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آمار چيست؟

آمار چيست؟

بيشتر مردم با كلمه آمار،به مفهومي كه براي ثبت و نمايش•
مت تعداد بيكاران،قي: اطالعات عددي به كار مي رود، آشنا هستند

ر اثر روزانه بعض ي از سهام در بازار بورس، تعداد افراد تلف شده د
ولي اين مفهوم.شيوع يك بيماري، مثالهايي از اين مفهوم اند

با "آمار،عمدتا.منطبق با موضوع اصلي مورد بحث آمار نيست
ر حتمي وضعيتهايي سروكار دارد كه در آنها وقوع يك پيشامد به طو 

ي اند، غيرحتم"استتنتاجهاي آماري غالبا.قابل پيش بيني نيست

:زيرامبتني بر اطالعات ناكامي هستند

چند تخمين نرخ جاري بيكاري در يك ناحيه بر مبناي مطالعه روزي •
هزار نفر از مردم، يا بررس ي يك طرح جديد ترافيك برمبناي 

وع نظرخواهي از تعدادي از افراد يك منطقه،مثالهايي ازاين موض
موارد ديگري ازعدم حتميت وقتي پيش مي آيد كه مشاهدات.اند

گر مكرر برروي يك پديده،نتايج متفاوتي به دست دهند،حتي ا
ود سعي كنيم عوامل مؤثر بر پديده اي را كه قرار است مشاهده ش

سان ،همه درختان كاج يكساله داراي بلندي يك"مثال.كنترل كنيم
ان نور، نيستند،حتي اگر از يك نوع نهال باشند و تحت شرايط يكس

.هواوخاك قرارگيرند

ي آمار به عنوان يك موضوع علمي،امروزه شامل مفاهيم و روشهاي•
است كه در تمام پژوهشهايي كه مستلزم جمع آوري داده ها به

جه وسيله يك فرايند آزمايش و مشاهده و انجام استنباط و نتي
سيار گيري بوسيله تجزيه و تحليل اين داده ها هستند،اهميت ب

.دارند

:تعريف آمار

:تعريف آمار

آمار،مجموعه اي ازمفاهيم وروشهاست كه درهرزمينه •
تيجه پژوهش،براي گردآوري وتعبير اطالعات مربوط به آن وانجام ن

مي گيريها، درشرايطي كه عدم حتميت و تغيير وجود دارد،به كار 
است كه از «statistics»معادل كلمه آمار در زبان انگليس ي .رود

مشتق شده و يكي از « status» لحاظ تاريخي، از كلمه التين 
. است( دولت )« state» معاني كلمه اخير،
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:نقش آمار در زندگي روزمره

:نقش آمار در زندگي روزمره

پي بردن به واقعيات امور ازطريق گردآوري و تعبير داده •
زمره اين امردرزندگي رو .ها،منحصر به پژوهشگران حرفه اي نيست

ره همه مردم كه مي كوشند،آگاهانه يا ناآگاهانه،مسائلي را دربا
جامعه،شرايط زندگي،محيط زندگي خودوكل دنيا درك 

اش ي براي كسب اطالع ازوضع بيكاري،آلودگي ن.كنند،معمول است
ل ازضايعات صنعتي،اثر يك مسكن دررفع بيماري وسايرمسائ

درزندگي روزمره؛اطالعات وارقام راجمع آوري و آنها موردعالقه
ران راتفسير مي نماييم يا كوشش مي كنيم كه تفسيرهاي ديگ

طالعات بنابراين،هرروز از طريق تجزيه و تحليل ضمني ا. رابفهميم
.  مبتني بر واقعيات، عمل كسب آگاهي انجام مي گيرد

ي،اخبار منابع اطالعات مبتني بر واقعيات مي توانند تجربيات فرد•
روز در رسانه هاي گروهي،گزارشهاي دولتي،مقاالت مجالت 

تخصص ي،پيش بينيهاي هواشناس ي،گزارشهاي مربوط به 
.  اشندبازار،شاخصهاي هزينه زندگي ونتايج حاصل ازافكار عمومي ب
به كار روشهاي آماري به طور گسترده اي درتهيه اين گونه گزارشها

گزارشهاي متكي براستدالل آماري وتفسيردقيق .مي روند
استفاده غلط از روشهاي"روشنگرند؛ولي غالبا" نتايج،واقعا

آماري،كه ممكن است عمدي يا ناش ي ازسهل انگاري 
.به نتيجه گيري غلط وتحريف واقعيت مي شودباشد،منجر

م براي عامه مردم،كه خوانندگان اصلي اين گزارشها هستند،الز •
است كه تصوري از استدالل آماري در ذهن داشته باشند تا 

ل را بتوانند داده ها را به طور صحيح تعبير كنند و نتايج حاص
ا استدالل آماري مالكهايي به دست مي دهد كه ب.ارزيابي نمايند

را نتايج"استفاده ازآنها مي توان معلوم كرد كه آيا داده ها،واقعا
ار نتايج البته درهر زمينه اي از تحقيق، اعتب. تأييد مي كنند ياخير

ه جمع بستگي زيادي نيز به نوع استفاده از روشهاي آماري در مرحل

.آوري داده ها دارد

امروزه روشهاي آماري درحكومتهاي دموكراس ي جديدنقش مهمي •
،اگر نمايندگان انتخابي مردم بتوانندتمايالت "مثال.دارند

طور موكالنشان را با استفاده از روشهاي نمونه گيري مناسب به
ر سريع معلوم كنند، بهتر مي توانند سياست عمومي كشور را د

:ارتباط متقابل آمار و ساير رشته ها. جهت رعايت خواسته هاي مردم تنظيم كنند
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عبارت است از جمع آوري و نمايش" وظيفه اوليه آمار،كه صرفا•
ن تغيير كرده است و نقش جديد آن،فراهم آورد"داده ها بود،كامال

ا را به ابزارهايي تحليلي است كه با استفاده از آنها بتوان داده ه
طور مؤثر جمع آوري كرد و از آنها معاني الزم را بيرون كشيده و 

ز روي با استفاده از مفاهيم و روشهاي آماري مي توان ا.تفسير نمود
م عل.نمونه،نتيجه گيريهاي معتبري در مورد جامعه به عمل آورد

عاها و آمار در تمام آن دسته از فعاليتهاي بشري كه در آنها،اثبات اد

.  اردطبقه بندي اطالعات مبتني بر شواهد تجربي است،حضور د

علوم كاربرد روشهاي آماري در قلمروهاي گوناگوني از علوم انساني،•
و مهندس ي،رشته هاي علمي جديدي پديد آورده است كه در  

،آمار ارتباط متقابل با آمارهستند،نظير آمارزيستي،روانسنجي
وه علم بعال .مهندس ي،آماربازرگاني، اقتصادسنجي وجمعيت شناس ي

ر آمار در رشته هاي بسيار ديگري كه هنوز از تركيب آنها با آما
شاخه هايي با اسامي خاص پديد نيامده،از قبيل علوم 

.  ندسياس ي،هواشناس ي و محيط شناس ي،نقش عمده اي ايفا مي ك

ي مفاهيم اساس ي و هسته اصلي روشهاي آماري،در تمام قلمروها•
د آن تفاوتي كه وجود دار :يكي است"گوناگون كاربرد آمار،تقريبا

است كه در هر قلمروي، ممكن است تعدادي از روشها نسبت به
عمل آماری.  يرندروشهاي ديگر مفيد تر باشند و مورد تأكيد بيشتري قرار گ

عمل آماری

کلی  شبندی و تفسير مشاهدات غير قطعی است بهریزی و جمعشامل برنامه•
:که

. اعداد نمایندٔه واقعی مشاهدات بوده، غير واقعی یا غلط نباشند•

. نحو مفیدی تهیه و تنظیم شوندبه•

. نحو صحیح تحلیل شوندبه•

.  گيری صحیح باشندقابل نتیجه•

موضوع آمار در چند فصل اخير به قدري در ايران مد شده است كه از اين •
ه  با اين تفاوت بزرگ ك. جهت مي توان آن را در رديف قمر مصنوعي قرار داد

  ولي كمتر كس ي است كه حقيق, همه كس معني قمر مصنوعي را مي داند
ً
تا

 علمي كه به اين نام خوانده مي شود, بداند كه آما ر
ً
ل چه اصو , مخصوصا

.  و معنايي دارد

زنده ياد دكتر عباسعلي خواجه نوري

پدر آمار ايران 
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به مفهومي كه براي ثبت و نمايش, بيشتر مردم با كلمه آمار•
مت قي, تعداد بيكاران: آشنا هستند, اطالعات عددي به كار مي رود

, سال گذشته15كارمزد حمل كاال در , روزانه سهام در بازار بورس
لي و . مثالهايي از اين مفاهيم هستند, جمعيت نواحي جنوب تهران

 ب, آمار. اين مفهوم منطبق با موضوع اصلي آمار نيست
ً
ا عمدتا

ور وضعيت هايي سر و كار دارد كه در آنها وقوع يك پيشامد به ط
.  حتمي قابل پيش بيني نيست

 غير حتمي اند•
ً
كاري بر تخمين نرخ جديد بي. استنتاجهاي آماري غالبا

يك مبناي مطالعه چند هزار نفر از مردان يا بررس ي طرح جديد تراف
. تهران بر اساس نظر سنجي مثالهايي از اين موضوع اند

آمار مجموعه اي از مفاهيم و روش هاست كه در هر زمينه •
براي گردآوري و تعبير اطالعات مربوط به آن و انجام , پژوهش

ه ب, در شرايطي كه عدم حتميت د ر آن وجود دارد, نتيجه گيري ها
. كار مي رود

از حد ساختن جداول اعداد و , نظريه و روش هاي جديد آماري •
, لميآمار به عنوان يك موضوع ع. نمودارها بسيار فراتر رفته است

امروزه شامل مفاهيم و روش هايي است كه در تمام پژوهش هاي 
كه مستلزم جمع آوري داده به وسيله يك فرايند آزمايش و 
حليل مشاهده و انجام استنباط ونتيجه گيري بوسيله تجزيه و ت

. اهميت بسيار دارند, داده ها هستند

. نمايش هاي عددي به صورت جنبه اي فرعي از آمار در آمده اند•

, وزش يبرنامه هاي تربيتي و آم, تشخيص بيماري ها, پرورش گياهان•
ي اقتصادي مثال هايي هستند كه علم آمار م-تعليمات اجتماعي
هدف ها ی  اصلي آمار عبارتند .  تواند مفيد باشد

:از

:هدف ها ی  اصلي آمار عبارتند از

انجام استنباط درباره جامعه از طريق تجزيه و تحليل ( الف•
.اطالعات موجود در داده هاي نمونه اي

.  ردسنجش ميزان عدم حتميتي كه در اين استنباط ها وجود دا( ب•
از عبارتست, علمي كه براي رسيدن به هدف هاي فوق اهميت دارد

طرح ريزي فرايند و دامنه نمونه گيري به طور يكه مشاهدات
.  مبنايي براي استخراج استنباط هاي معتبر تشكيل دهند

داليل برگزاري دورهكالس هاي كاربردي آمار در موسسه ايران  •
: زمين

ر قرن بيستم شاهد افزايش روز افزون كاربرد استدالل آماري د•
در  . تمامي رشته هاي علوم و حتي در علوم انساني بوده است

يه اي امروزه آشنايي دانشجويان با اصول و تكنيك هاي پا, نتيجه
تحليلي آماري در اكثر دوره هاي علمي و حرفه اي اهميت خاص 

.  دارد
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خوشبختانه درك بسياري از مفاهيم اساس ي آمار نياز به دانش•
يف ضمن معرفي ط, مقصود ما در اين دوره. رياض ي پيشرفته ندارد

ايي آشن, وسيعي از تكنيك هاي آماري كه كاربرد گسترده اي دارند
دانشجو با اين روش ها و آگاه كردن او از محدوديت هاي آنها و 

و در صورت لزوم با SPSSنحوه اعمال اين روش ها با نرم افزار 
.  ساير نرم افزارهاي آماري مي باشد

بيان مفاهيم با توجه به جوهر فكر و علم آمار در زمان , هدف ما•
 متكي به استدالل هاي بحث هاي كالس. حاضر است

ً
عمدتا

البته گاهي از جبر هم استفاده مختصري . شهودي خواهندبود 
عقيده ما اين است كه اگر به دانشجويان توضيحات. خواهد شد

رك د, كافي در باره استداللي كه مبناي اين روش هاست داده شود
.  بهتري از روش هاي آماري خواهند داشت

بدون چنين دركي اغلب دانشجويان عالقه شان را به موضوع از •
چه با , دست مي دهند و تنها ارائه كردن تعدادي دستور العمل

فاده ممكن است آنها را به است, استفاده از نرم افزار و چه بدون آن
د در هر بحثي كه در كالس ها ارائه خواه. غلط از علم آمار بكشاند

ابتدا قبل از معرقي رسمي هر روش آماري مثال هايي را مي , شد
.  آوريم تا قلمرو كاربرد روش آشكار گرددد

 يادآوري مي •
ً
در موقع شرح روش هاي مختلف تحليل آماري دائما

ي شود كه اعتبار هر استنباط آماري منوط به برقراري فرض ها
ممكن , اگر اين فرض ها نقض شوند. معيني درباره مدل است

ه احساس ما اين است ك. است نتايج گمراه كننده اي بدست آيند
حتي در سطح مقدماتي نبايد به توصيف روش ها , آموزش آمار
برد دانشجويان را بايد تشويق كرد تا نسبت به كار . محدود گردد

ايج مي روش ها برخورد انتقادي داشته باشند و وقتي به تفسير نت
ص در اين نحوه برخورد بخصو . احتياط الرم را به كار برند, پردازند

كه يعني در بخش ي از آمار . ,مطالعه رابطه بين متغيرها مهم است
. ه استكاربردها را داشت( و نيز اشتباه آميز ترين)شايد بيشترين 

ات امروزه استفاده از نرم افزارهاي آ ماري به عنوان يكي از ضروري•
 در هر تحقيق آماري معمو . مطرح است, تحقيقات بنيادين آماري 

ً
ال

.  با حجم وسيعي از داده ها و اطالعات ابتدايي روبرو هستيم
SPSSتحليل اين, يك نرم افزار جامع با سهولت كاربردي باال

جنبه ديگري از . حجم وسيع داده ها را امكانپذيري ساخته است
فزار   روش هاي پيچيده تري است كه در يك نرم ا, تحقيقات بنيادي

ها امكان اجراي سريع و ساده دستورات اين روش, پيشرفته آماري 

. ممكن است

ين نرم لزوم استفاده از ا, با پيشرفت فوق تصور علوم كامپيوتري •
ه كساني ك. افزار ها به صورت امري بديهي و ضروري در آمده است

امكان استفاده از اين نرم افزارها را در تحقيقات خود محدود 
امكان بلكه حتي با گذشت زمان, نه تنها رقابت با سايرين, كنند

. مي دهندجبران فاصله با ديگران را نيز را از دست
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های آماریروش

های آماریروش

قی مطالعات تجربی و مشاهداتی هدف کلی برای یک پروژه تحقی•
ی تأثير آماری، بررس ی حوادث اتفاقی بوده و به ویژه نتیجه گيری رو 

ها یا متغير های غير وابسته روی یکتغیيرات در ارزش شاخص
ی دو شیوه اصلی از مطالعات آمار . پاسخ یا متغير وابسته است

هر در . مطالعات تجربی و مطالعات مشاهداتی: تصادفی وجود دارد 
(  ای یا متغير ه) دو نوع از این مطالعات، اثر تغیيرات در یک متغير 

.  شودغير وابسته روی رفتار متغير های وابسته مشاهده می

 اختالف بين این دو شیوه درچگونگی مطالعه•
ً
ای است که عمال

یک مطالعه تجربی در بردارنده روش های اندازه. شودهدایت می
هد و دگيری سیستم تحت مطالعه است که سیستم را تغیير می

ام سپس با استفاده از روش مشابه اندازه گيری های اضافی انج
دهد تا مشخص سازد که آیا تغیيرات انجام شده، مقادیر می

در مقابل یک مطالعه نظری،. دهد یا خيرها را تغیير میشاخص
در عوض داده ها جمع آوری . گيردمداخالت تجربی را در بر نمی

.شوندها و جواب بررس ی میشوند و روابط بين پیش بینیمی

مشهور Hawthorneیک نمونه از مطالعه تجربی، مطالعات •
تریک است که تالش کرد تا تغیيرات در محیط کار را در کمپانی الک

محققان عالقه مند بودند که . بیازمایدHowthorneغربی 
ش تواند کارایی را در کارگران خط تولید افزایآیا افزایش نور می

پس محققان ابتدا کارایی را در کارخانه اندازه گيری کردند و س. دهد
نند ميزان نور را در یک قسمت از کارخانه تغیير دادند تا مشاهده ک

. تواند کارایی را تغیير دهدکه آیا تغیير در نور می

به واسطه خطا در اقدامات تجربی، به ویژه فقدان یک گروه •
رده کنترل محققاتی در حالی که قادر نبودند آنچه را که طراحی ک

بودند، انجام دهند قادر شدند تا محیط را با شیوه 
Hawthorneیک نمونه از مطالعه مشاهداتی، . آماده سازند

ا  مطالعه ایست که رابطه بين سیگار کشیدن و سرطان ریه ر 
. کندبررس ی می

کند ای استفاده میاین نوع از مطالعه به طور اختصاص ی از شیوه•
تا مشاهدات مورد عالقه را جمع آوری کند و سپس تجزیه و 

در این مورد، محققان مشاهدات افراد  . تحلیل آماری انجام دهد
کنند و سپس به تعدادسیگاری و غير سیگاری را جمع آوری می

.کنندموارد سرطان ریه در هر دو گروه توجه می

: مقدمه 

وزن وسن کودک از نظر سازمان جهانی بهداشت از مهمترین •
.  شاخص های سنجش سالمت محسوب می شود 

از سوی سازمان جهانی بهداشت وزن نرمال برای کودکان در زمان•
.  کیلو گرم تعیين شده است 5/2تولد وزنی باالی 

ه ما معتقد هستیم بين سن مادر ووزن کودک در زمان تولد رابط•
.وجود دارد و این یک فرض برای مطالعه ما می باشد 
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سال تعیين شده 35-18سن نرمال برای مادران در زمان بارداری •
برای است  بنابراین سن مادر باالتر یا پایين تر از این مقیاس هم

.مادر وهم برای کودک عامل خطر محسوب می شود

سن کم مادر سو و افزایش سن مادر برای بارداری خطرناک می •
.  دباشد وممکن است برای کودک ناهنجاری به دنبال داشته باش

ما در پی این هستیم که رابطه ای بين سن مادر و وزن کودک در •
باید ما به وجود چنين رابطه ای اعتقاد داریم و . زمان تولد بیابیم 

.آن را به اثبات برسانیم 

پژوهش های دیگری  نيز مشابه با این موضوع تاکنون صورت•
بوده گرفته است ولی دامنه مکانی وزمانی آن با مطالعه ما متفاوت

.است 

: جمع آوري داده ها 

ما برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز خود در جهت نیل به •
ه ههدفی تعیين شده ، ما به مرکز بهداشت  شهر فيروزه مراجع

.کردیم 

انتخاب این مرکز بهداشت به عنوان مکان انجام مطالعه به •
.صورت غير تصادفی بوده است 

ه بنابراین جامعه مورد مطالعه ما تمام مادران  بارداری هستند ک•
85ماه اول سال 3در این مرکز بهداشت پرونده داشته اند  ودر 

. کودک انها متولد شده است 

.  می باشد1385ماه اول سال 3دامنه زمانی مطالعه حاضر •

به علت عدم امکان بررس ی همه ی پرونده ها ،ما تمام پرونده ها  راوارد •
ررس ی  مطالعه نکرده ایم و به صورت تصادفی تعدادی از پرونده ها را مورد ب

.قرار دادیم 

پرونده وارد 29پرونده بود که از بين انها 185تعداد اعضای جامعه ما •
.مطالعه ما شد 

ا از نحوه ی انتخاب اعضای نمونه مطالعه به این صورت بود که ما در ابتد•
را انتخاب کردیم و پس از آن به 5به صورت تصادفی عدد 9تا 1بين اعداد 

تا پرونده ها را جدا نمودیم و این پرونده هارا به عنوان 10تا 10صورت 
.  نمونه های انتخاب شده وارد مطالعه نمودیم

وده الزم به ذکر است که متغیير جنسیت از نظر ما دارای اهمیت چندانی نب•

. بنابراین ما این متغير را در مطالعه وارد نکرده ایم

1در ضمن  ما در جدول شماره ي
به  هر مادر و كودک  يک شماره 

. اختصاص داده ايم 
فراوانی داده ها-1جدول شماره 

(سال ) سن مادر (kg) وزن نوزاد  شماره
12.837
23.125
32.922
43.424
52.227
63.725
73.624
82.115
91.921
102.536
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112.640
123.129
132.217
143.430
151.831
162.220
17321
182.219
192.616
20219

212.618
223.228
233.825
242.217
253.418
263.229
272.937
282.428
293.635

R = max – min 

R = 40 – 15 

R = 25 

K = 5 

C = r / k 

C = 25 / 5 

C = 5 

2جدول شماره 
فراواني سن مادران باردار

فراوانی واریانس انحراف معیار
تجمعی

درصد 
فراوانی

نسبی

فراوانی 
ی نسب

رده بندی فراوانی ه مرکز دست

1.42522.031258270.2717.5815-20
1.60722.581420.60.20622.5620-25
2.18664.7812522270.2727.5825-30
2.06154.25246.80.06832.5230-35
1.74643.0529170.1737.5535-40

جمع 100129

:براساس اعداد وارقام حاصل از محاسبات ما 
.هستند 15-20درصد از کودکان در رده وزنی 27

.هستند20-25درصد از کودکان در رده وزنی 6/20
.هستند25-30درصد از کودکان در رده وزنی 27
.هستند30-35درصد از کودکان در رده وزنی 8/6

.هستند35-40درصد از کودکان در رده وزنی 17

25-30و 15-20بیشترین فراوانی ها مربوط به دو گروه سنی -•
. سال بوده است

سال و کمترین 25-30بیشترین واریانس مربوط به گروه سنی -•
. سال می باشد15-20واریانس مربوط به گروه سنی 

و کمترین انحراف معیار 25-30بیشترین انحراف معیار مربوط-•
.  سال می باشد15-20مربوط به گروه      سنی 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

فراوانی

15-20 20-25 25-30 30-35 35-40

رده سنی

نمودار شماره 1-  فراوانی سن مادران باردار

East

West

North

:نمودار مستطیلی نشان می دهد که
و کمترین فراوانی  25-30و 20-15بیشترین فراوانی مربوط است به دو گروه سنی 

. سال 30-35مربوط است به گروه سنی 
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            نمودار دایره ای فراوانی سن مادران 

باردار

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

:نمودار دایره ای نشان می دهد که
  25-30مربوط است به گروه سنی ( درصد 27) بشترین فراوانی 

مربوط است به گروه  ( درصد 6)و کمترین فراوانی 15-20سال و 
.سال 30-35سنی 

R = 3/8 – 1/8 

R = 2 

K = 4 

C = r /k 

C = 2 / 4 

C = 0.5

نمودار دایره ای فراوانی سن 

مادران باردار 

3جدول شماره 
دفراواني وزن كودكان در بدو تول

انحراف 
معیار

فراوانی واریانس 
تجمعی

درصد 
فراوانی

نسبی

فراوانی 
نسبی

مرکز 
دسته

رده بندی فراوانی

0.150.02259310.312.0592.3-1.8
0.780.0321417.201722.5552.8-2.3

0.141420.022227.50.2753.0583.3-2.8
0.15920.0253529240.243.5573.8-3.3

10029

:  نشان می دهد که 3جدول شماره 
.هستند 8/1-2/3درصد از کودکان در رده وزنی 31

.  هستند3/2–8/2درصد از کودکان در رده وزنی 2/17
.  هستند8/2–3/3درصد از کودکان در رده وزنی 5/27

. هستند3/3–8/3درصد از کودکان در رده وزنی 24
8/2-3/3کمترین انحراف معیار مربوط به گروه 

.8/1-3/2و کمترین بیشترین انحراف معیار مربوط به گروه 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  فراوانی

1.8-2.3 2.3-2.8 2.8-3.3 3.3-3.8

رده وزنی

          نمودار مستطیلی فراوانی وزن کودکان

East

West

North

ه به نمودار مستطیلی نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط است ب
.8/2–3/3و کمترین فراوانی مربوط است به گروه سنی 1.8-2.3گروه 

نمودار مستطیلی فراوانی وزن کودکان 

 نمودار دایره ای فراوانی سن کودکان

1/8-2/3

2/3-2/8

2/8-3/3

3/3-3/8

نمودار دایره ای وزن کودکان نشان می دهد که بیشترین فراوانی
و کمترین فراوانی مربوط است به 1.8-2.3مربوط است به به گروه 

.8/2–3/3گروه سنی 

میانگین وزن 
کودکان 

وزن کودکانی که مادرشان در فراوانی
.  هستند.... رده سنی 

رده سنی مادران 

2.41282.1-2.2-2.2-2.6-2-2.6-2.2-
3.4

20-15

2.8362.9-3.4-3.6-1.9-2.2-325-20
3.087583.1-3.2-3.8-2.2-3.7-3.2-

2.4-3.1
30-25

2.621.8-3.435-30
2.8852.8-2.5-2.6-2.9-3.640-35
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ولد مابرای این که بتوانیم اثر سن مادر را روی وزن کودک در بدو ت•
.بررس ی کنیم مادران را براساس سن رده بندی کردیم 

میانگين سن نوزادان این مادران را در رده ی مربوطه محاسبه •
. کردیم

مقایسه ی میانگين ها ی حاصل نشان می دهد که در رده سنی •
.  سال پائين ترین میانگين وزن کودک را داریم 20-15

ی این میانگين با افزایش سن مادر افزایش می یابد ولی در رده•
سال مادران میانگين وزن کودکان رو به 35-40و 30-35سنی 

.  کاهش می گذارد

ين با توجه به نتایج حاصل می توان چنين استنباط کرد که ب•
.  مادران و کودکان در زمان تولد  رابطه وجود دارد

يافته هاي پژوهش

پايان


