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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
 گردآوري داده ها  

 واحد آماري : 

 سي آماري گردآوري مي شود واحد آماري گويند. ر هر يك از افراد يا اشياء كه داده هاي مربوط به آنها در بر

 جامعه آماري : 

مجموعه تمام واحد هاي آماري را يك جامعه آماري مي گويند يعني كل افراد يا اشيايي كه مي خواهيم به  

 آماري مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم. عنوان واحد 

 براي استفاده از جامعه آماري (سرشماري) مشكالت زير وجود دارد.  ---

 ) در دسترس نبودن همه افراد جامعه 1

 ) وقت گير بودن و هزينه باالي دسترسي به همه افراد جامعه و بررسي آنها2

 دن مطالعه آماري  ) امكان از بين رفتن قسمتي از جامعه در صورت طوالني ش 3

 نمونه :

را نمونه   شودهر زير مجموعه از جامعه ي آماري كه با روش مشخصي كه در ادامه گفته مي شود انتخاب 

 گويند و فرايندي كه نمونه براي تعميم به كل جامعه انتخاب مي شود را نمونه گيري مي نامند.

لذا بخشي از جامعه را به   ،ر دقت گير استتوجه : مشخص شد كه بررسي تمام اعضاي جامعه آماري هزينه ب

اني براي  سنمونه تصادفي و هميك عنوان نمونه اي از كل جامعه مورد بررسي قرار مي دهيم در نتيجه بايد 

 ت جامعه را در بر بگيرد.  ، متناسب انتخاب شود تا تمام خصوصيبا توجه به حجم جامعه باشو وتمام افراد جامعه  

 براي يك نمونه مطالعاتي درست، روش نمونه گيري از اهميت خاصي برخوردار است.   -
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
 انواع نمونه گيري 

 الف) نمونه گيري احتمالي :

احتمالي معلوم براي انتخاب در نمونه داشته باشند و از روشي    ،روش نمونه گيري كه همه ي واحدهاي آماري

 شود.  تصادفي براي انتخاب واحدهاي نمونه استفاده 

 ) نمونه گيري تصادفي ساده:1

نوع نمونه گيري كه در آن همه واحدهاي آماري براي انتخاب شدن در نمونه احتمال يكسان دارند. در واقع  

انتخاب افراد مستقل از يكديگر باشد و انتخاب شدن يا نشدن هر شخص يا شي در نمونه تاثيري بر بقيه نداشته  

 باشد. 

اي كه قرار است روي آن مطالعه انجام دهيم مشخص نموده و يك ليست به روز از   در اين روش ابتدا جامعه

به كمك   وتمام افراد جامعه آماده مي كنيم در صورت لزوم به هر واحد آماري يك شماره نسبت مي دهيم 

 مي كنيم.  در ماشين حساب يا قرعه كشي نمونه را انتخاب   رندم يكي از روش هاي احتمالي مانند استفاده از 

kتايي شانس هر واحد از رابطه   nتايي از جامعه  kتوجه : براي انتخاب نمونه ي  
n

 بدست مي آيد. 

 مزيت روش نمونه گيري ساده :

 ) براي جامعه هاي كوچك سريع و عملي است. 2 ) ساده بودن 1

 انتخاب كامال تصادفي است شانس همه افراد با هم يكسان و جهت گيري در آن وجود ندارد.) چون 3

 معايب روش : 
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
كامل از افراد جامعه است. كه در جوامع بزرگ و پراكننده دسترسي   ليستمطالعه نياز به  ه زمانيدر هر باز

 وقت گيراست. وهزينه بر  

ف همه افراد يا اشياء با خصوصيات مختلف جامعه  م تصادفي بودن نمونه معر همچنين ممكن است علي رغ

 نباشد.

 نمونه گيري خوشه اي :

در اين نمونه گيري واحدهاي نمونه گيري به صورت گروه (خوشه) هستند و نمونه از بين تمام واحدهاي آماري  

 بدست مي آيد.  خوشه هاي انتخاب شده،

 اگر همه خوشه ها انتخاب شوند، سرشماري داريم. 

ر نمونه گيري خوشه اي واريانس داده هاي بتن خوشه اي كم ولي واريانس داده هاي داخل خوشه  در واقع د

 زياد باشد مورد قبول تر و به واقعيت جامه نزديك تر است. 

 (در هر خوشه تفاوت بيشتري از نظر ويزگي مورد بررسي وجود دارد.) 

 مراحل زير را در اين نمونه گيري انجام مي دهيم. 

 ف را مشخص مي كنيم. ) جامعه هد 1

 ) جامعه را به واحد يا گروه هاي كوچكتر به عنوان خوشه تقسيم مي كنيم. 2

 ) چند خوشه را به طور تصادفي انتخاب مي كنيم. 3

 ) سرشماري از تمام واحدهاي آماري خوشه هاي انتخاب شده صورت مي گيرد. 4

 ) و در نهايت نتايج جمع بندي شده و به كل جامعه تعميم داده مي شود.  5
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
 مزاياي كه اين روش دارد اين است كه  

 ) در وقت و هزينه صرفه جويي مي شود. 1

) اگر بين خوشه ها تفاوت چنداني از لحاظ ويژگي مورد بررسي وجود نداشته باشد به راحتي مي توان نتايج  2

 تعميم داد. را به كل جامعه 

ولي عيب اصلي ان اين است كه اگر بين خوشه ها تفاوت زيادي وجود داشته باشد ممكن است نتايجي كه به  

 جامعه تعميم مي دهيم درست نباشد و فاصله زيادي داشته باشد.

 نمونه گيري طبقه اي : 

مي        تصادفي ساده انتخاب  در اين روش جامعه را به زير طبقه ي كامال مجزا تقسيم كرده و از هر طبقه نمونه 

 .دشو

 اين نمونه گيري تصادفي در هر طبقه بايد با نسبت تعداد اعضاي آن طبقه به كل افراد جامعه صورت گيرد. 

 در اين روش نيز : 

 ) جامعه هدف را مشخص مي كنيم. 1

بقه يا حتي  ) جامعه را طوري گروه بندي (طبقه بندي) مي كنيم كه اعضاي هر طبقه همگن باشند ولي دو ط2

 چند طبقه هيچ اشتراكي نداشته باشند.  

 ) از هر طبقه متناسب با كل جامعه نمونه تصادفي ساده انتخاب مي كنيم. 3

) افراد انتخاب شده را در يك جا جمع كرده و بررسي را انجام مي دهيم و به كل جامعه تعميم مي دهيم در  4

هرطبقه كم ولي واريانسي بين دو طبقه مجزا زياد   داده هاي وش برخالف روش خوشه اي ، واريانساين ر

 خواهد بود. 
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
نفر انتخاب كنيم در   kو بخواهيم در كل  inباشند و تعداد افراد طبقه هاي   Nتوجه : اگر تعداد كل افراد 

inنتيجه از هر طبقه   k
N
 انتخاب مي شود.   �

مي          تايي تقسيم    35تايي و    15تايي،    30تايي،    20ست كه به طبقه هايي  نفر ا  100داراي  مثال: جامعه اي  

 نفر انتخاب كنيم از هر طبقه چند نفر انتخاب مي شوند.   20كنيم. اگر بخواهيم در كل 

� �
35 20 7100 � �

15 20 3100 � �
30 20 6100  � �

20 20 4100 

مزيتي كه روش دارد اين است كه چون از همه اقشار و گروه ها نمونه تصادفي انتخاب مي شود نتايج براي  

تعميم به كل جامعه نزديكتر است . همچنين اگر تفاوت بيني واحدهاي آماري در هر طبقه كم باشد دقت آمار  

 گيري باال است.

و عيب روش اين است كه ممكن است طبقه بندي هزينه و زمان زيادي ببرد و يا اطالعات كافي براي طبقه  

 مناسب جامعه نداشته باشيم.بندي 

توجه: براي باالتر رفتن دقت نمونه گيري بهتر از است از چند روش نمونه گيري يا يك روش براي چند مرحله  

 رحله اي معرف است.استفاده كنيم. كه به نمونه گيري چند م

 نمونه گيري سيستماتيك يا سامانمند:

 در نمونه گيري طبقه اي اگر اندازه طبقات يكسان باشد آن را سيستماتيك مي گويند. 

        واحدهاي اماري به تصادف از طبقه اول انتخاب مي شود و با همان رويه از طبقات ديگر اين كار را انجام  

متناظر با واحد آماري انتخاب شده از طبقه اول براي حضور در نمونه انتخاب  مي شود. لذا همه طبقات عضو 

 مي شوند. 
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
 ي برابر دارند.انسدر اين روش تمام افراد يا اعضاي جامعه ش  -

اگر افراد جامعه به صورت تصادفي فهرست شده باشند مي توان روش نمونه گيري سيستماتيك را بجاي   -

استفاده نمود. ولي درصورتي كه اعضاي جامعه با توجه به يك نظم خاص مرتب  نمونه گيري تصادفي ساده 

 شده باشند. نمونه گيري تصادفي مناسب تر است.

ت  سبرا ن 200تا  1نفر را تصادفي انتخاب كنيم. ابتدا به آنها شماره  20نفر  200مثال : مي خواهيم از بين 

�مي دهيم. مي توانيم از تقسيم  
20010  براي پيدا كردن فاصله طبقات استفاه كنيم يعني :  20

............123 10 11 12 13 20 191 192 193 200

انتخاب شود   7تايي كه از هر طبقه يكي را انتخاب مي كنيم به عنوان مثل اگر طبقه اول    10طبقه   20يعني  

 انتخاب مي شود.  197و ... طبقه آخر   17بقه دوم  

 : مزيت روش اين است كه 

 ثانياً كم هزينه و عملي تر نسبت به نمونه گيري تصادفي ساده است.  اوال ساده است  

اما معايب آن اين است كه ممكن است اعضايي كه تصادفي انتخاب مي شوند از همه سطوح مختلف جامعه  

اشند نمونه ي انتخاب شده  اگر در فاصله هاي نمونه گيري افراد خصوصيت يكسان داشته ب همچنيننباشند 

 كل جامعه نيست.   گر بيان 

 روش نمونه گيري غيراحتمالي يا غيرتصادفي: 

اگر در يك نمونه گيري شانس حضور همه اعضاي جامعه يكسان نباشد و به صورت سليقه اي و اعمال نظر  

 انتخاب شوند. آن را نمونه گيري غيرتصادفي گويند.
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
 مانند:

 ساس قضاوت آمار گيرنده انتخاب شوند.) آمارگيري قضاوتي: بر ا1

 اگر اعضاي تصادفي به دليل در دسترس بودن يا داوطلبانه انتخاب شوند. : ) نمونه گيري داوطلبانه 2

) نمونه گيري سهميه اي: تقسيم بندي جامعه به بخش هاي مختلف و از هر بخش به تناسب تعدادشان  3

 انتخاب كنيم. موارد در دسترس را به عنوان نمونه 

 ) نمونه گيري زنجيره اي : اگر انتخاب نمونه ها را وابسته به انتخاب اولين نمونه انجام دهيم 4

 نمونه گيري اريب:

روش نمونه گيري نادرست كه نتايج حاصل از ان دور از واقعيت است را نمونه گيري اريب مي نامند. در اين  

 واقعيت بيشتر نيز مي شود. روش با افزايش حجم نمونه، ميزان انحراف از 

 در واقع علت دوري از واقعيت حاصل از نتايج روش نمونه گيري اريب به صورت هاي زير است:

 روش نادرستي براي انتخاب نمونه در نظر گرفته باشد.) 1

 ) انتخاب روش نادرست گرفتن اطالعات از واحدهاي اماري  2

 ل آماري نامناسب انتخاب شود.  ي) تحل3

 عوامل زير در خطاهاي نمونه گيري موثر هستند. 

 ) نداشتن فهرست كامل از افراد جامعه و شرايط آنها مانند افرادي كه بيماري خاصي دارند.1
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
جامعه نباشند يا حتي انتخاب افرادي كه در پديده مورد بررسي ارتباطي  ي كه نماينده كل ) انتخاب اعضاي2

دانش    وزان نمونه از درسه براي بررسي قواي جسمي دانش آمبه پديده نداشته باشند به عنوان مثال در يك م

 آموزان غير ورزشي انتخاب شوند.

 احدهاي آماري  ) پاسخ درست ندادن در جمع آوري اطالعات مانند روش پرسش نامه توسط و3

يرنده در جواب دادن به سوال ها توسط اعضاي نمونه كه به عدم پاسخ درست  گ) تاثير نوع بيان و سوال آمار  4

 مي انجامد. 

) اشتباهات ناشي از مشاهده نادرست و غيردقيق براي جمع آوري اطالعات يا دقيق نبودن ابزار اندازه گيري  5

   يا عدم استخراج درست اطالعات از منبع

 ) حجم نمونه نسبت به كل جامعه كم انتخاب شود. 6

 گردآوري داده ها :

 الف) روش ميداني   

مشاهده و بدون نياز به اعضا براي پاسخ گويي، اطالعات جمع آوري مي شود. مانند   ك ) مشاهده : به كم1

 راه يا ثبت وقايع با يكي از حواس پنج گانه    سديدن ماشين هاي عبور كرده از پلي

 اطالعات از طريق پاسخ دادن به پرسش هاي از پيش تهيه شده  آوري  جمعسش نامه : ) پر2

 ري مي شود . .. اطالعات از اعضاي جامعه جمع آو مصاحبه: كه از طريق صحبت رو در رو ياحتي تلفني و .) 3

 ب و مزاياي روش هاي ميداني :  ي امع -----

 مشاهده 
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
اعتماد است و بسيار سريع و قابل دسترس مي باشد و حتي به كمك  مزايا : براي جوامع كوچك دقيق و قابل 

 ابزار دقيق و مخصوص جهت ثبت وقايع اطالعات در زمان كم قابل دستيابي مي باشد.

معايب : چون در اين روش از حواس پنج گانه كمك مي گيريم امكان خطا زياد است. و در صورتي كه جامعه  

كن است تمايالت شخصي  ماشد وقت گير و پر هزينه است. همچنين مبزرگي و موارد مورد بررسي زياد ب

 . خيل باشد كه اطالعات درست در اختيار قرار نمي گيرددمشاهده گر در ثبت  

 پرسشنامه : 

بعد از انجام روش به كمك    در دسترس هستند در زمان كم قابل اجرا است.  مزايا : براي جوامعي كه تمام اعضا

 كامپيوتر تجزيه و تحليل اطالعات آسان تر است.ابزاري چون 

معايب : مهم ترين عيب روش حذف افراد بي سواد است. همچنين عدم پاسخگويي بعضي از افراد جامعه  

ها و همچنين اگر جامعه بزرگ  ن(ممكن است به دليل ترس از فاش شدن هويت باشد) يا درست جواب دادن آ

 رس نباشند وقت گيراست. و تعداد اعضا زياد و براحتي در دست

 مصاحبه : 

سوال            واند در موردصاحبه گر مي ت مزايا: در اين روش احتياج به سواد خواندن و نوشتن نيست و همچنين م

 هاي حجم، پاسخگو باشد. و همچنين مي تواند عدم تمايل به پاسخگويي را كم كند.  

مصاحبه كننده و محدوديت در جوامع بزرگ و وقت گير  معايب: نياز به شخص با تجربه و عالقه مند به عنوان  

 و پر هزينه بودن 

 روش استفاده از دادگان:ب) 
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
ايل  فكتاب مقاله يا  بل قادر اين روش از اطالعاتي كه توسط افراد ديگر يا ارگان ها يا موسسه هاي ديگر در 

 و... جمع آوري شده استفاده مي شود. 

جلوگيري از دوباره كاري و همچنين ارزيابي روش تحقيق گذشته و اطالعات  مزايا : صرفه جويي در وقت و 

 براي انتخاب روش درست تجزيه و تحليل 

اطالعات قبلي قديمي بوده و براي  حتي معايب: ممكن است اطالعات از قبل ثبت شده دقيق يا ناقص باشد.يا 

 عات بشود. باعث عدم دسترسي به اطالحل قابل بررسي نباشد. يا ماسئل امنيتي 

 

 

 

 مفاهيم جمع آوري آمار:

 آمارگيري : گردآوري داده ها به يكي از روش هاي قبلي را آمارگيري گويند.

 آمارگير: كسي كه وظيفه آمارگيري را برعهده دارد. 

ي  د به عنوان مثال وزن يا گروه خونمتغير: هر ويژگي از اعضاي جامعه كه قرار است در مورد آن آمارگيري شو

 ميزان تحصيالت. يا 

مي               رهايي كه مقدار عددي مي گيرند كه شامل گسسته (فقط مقدارهاي صحيح يركمي : متغيالف) متغ

 مي باشد.   ن اين اعدادصحيح را نيز مي گيرند، گيرند) و پيوسته اتمام مقادير صحيح و بي
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
شامل كيفي اسمي (يك  فراد كه يرهاي كيفي: لزوما عدد نمي گيرند. مانند گوره خوني يا جنسيت اب) متغ

كيفيت با يك اسم را مشخص مي كنند مانند رنگ) و كيفي مرحله اي (كه به صورت مرحله به مرحله است  

 مانند دوران زندگي يا تحصيلي) مي باشد.

 ير كه درجمع آوري اطالعات بدست مي آيند . ازه گير شده (مشاهده شده) يك متغداده ها: مقادير اند 

 آماره نمونه :آماره يا 

يا   مشخصه عددي كه توصيف كننده جنبه خاص از نمونه است و از داده ها بدست مي آيد مانند ميانه، مد 

 انحراف معيار و ... 

داده          پارامتر يا پارامتر جامعه ، مشخصه عددي كه توصيف كننده جنبه خاص از جامعه است. در صورتي كه  

 محاسبه است.  هاي كل جامعه در دسترس باشد قابل

 پس فرق اصلي آماره و پارامتر در نمونه و جامعه است.

 استفاده كنيم.توجه: هميشه نمي توان پارامتر جامعه را از سرشماري بدست آورد و مجبور ميشويم از آمار  

 «آماراستنباطي» 

 شود.فرايند نتيجه گيري درباره پارامترهاي جامعه به اساس نمونه، آمار استنباطي ناميده مي  

 برآورد:

 برآوردن كردن پارامتر جامعه :

پس به كمك آن مقدار پارامتر جامعه را حدس  س اگر در يك فرآيند آمارگيري، ابتدا از نمونه استفاده كنيم و 

 بزنيم اين كار را برآورد كردن پارامتر جامعه مي ناميم. 

 الف) برآورد نقطه اي پارامتر جامعه :
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���	���	��www.riazisara.ir



 

12 
 

 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
عضوي    nدر اين روش مقدار عددي آماره را براي پارامتر جامعه برآورد مي نماييم. به عنوان مثال از يك جامعه  

عضو را به عنوان آماره نمونه انتخاب نمود و پارامتر مورد بررسي را بر اساس آن   nمي توان نمونه اي از اين 

 آورد به پارامتر بيشتر است.ريك شدن ب بدست آورد هر چه مقدار تعداد نمونه بيشتر باشد امكان نزد

 ب) برآورد بازه اي يا فاصله اطمينان : 

عبارست از بازه اي عددي براي پارامتر به همراه يك درصد اطمينان براي دقت بازه اگر برآورد شود كه پارامتر  

]در بازه   , ]a b  قرار داردa-b   را فاصله اطمينان مي گويم بديهي است است هر چه قدر فاصله ي اطمينان

 كوتاهتر باشد و ضريب اطمينان باالتر برآورد فاصله ي بهتري انجام شده است. 

 انحراف معيار برآورد ميانگين جامعه :

مي باشد براي برآورد نقطه اي پارامتر   �آن  و انحراف معيار داده هاي   �اگر در يك جامعه ميانگين داده ها  

را در آن ها حساب   xعضوي ممكن را از جامعه انتخاب كرده و ميانگين   n، همه نمونه هاي تصادفي  �

 ها) از رابطه ي زير بدست مي آيد.  xكنيم انحراف معيار آماره هاي به دست آمده ( 

σ  

انحراف معيار برآورد ميانگين   96/1تايي از جامعه اي با واريانس   100در جامعه با انتخاب همه ي نمونه هاي 

 چقدر است؟

/ / /x� � � �
1 4 1 4 0 1410100   /� �1 4 

 بازه اي براي ميانگين جامعه : برآورد

 درصد مي توانيم بگوييم.  95در اختيار داشته باشيم، با اطمينان بيش از   nاگر نمونه اي تصادفي به اندازه  
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما

x x
n n
� ��� � � �

2 2
 

نمونه ي مختلف با حجم برابر انتخاب كنيم    100% در برآورد بازه اي به اين معناست كه از  95ضريب اطمينان  

 نگين به دست آمده از نمونه بازه ي را حساب كنيم و با استفاده از ميا xو براي هر كدام  

  ),x x
n n
� �

� �
2 2

بازه ي برآورد شده    100تا از اين    5را براي برآورد پارامتر ميانگين بسازيم ، فقط  ) 

 مي باشند. �% آن ها شامل  95نيستند و   �شامل عدد  

با نمونه برابر  2x) برآورد مي شود مقدار a,bتوجه : وقتي ميانگين در فاصله (
b a�

خواهد 2  2

 ) است.b-aبود و طول بازه ( 

 د : صدر 95برآورد بازه اي نسبت به اطمينان 

تا از آن ها ويژگي مورد مطالعه ما را داشته   mنمونه تصادفي ساده انتخاب كنيم و  nاگرجامعه نسبتاً بزرگ، 

 درصد دربازه ي زير است.   95باشند آن گاه نسبت واقعي افرادي از جامعه كه آن ويژگي را دارند با اطمينان 

mp
n

برآورد پارامتر نسبت به ويژگي در جامعه است.   �
( ) ( ),p p p pp p
n n

	 
� �
� �� �� �

 �

1 12 2 

)اطمينان برابر با  طول بازه  1توجه :  )p p
n
�14 

ميزان خطا در محاسبه   -2
mp
n

)طبق رابطه ي باال حداكثر   � )p pr
n
 مي باشد. �1

 خواهد شد.  kبرابر شود، طول بازه ي اطميان تقسيم بر   kاگر در بازه اطمينان تعداد نمونه ها  -3
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
�100برابر شود طول بازه ي اطمينان بر   100يعني اگر تعداد نمونه ها  تقسيم خواهد شد بنابراين   10

 يك رقم اعشار بهتر مي شود.   pدقت محاسبه  

ت از ضريب  % نسبت را برآورد كنيم الزم اس 95توجه : اگر بخواهيم بدون تغيير تعداد نمونه با اطمينان بيش از  

 دربازه استفاده كنيم.  2بزرگتري از عدد 

 درصدي است. 95نكته : در برآورد بازه اي نسبت، بازه ي روبرو شامل بازه اطمينان 

, ( )mp p p
nn n

	 
� � �� �
 �

1 1
 

نفر تشكيل شده است كه درآمد ماهيانه آن ها برحسب ميليون عبارت   6: فرض كنيد جامعه اي از  1مثال

 3/ 5و  5/5و  5/1و  215 و  5و 3است از 

/ / / / /� � � � �
� � �

3 5 5 1 5 2 5 5 5 3 21 3 56  ميانگين پارامتر جامعه  6

/ / �
� �

1 52 5 5 }ميانگين نمونه سه تايي    33 / , / , }1 5 2 5 5 

 است. 3است و برآورد نقطه اي  5/0كه اختالف با پارامتر  

/ / / / /� � �
� � �

3 5 1 5 2 5 5 5 13 3 254  ميانگين نمونه ي چهارتايي   4

}ميانگين نمونه ي چهارتايي   / , / , / , / }3 5 1 5 2 5 5 5 

 ميليون با پارامتر اختالف دارد.  25/0است و  3/ 25برآورد نقطه اي 

 يعني با تغيير نمونه هاي تصادفي برآوردهاي مختلفي بدست مي آيد.
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
 تمام برآوردهاي دو نقطه ي در جدول زير آمده است.

{ / , / }2 5 1 5{ , / }5 5 5{ , / }5 2 5{ , / }
{ , / }
5 1 5
3 3 5

{ , / }
{ , / }
5 3 5
3 5 5{ , / }3 1 5{ , / }3 2 5{ / , / }

{ , }
5 5 2 5
3 5

 نمونه 

2 25/5 75/3 25/3 25/4 25/2 75/2 4 x 
1

15  
1

15  
1

15  
2

15  
2

15  
1

15  
1

15  
2

15  
احتمال

 

{ / , / }5 5 3 5{ / , / }1 5 3 5{ / , / }1 5 5 5{ / , / }2 5 3  نمونه  5

5/4 5/2 5/3 3 x 
1

15  
1

15  
1

15  
1

15  
احتمال

 

 

 

 برآورد پنج نقطه اي : 

{ / , / , / , / }3 5 1 5 5 5 3 5{ , / , , / , / }3 2 5 5 5 5 3 5{ / , / , / , / }3 5 2 5 1 5 3 5{ , , / , / , / }3 5 2 5 1 5 5  نمونه 5

/ /�
18 5 3 75 / /�

19 5 3 95 / /�
15 5 3 15 / /�

17 5 3 55 x 

1
6  

1
6  

1
6  

1
6  احتمال 

 

{ , / , / , / , / }5 3 5 2 5 1 5 5 5{ , / , / , / , / }3 2 5 1 5 5 5 3  نمونه 5

6       5       4       3       2        1 

  احتمال بر حسب

 ميانگين
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
/�

18 3 65 /�
16 3 25 x 

1
6  

1
6  احتمال 

 

 

 

 

 

باشد آماده به پارامتر نزديك تر  با توجه به دو جدول و نمودار مشخص شد كه هرچه قدر تعداد نمونه بيشتر 

 است.

 در روند برآورد اين مراحل را خواهيم داشت. 

 

 

 

و   44و 66و 72و  98عدد را به عنوان نمونه انتخاب مي كنيم اگر اعداد انتخابي  n ،10تا  0مثال : از اعداد 

 را برآورد كنيد.  nباشند مقدار   13و  27و  5/3و  57و  65

x � � � � � � � � �
� � �

13 27 3 5 57 65 44 66 72 98 450 4510  نمونه  10

 بر حسب

4             3               2                  1 

 جامعه

 نمونه پارامتر

ا آماره نمونه نمونه انتخاب مي ك  ا
 برآورد

 آمار استنباطي

 محاسبه

 انتخاب
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
( )

...
( )

n n
n n

n n
�

�
� � � �

� � �
� �

1
0 1 2 2

1 1  پارامتر   2

xرا با ميانگين آماره   �اگر پارامتر   �  برآورد كنيم آنگاه   450

n n� �45 902 

 برابر كنيم انحراف معيار برآورد ميانگين چه تغيير خواهد كرد؟  9را   مثال : اگر اندازه نمونه 

x

x

n

n

�
�

��
� �2

1

19
3 

 مثال :

% براي وزن كل كشتي گيران شركت  95) را با اطمينان 80و100كشتي گير بازه ( 10گيري وزن با اندازه 

كننده در مسابقه المپيك برآورد كرده ايم ميانگين وزن كشتي گيران و ضريب تغييرات را براي وزن كشتي  

 گيران به دست آوريد. 

a bx �
� 2    x �

� �
80 100 902 

b a� �
�

2
210    

� �
� �

2 100 80 10210 

�� � 5 10 
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 استنباطي رشته رياضي                         شهريار حسين پوررآما
نفري را انتخاب    100مثال: براي اينكه بدانيم چند نفر از دانش آموزان از مدرسه خود راضي هستند يك نمونه  

%  95د با اطمينان نتنفر رضايت داشتند نسبت واقعي افراد ي كه از مدرسه خود راضي هس 64نموديم كه 

 درچه بازه اي قرار دارد؟ 

/mp
n

� � �
64 0 64100 

( ) ( )( , )p p p pp p
n n
� �

� �
1 12 2 

( / , / )
� �

� �

64 36 64 36
100 100 100 1000 64 2 0 64100 100 

( / , / ) ( / / , / / )� � � � � �
48 480 64 2 0 64 2 0 64 0 096 0 64 0 0961000 1000 

  ( / , / )� 0 544 0 736 
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