
(قسمت اول)فصل سوم 
شاخص های آماری 

:مواردی که از قبل باید بدانیم
میانگین –میانه 

:مواردی که یاد می گیریم
–نرخ بیکاری –تورم –شاخص بهای کاال و خدمات -خط فقر

دندانشاخص پوسیدگی-شاخص پایه آموزش–شاخص توده بدنی 





:یادآوری 
.عددی است که تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد از آن برابر باشد: میانه

ممکن است میانه یکی از داده ها باشد یا بین دو تا از داده ها قرار داشته باشد*
زیر ها را به ترتیب از کوچک به بزرگ می نویسیم سپس با کمک رابطهبرای محاسبه ی میانه ابتداداده*

جای میانه را مشخص می کنیم 

اگر جواب رند بود شماره داده میانه است و اگر رند نبود وسط دو عدد است که میانه وسط داده های-
.مربوط به آن دو عدد است

:در هر یک از مثال های زیر میانه را تعیین کنید
الف)2،3، 8، 3، 9،1، 6، 5، 2، 1،1

.ابتدا اعداد را به ترتیب می نویسیم: پاسخ
9 ،8 ،6 ،5 ،3 ،3 ،2 ،2،1 ،1 ،1

سپس شماره میانه را مشخص می کنیم

پس ششمین عدد میانه است یعنی 

ب)1، 4، 7، 8

بنابراین داریم 7و 4پس میانه وسط دومین و سومین داده است یعنی میانگین 
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تعداد داده ها
شماره میانه



:میانگین
همان معدل است که دو مدل حساب می کردیم 

جمع همه اعداد تقسیم برتعداد –1
( ها فراوانی) ضرب می کنیم سپس جواب ها را جمع می کنیم و بر مجموع ضریب ها ( فراوانی) هر عدد را در ضریب -2

تقسیم می کنیم
.میانگین داده ها را حساب کنید: مثال 

الف)2،3، 8، 3، 9،1، 6، 5، 2، 1،1
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داده ها 5 6 7 8 9

فراوانی 4 2 1 3 2
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ب)
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(تقریبی)برای تعیین متوسط در آمد هر عضو درآمد ماهیانه سرپرست خانوار را بر تعداد اعضا تقسیم می کنیم



متوسط در آمد هر عضو30001000800750666428333250

(تعداد) فراوانی 14543734

میانه

666داده داریم پس شانزدهمین عدد میانه است یعنی 31چون 

نمیانگی
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خط فقر با میانه 333
2

666


هزار تومان درآمد ماهیانه 333افرادی که کمتر از 
8دارند زیر خط فقر هستن یعنی خانواده ردیف 

هزار تومان 83×4=332هزا ر تومان و یارانه کل خانواده333-250=83مبلغ یارانه هر نفر برابراست با 

نخط فقر با میانگی 338
2

677


هزار تومان درآمد ماهیانه 338افرادی که کمتر از 
دارند زیر خط فقر هستن یعنی خانواده های ردیف  

8و  1

هزار تومان 88×4=352هزا ر تومان و یارانه کل خانواده338-250=88مبلغ یارانه هر نفر برابراست با ( 8خ 

هزار تومان 5×4=20هزا ر تومان و یارانه کل خانواده338-333=5مبلغ یارانه هر نفر برابراست با ( 1خ 



گفته کتابه من

بی تقصیرم

خط فقر جهانی در سوال ها و محاسبات برحسب دالر گفته می شود

روی خط فقر جهانی حساب شده باشد  اول پرداخت یارانه ها از فکر می کنم مبلغ یارانه ها در سال 

هزار تومان درآمد داشته باشد پس 120با توجه به حدود چهار هزار تومان در روز برای هر نفر باید هر نفر در ماه 
هزار تومان درآمد داشته باشد  پس این خانواده باالی خط فقر جهانی اسست360نفره 3باید خانواده 

1/25×30×3=112/5هزارتومان      یا        دالر  360

همه خانواده ها باالی خط فقر جهانی هستند

ط فقر میانه داشته باشیم میانگین شاخص مناسبی نیست  و مقدار خط فقر با خ( نجومی)زمانی که داده پرت  
.  اختالف زیاد خواهد داشت





با توجه به خط فقر . تومان در آمد دارد 3800000نفره ماهانه 5سرپرست خانواده ای : مثال 
د تا تومان در ماه برای هر نفر می باشد درآمد سرپرست چقدر اضافه شو900000داخلی که حدود 

خانواده از خط فقر خارج شود؟

900000×5=4500000نفر         5خط فقر برای 
4500000-3800000=700000یارانه کل خانواده           

خط فقر را به هر دو روش( میلیون تومان.) درآمد ماهانه شاغلین در یک شرکت به شرح زیر است 
کدام روش بهتر است؟. محاسبه  کنید

2 ،10 ،8 ،8 ،6 ،1 ،2 ،3 ،4 ،4 ،5

داده داریم پس ششمین 11چون   108865443221داده ها را مرتب می کنیم  : میانه 
پس 4عدد میانه است یعنی 
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نداریم استفاده از میانگین بهتر است( نجومی )چون داده پرت 


