک ترين به بزرگ ترين مقدار مرتب کرده باشيم. 
اگر تعداد اندازه ها، عددي فرد باشد ، يک مقدار وسطي منحصر به 
فرد وجود دارد که ميانه است. اگر تعداد اندازه ها زوج باشد، مقدار 
وسطي وجود دارد که متوسط آنها به عنوان ميانه تعريف مي شود.

اگر اندازه هاي سن زنان باردار را بخواهيم از کوچک ترين به 
بزرگ ترين مرتب کنيم به صورت زير خواهد بود.

         16     18   18    18    19    21    21    22    23    25
27     28    30    32    39

هشتمين عدد
تعداد زنان باردار، 15 نفر است که عددي فرد است و مقدار وسطي 
آن، هشتمين عدد خواهد بود که در سن هاي باال عدد 22 ميانه 

است.
مثال ديگر از ميانه:

نوزاد در 6 ماه دوم سال 1390 خانه  تولد 8  اگر وزن هنگام 
بهداشت به صورت زير باشد.

    2/900    2/500    3/500    2/600    2/700    3/400
  3/150     2/700

ابتدا وزن ها را از کوچک به بزرگ مرتب مي کنيم.
    2/500    2/600    2/700    2/700    2/900    3/150
  3/400     3/500

پنجمين عدد     چهارمين عدد
است،  زوج  عددي  که  است   8 ها  وزن  تعداد  اينجا  در  چون 

متوسط وزن هاي چهارم و پنجم ، ميانه مي شود. 
کيلوگرم   2/800  =  2/900 + 2/700  =   ميانه وزن نوزادان  

2                                     
کاربرد ميانــه: اگر چه تعداد کميت هاي عددي را مي توان 
از طريق ميانه محاسبه کرد، اما کاربرد واقعي ميانه براي گروه 
کميت هاي عددي است که فاصــله، اختالف بين هر کميت 

بسيار زياد است.

18+21+32+16+19+28+21+39+22+27+30+23+25+18+18  =
15

 356  = 23 / 8 ≈ 24
15

  )mode( نما
یا  و  رادارد  فراواني  بیشترین  که  است  مشاهدات  از  مقادیري  نما 
کمیتي است که بیشترین موارد تكرار را به خود اختصاص داده است. 

در مثال سن زنان باردار ، سن 18 با سه بار تكرار، نما است.
شاخص هاي پراكندگي

استفاده  مورد  بیشترین  بخش سالمت،  در  آماري  محاسبات  در 
کفایت  تنهایي  به  کمیت  این  اندازه گیري  اما  است.  میانگین  از 
نمي کند. از این جهت به دیگر معیارهاي مكمل نیاز است تا نتایج 
اندازه گیري هاي انجام شده براي قضاوت و با دقت بسیار زیاد ارایه 
شود. متداول ترین کمیت براي بیان چگونگي عبارتند از: دامنه یا 
محدوده مقادیر کمي مشاهده ها، انحراف معیار، ضریب تغییرات 

و ترتیب صدک ها.
)Range( دامنه تغييرات

بیشترین مقدار  با  با اختالف کمترین مقدار مشاهده  برابر است 
مشاهده. از معایب دامنه تغییرات این است که فقط از دو مقدار 
کمترین و بیشترین تأثیر مي پذیرد و بقیه مشاهدات در نشان دادن 
وضعیت پراکندگي نقشي ندارند. این شاخص بي ثبات است و در 

ارزیابي آماري از ارزش کمتري برخوردار است.
مثال: دامنه تغییرات سن زنان باردار به صورت زیر به دست مي آید؟
کمترین سن : 16 سال                            بیشترین سن : 39 سال
پس:                 سال 23 = 16 – 39    دامنه تغییرات سن بارداري

با اطالع از اینكه سن مناسب بارداري در محدوده 20سال تا 35 
سال است، دامنه مورد قبول در این محدوده 15 سال است.

)15 = 20 – 35( و دامنه تغییرات مثال، 23 سال. هر چه دامنه 
از عدد 15 سال دورتر شود یک هشدار براي سن بارداري در آن 
منطقه به حساب مي آید. بنابراین بهورز باتوجه به دامنه مطلوب 
باردار  زنان  درسن  تغییرات  دامنه  با  وقیاس  )15سال(  بارداری 
خانه بهداشت خود )23( آگاهی و آموزش الزم را به زنان منطقه 

ارایه مي کند.
   )variance( واريانس

منظور از واریانس، بررسي پراکندگي داده هاي کمي در اطراف میانگین 
داده ها است. این پراکندگي هر چقدر در اطراف و نزدیک میانگین 
پراکندگي  زمان  هر  و  بود  خواهد  مطلوب تر  شرایط  بگیرند،  قرار 
داده هاي کمي، دور از میانگین واقع شوند،  وضعیت نامطلوب تر و 
غیرعادي بیان مي شود. در واقع هر چه، پراکندگي داده هاي کمي به 
میانگین نزدیک تر و شبیه تر به آن باشد شرایط طبیعي  تر تفسیر 
مي شود و برابر است با متوسط مجذور انحراف ها از میانگین در 
مجموعه.یعني به این صورت که در یک مجموعه از داده ها ابتدا 
میانگین داده ها را محاسبه مي کنیم، سپس انحراف تمامي داده ها 
را  از میانگین حساب مي کنیم، به توان دو مي رسانیم، بعد تمامي 
این اعداد را با هم جمع و تقســیم بر تعداد n-1 )تعداد داده ها 
منهاي یک( مي کنیم. در ضمن تمام حالت های مجموع اختالف 
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روش تحقيق در علوم پزشكي و بهداشت.

منابع 

داده هاي کمي از میانگین برابر صفر است.
انحراف معیار )Standard Deviation( واریانس، مجذور کمیت 
عددي را بیان مي کند. بنابراین اگر بخواهیم پراکندگي را بر حسب 
کمیت عددي و بر مبناي واحد اصلي تفسیر کنیم، کافي است از 

واریانس جذر بگیریم که انحراف از معیار نام گذاري کرده اند.
مثاًل در فرم منحني رشد کودک، وقتي مي گوییم 3- انحراف معیار 
)زیر صدک سوم ( است؛ یعني 3 نفر از استاندارد یا معیار تعریف 
شده )صد کودک بررسي شده( از رشد پایین تري برخوردار بودند 

که نیاز به آموزش  ومراقبت دارند.
δ =     δ 2

مثال: فرض کنید اطالعات زیر وزن یک نمونه ده نفری از دانش آموزان 
ابتدا  استاندارد  انحراف  و  واریانس  محاسبه  براي  باشد.  کالس 

میانگین را حساب مي کنیم.
65   61   48    50   52    57   64   65   60   68

میانگین = 59
انحراف ها به صورت زیر به دست مي آید:

، )48 – 59( = -11    ، )61 – 59( = 2      ، ) 65 – 59( = 6
، )57 - 59( = -2        ، )52 – 59( = -7       ، )50 – 59( = -9
، )60 – 59 ( = 1    ، ) 65 – 59( = 6    ، )64 – 59( = 5
) 68 – 59( = 9

حال اعداد به دست آمده باال را به توان دوم مي رسانیــم، جمــع 
مي بندیم و تقسیم بر n-1 که عدد 14= 1 - 15 است مي کنیم.

26/78    =     375      =     36+4+121+81+49+4+25+36+1+81   =  واریانس
 15-1         14             

حال با جذر گرفتن واریانس، انحراف استاندارد را به دست مي آوریم.
    5/17  = 78 /26   = انحراف استاندارد

 )copfficient of variation( ضريب تغييرات
انحراف معیار )δ(، تحت تأثیر میانگین )m( است و همواره متغیر 
است. هنگامي که مقایسه دو صفت متفاوت در یک جامعه و یا یک 
صفت در دو جامعه مد نظر باشد، در این شرایط محاسبه مقدار 

به اين موضوع امتياز دهيد ) 1 تا 100(
كد اين موضوع 87215
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عددي انحراف معيار به تنهايي پاسخگو نيست. بدين  سان براي 
رفع اين نقيصه و مقايسه دو سري اطالعات متفاوت در يک 
جامعه و يا يک سري اطالعات مشابه در دو جامعه مختلف 
آماري از ضريب تغييرات C.V استفاده مي شود که عبارتست 

از تقسيم انحراف معيار بر ميانگين، ضرب در عدد 100.
به عنوان مثال فرض کنيد، ميانگين سني کودکان بستري شده 
در بيمارستان برابر 10 با انحراف معيار 4 بوده و ميانگين سني 
بزرگساالن بستري شده برابر 65 با انحراف معيار 5 است.  اگر 
بخواهيم حساب کنيم که پراکندگي کدام گروه کمتر است، به 

صورت زير عمل مي کنيم : 

 7/7 % = 100 *   5   = ضريب تغييرات بزرگساالن
65

40 %  = 100 *   4   = ضريب تغييرات کــودکان
  10

پس مي بينيم که پراکندگي داده ها در گروه بزرگساالن کمتر 
از گروه کودکان است.  

صدک
يکي از شاخص هاي پراکندگي است و صــدک نقاطي اند که 
بيان مي کنند. صــدک ها  مبناي 100،  بر  را  اندازه گيري هــا 

نشان دهنده تقسيم تمام مقادير برصد قسمت مساوي است. 

نتیجه گیری 

با توجه به این که میزان فعالیت وعملکردها به وسیله 

از  استفاده  که  است  بدیهی  می شود،  ارایه  ها  گزارش 

شیوه های نوین وعملی در این ارایه،که روش های آماری 

از آن جمله اند موجب ارتقاي کیفیت عملکردها می شود. 

زیرا که با محاسبه شاخص ها و مقایسه آنها می توان به 

نقاط قوت وضعف پی برد وبا برنامه ریزی مناسب برای 

حل مشکالت و بهبود برنامه ها گام برداشت.

)1 4 3 ص  ،  7 ، ر نوا ال ا ر  بحا (  . کند توكل  خدا  رب  شد  با م  د مر ین  رت ی  قو كه  هد  خوا می  كه  هر 
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