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مقدمه
واژه آمار معادل التىن Statistics است که از کلمه Status به معناى حالت، وضع ىا موقعىت 

گرفته شده. کلمات Stato )دولت(، Statista)دولت شناس( نىز از همىن خانواده هستند.
1ــ مختصرى دربارۀ پىداىش، رشد و توسعۀ آمار: علم آمار مانند علوم دىگر در نتىجٔه 
نىازهاى بشر به  وجود آمده است و تارىخى طوالنى دارد و از دورانهاى گذشته تا کنون رشد و توسعه 

آن ادامه ىافته است.
ىافته است. در گذشته هاى دور هر دولت  آمار، هستى  تارىخ،  پىداىش نخستىن دولتها در  با 
شکل گرفته، داراى دستگاههاى اداره کننده و هم چنىن نىروى ارتش بوده است. به همىن جهت به آگاهى 
از تعداد جمعّىت، مىزان داراىى و ثروت قلمرو حکومت خود نىاز داشته است تا امکانات و نىازمندىهاى 
ضرورى خود را فراهم سازد. دراىن باره از زمانهاى قدىم، سرشمارىهاى مختلف از جمعىت، تعداد 
دامها، محصوالت کشاورزى و … انجام مى گرفته است که مى توان از کشورهاى مصر، چىن، هند 
و بابل نام برد. در آغاز، عملىات آمارى بسىار ساده بود و فقط بعضى از نمودهاى اجتماعى را دربر 
مى گرفت، رفته رفته با رشد تولىد، ظهور روابط کاال و پول و درنتىجه با پىچىده تر شدن زندگى اقتصادى 
و امور دولتى، ثبت و نگهدارى حساب نفوس، ثبت مشاغل، محدودٔه اراضى، دامها و نظاىر آن منظم تر 
و کاملتر شد، درنتىجه کارهاى آمارى نىز توسعه ىافت. ظهور و توسعٔه تجارت بىن المللى باعث شد که 
به طورى که سازمانهاى دولتى و  بىشتر گردد،  نىز  به کسب اطالعات دربارٔه حکومتهاى خارجى  نىاز 
مؤسسات سرماىه دارى مجبور به جمع آورى اطالعات وسىع و مختلف دربارٔه بازار کار و فروش کاال، 
منابع مواد خام و نظاىر آنها شدند. اىن اطالعات که بر پاىٔه نىازهاى ىادشدٔه آن زمان به عنوان آمار رشد 
ىافت، تنها ىکى از پاىه هاى آمار امروزى را تشکىل مى داد ولى درطول زمان نىازها فزونى مى گرفت و 



آمار همچنان تکامل مى ىافت زىرا هنوز دانستنىها کافى نبودند. بدىن جهت از قرن هفدهم به بعد گروهى 
از دانشمندان مکتبى به ناِم »حسابدانهاى سىاسى« تشکىل دادند که هدف آن بىشتر کشف نظم روابط 
اجتماعى و مساىلى درارتباط با رشد و توسعٔه سرماىه دارى بود. هم زمان با اىن گروه، دانشمندان دىگرى 
در آلمان مکتب آمار توصىفى ىا دولت شناسى را تشکىل دادند، اىنان سعى کردند که به طور همه جانبه با 
استفاده از اعداد، دولتها و کشورها را تفسىر نماىند. دراىن سده ها رشد و توسعٔه آمار، مراحل مختلفى 
را گذرانده، به ىکى از تواناترىن ابزارهاى شناساىى روابط اجتماعى تبدىل شده بود. اواخر قرن نوزدهم 
و اواىل قرن بىستم دورٔه رشد و تکامل سرىع آمار است. در اىن زمان، روشهاى آمارى و استفاده از 
علوم رىاضى به طور وسىع توسعه ىافته بود و در کنار آن به موازات آمار جمعىت، رشته هاى دىگر آمار 

اجتماعى و اقتصادى نىز رشد و توسعه مى ىافت. 
اهمّىت  دىگر  علم  هر  مانند  آمار،  موضوع  تعرىف  علم:  ىک  به عنوان  آمار  تعرىف  2ــ 
از بىش  مختلف  کشورهاى  در  متفاوت  به طور  آمار  روش  و  موضوع  دربارٔه  بحث  دارد.  بسىار 

100 سال است که انجام مى گىرد. 
تعىىن و تعرىف موضوع ىک علم، از تعىىن کردن محتواى آن، جاىگاه آن در بىن علوم دىگر و 

چگونگى ارتباط آن با ساىر علوم شکل مى گىرد. 
با توّجه به تارىخ توسعه و تکامل آمار، اکثر دانشمندان، آمار را به عنوان ىک علم به صورت 

زىر تعرىف نموده اند:

»آمار ىک علم مستقل است که جنبه هاى کّمى نمودهاى اجتماعى را در ارتباط 
با کىفىت آنها، با هم مطالعه مى کند.«

اىن تعرىف، آمار را به عنوان ىک علم مشخص کرده، اختالف آن را از موضوعهاى علوم 
دىگر بىان مى کند. مطالعٔه جنبه هاى کّمى نمودها در ارتباط با جنبه هاى کىفى آنها، نقشى اساسى در 
فرآىند تحلىل داده هاى آمارى پىدا مى کند. باىد گفت که در روشهاى مطالعٔه نمودهاى اجتماعى، تنها 
از مفاهىم و روشهاى آمارى استفاده نمى شود بلکه روشها و طرىقه هاى دىگرى نىز وجود دارد. از 

اىن رو، آمار کاربردى را به عنوان ىک علم مستقل به صورت زىر تعرىف مى کنند:

مفاهىم،  تنظىم  و  تهّىه  را  آن  موضوع  که  است  مستقلى  علم  کاربردى  »آمار 
روشها و الگوهاى رىاضى موردنىاز تشکىل مى دهد. همچنىن طرح مسئله، جمع آورى 
داده هاى آمارى، پردازش و استخراج آنها، به منظور تعبىر و استنتاج علمى و عملى نىز 

موضوع آمار کاربردى مى باشد.«

روشهاى آمارى را مى توان به دو بخش آمار توصىفى و آمار استنباطى تقسىم نمود:
آمار توصىفى، مجموعه اى از روشهاست که براى گردآورى، توصىف و بىان مقدارى اطالعات 



مربوط به جامعه هاى مورد مطالعه، به کار مى رود.
آمار استنباطى براى استنباط خصوصّىات ىک جامعٔه آمارى از روى نتاىج ىک نمونه که از آن 
جامعه انتخاب مى شود، به کار مى رود. آمار استنباطى امکان مى دهد تا جنبه هاى موردنظر جامعه هاى 

بزرگ آمارى، از روى نمونه هاى نسبتاً کوچکى که نماىندٔه آن جامعه ها هستند، توصىف شوند.



هدف کلى

آشنا کردن دانش آموزان با چگونگى توصىف و تعبىر مجموعٔه داده هاى آمارى 
)نتاىج مشاهدات نسبت به ىک خاصّىت مورد مطالعه در ىک جامعه از اشىاء ىا پدىده ها( 

با استفاده از مفاهىم و روشهاى آمارى.


