
شاخص های مرکزی و پراکندگی
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جلسه سوم



 شاخص های مرکزی و پراکندگی هم در داده های خام و هم در داده

.های طبقه بندی شده قابل محاسبه هستند
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شاخصهای مرکزی و پراکندگی در: بخش اول
داده های خام

:در پایان این بخش دانشجو باید بتواند

شاخص های مرکزی را در داده های خام محاسبه نمایید

شاخص های پراکندگی را در داده های خام محاسبه نمایید.
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:شاخصهای مرکز یا معیارهای تمایل به مرکز 

گروهیکمرکزیگرایشاندازگیرییامرکزیبهتمایلمعیارازمنظور

میمشخصدادهگروهآنمرکزیتعدد،آنتوسطکهاستعددیداده،

.گردد

 مهمترین معیارهای تمایل مرکزی عبارت است از:

میانگین حسابی •

میانه •

نما•
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 (MEAN)حسابیمیانگین

انگین ساده ترین و در بسیاری موارد مهمترین معیار تمایل به مرکز می

.ها حسابی است و آن عبارت است از مجموع داده ها تقسیم بر تعداد آن
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...میانگین حسابی

کودک شرکت کننده در برنامه مراقبت 6فرض کنید سن های : مثال 

نید ؟میانگین سنی آنها را محاسبه ک. بهداشتی به شکل زیر می باشد

4 ،2 ،3 ،2 ،2 ،1
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...میانگین حسابی

ه هاست و عیب بزرگ میانگین حسابی این است که متأثر از تک تک داد
ه در صورتیکه داده های پرت و یا به اصطالح اثرگذار در داده باشد ب

عیار خوبی شدت و میانگین حسابی اثر می گذارد و بنابراین نمی تواند م
.برای مرکزیت داده باشد 

سال 2در مثال قبل فرض کنید که سن یک کودک به جای مثالً : مثال 
انگین می سال باشد مشاهده می کنید که این یک عدد چه تأثیری بر می11

.این داده را به اصطالح اثرگذار می گویند . گذارد

4 ،2 ،3 ،2 ،2 ،1
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 (MEDIAN)میانه

گر است از دینباشد و داده پرت وجود داشته باشد،بهتر داده ها همگن اگر 
.معیارهای تمایل به مرکز مانند میانه استفاده نمود 

دیگر میانه عبارت است از عددی که نیمی از داده ها کوچکتر از آن و نیم
بزرگتر از آن باشند 

به شکل زیر محاسبه 6، 4، 9، 16، 15، 18، 21میانه داده های  : مثال 
.می شود 

داده ها را مرتب می کنیم ( 1

(  n= 7) فرد و یا زوج بودن تعداد داده ها را مشخص می کنیم ( 2

.می باشد md= 15در این صورت 

.داده ها زوج باشد میانگین دو عدد وسط میانه استاگرتعداد  8



...میانه

28و 12، 15، 16، 18، 22، 19، 24، 23، 27میانه داده های : مثال 

عبارت است از 
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...میانه

در این شرایط. اگر حجم داده زیاد باشد، روش قبل کارآمد نخواهد بود

.بهتر است از فرمول زیر استفاده کنیم

𝑛 + 1

2

.  یندتقسیم کنیم چارکها بدست میآ4را بر 1حال اگر تعداد داده ها به عالوه 

ا چارک ها داده ه. این چارک ها برای رسم نمودار جعبه ایی ضروری هستند

.را به چهار بخش مساوی تقسیم میکنند 10



...چارکها

  چارک اول

 دوم یا میانه  چارک

                  چارک سوم
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𝑛 + 1

4

2(𝑛 + 1)

4

3(𝑛 + 1)

4



چندک ها

 قرار دهیم 100قرار دهیم دهک ها، اگر 10اگر مخرج فرمول قبل را

.صدک ها بدست میایند

اینگونه بدست میایند9و 5و 3دهک : مثال.

اینگونه بدست میایند75و 50و 30صدک : مثال.
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3(𝑛 + 1)

10

5(𝑛 + 1)

10

9(𝑛 + 1)

10

30(𝑛 + 1)

100
50(𝑛 + 1)

100

75(𝑛 + 1)

100



نمودار جعبه ایی

نمودار جعبه ای نموداری تصویری است که داده ها را بر اساس پنج

:این مقادیر عبارتنداز. مقدار نمایش می دهد

کوچک ترین داده

چارک اول

میانه

چارک سوم

بزرگ ترین داده  
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...نمودار جعبه ایی
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 (MODE)نما

گر کمتر کاربرد آن نسبت به دو معیار دی. معیار دیگر تمایل مرکزی است

هترین ولی در مواردی که شیوع یک بیماری در سن خاص مدنظر باشد ب

ک معیار است ؛ عبارت است از داده ای که بیشترین فراوانی را دارد ی

، 9، 10، 12گروه داده ممکن است نما یا مد نداشته باشد مثل داده ها  

.باشدممکن است دو مدی و یا بیشتر ندارد، یا که نما 8و 7، 6

11و 8که دارای دو نمای و یا مد 8و 8، 7، 6، 9، 10، 11، 11مثال  

.است 15



شاخص های پراکندگی

اخص هروقت یک شاخص مرکزی به ما دادند برای اینکه ببینیم این ش

ا مرکزی چقدر دلچسب است شاخص پراکندگی را در نظر می گیریم ت

ببینیم چقدر به این شاخص اعتماد داشته باشیم 

دامنه

واریانس

انحراف استاندارد

ضریب تغییرات 16



 (RANGE)دامنه

تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین داده.

به میزان زیادی تحت تأثیر داده های پرت قرار می گیرد.

برای داده های متقارن بدون هیچ برون هشتی مناسب است.

R = Xmax – Xmin
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 (VARIANCE)واریانس

گینمیاناطرافدرکمیهایدادهپراکندگی،بررسیواریانسازمنظور

.استهاداده

رند ، این پراکندگی ها هر چقدر در اطراف و نزدیک میانگین قرار بگی

.شرایط مطلوب تر خواهد بود
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(SD)انحراف استاندارد

می باشدنمونهواریانسدومریشةنمونهمعیارانحراف.

،هستنداصلیواحدهایواحدها

می گیرداندازهراخودمیانگینازداده هامتوسطانحراف.

داردقرارپرتهایدادهتحت تأثیرزیادیمیزانبههمچنین.

δ=√δ2
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ضریب تغییرات

درکهباشدجامعهدودربدنوزنتوزیعپراکندگیمقایسههدفاگر
حرافانچوناست،پونددیگریدروکیلوگرمگیریاندازهواحدیکی
ندپوبرحسبدومجامعهدروکیلوگرمبرحسباولجامعهبرایمعیار
قیمنطمعیارانحرافاساسبرمقایسهایننتیجهدرشدخواهدبیان

.بودنخواهد

معموالهکمیانگینبهمعیارانحرافنسبتازاشکالاینرفعمنظوربه
یکهکراحاصلکمیت.گرددمیاستفادهشودمیبیاندرصدبصورت

.دهیممینشانCVبااستنسبیکنندهمشخص
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...تغییراتضریب 

𝐶𝑉 =
𝜎

ത𝑋
× 100

21

رتیهب اگر میانگین و انحراف معیار درجه حرارت بدن برای افراد یک جامعه بهه ت
ض درجه باشد و میانگین و انحراف معیار تعهداد ضهربان نهب0/18و 36/9اعداد  

اهیم بار در دقیقه باشد ، برای محاسهبه ضهریب تغییهرات خهو9و 78به ترتیب  
:داشت

𝐶𝑉1 =
0.18

36.9
× 100 = 0.5

𝐶𝑉2 =
9

78
× 100 = 11.5



:سوال

.جدول را کامل کنید
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CVδδ2rangemeanmedianMode

1,2,2,3

2,3,3,4

20,30,30,40



:سوال

.را بیابید7و دهک 68صدک . نمودار جعبه ایی داده های زیر را رسم کنید

43 ,45 ,53 ,56, 56, 57, 58, 66, 67, 73, 74, 79, 80, 80, 81  ,81, 81, 

82, 83, 83, 84 , 88, 91 ,91 ,91 ,92,92,97 ,99 ,99, 100, 100 ,102  

,102  ,102 102 ,103,104,107 ,108  ,109, 113 ,118 ,118 ,121, 

123, 126, 128, 137, 138, 139, 144, 147 ,147,156,162, 174 , 

178, 179, 184, 191, 198, 124, 214 ,243 ,249, 249 ,329 ,380 

,403 ,511 ,522 , 598 23



شاخصهای مرکزی و پراکندگی در: بخش اول
داده های خام

:در پایان این بخش دانشجو باید بتواند

شاخص های مرکزی را در  داده های طیقه بندی محاسبه نمایید

شاخص های پراکندگی را در داده های طبقه بندی محاسبه نمایید.
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میانگین

25

موال جهدول در مطالعاتی که نتیجه مشاهدات بصورت کمیت پیوسته است، چون مع

ن تنهها بطهور توزیع فراوانی بصورت گروه بندی شده ارائه می شود، محاسبه میانگی

.تقریب امکان پذیر می گردد

ههر گهروه محاسبه میانگین مانند قبل است با این تفاوت که مقدار متوسهطروش 

و سهسس بهه ضهربرا در فراوانی های متنهارر آن گهروه ( یعنی مرکز هر دسته )

.  می کنیمتعداد کل فراوانی ها تقسیم 

ത𝑋 =
σ𝑓𝑖𝑥𝑖
σ𝑓𝑖



مثال
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دسته هاحدودfi(xi)مرکز دسته 

951590-100

10557100-110

11582110-120

125155120-130

135105130-140

14586140-150

15533150-160

16529160-170

17521170-180

1855180-190

19516190-200

جمع604

جدولدرشدهدادهاطالعات
خونفشاربهمربوطزیر

35مردنفر604سیستولیک
روستایچندباالیبهسال

1350سالدررودسرشهرستان
حسابآنرامیانگین.است
.کنید



میانه
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معهرف Fi) در این حالت ابتدا فراوانی های تجمعهی را محاسهبه مهی کنهیم 

ا سسس ردیفی کهه مقهدار فراوانهی تجمعهی آن برابهر یه(. Xiفراوانی تجمعی 

.انتخاب می کنیمردیف میانه بعنوان باشد  2/ (N+1)بزرگتر از 



مثال
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تجمعیفراوانی

Fi

دهتعداد دندان های پوسیفراوانی

Xi

70700

106361

135292

154193

169154

183145

193106

19967

20348

20419

205110

جمع205

جدول مربوط بهه داده ههای 
تعهداد دنهدان ههای پوسهیده 

نفر دانهش آمهوز 205شیری 
نرا ساله می باشد، میانه آ12

. بیابید



واریانس
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:یکنیمبرای محاسبه واریانس در داده های طبقه بندی از فرمول زیر استفاده م

𝜎2 =
σ𝑓𝑖𝑥𝑖

2 − (
(σ𝑓𝑖𝑥𝑖)

2

σ 𝑓𝑖
)

σ𝑓𝑖



مثال
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NiXi
2NiXiXiNi کرانه های

گروه

13537514259515100-90

628425598510557110-100

1084450943011582120-110

242187519375125155130-120

191362514175135105140-130

18081501247014586150-140

7928255111515533160-150

789525478516529170-160

643125367517521180-170

1711259251855190-180

608400312019516200-190

جمع1099690080480-604

𝜎2

=
10996900− (

(80480)2

604 )

604
= 452.55

واریانس را برای داده های جدول 
.بیابیدزیر 



انحراف استاندارد

31

.این شاخص در داده های طبقه بندی نیز با جذر واریانس برابر است


