
شاخص های آماری

سری های زمانی
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3فصل 

1درس 

شاخص های آماری

 آنخط فقر و روش محاسبة شاخص آشنایی با

 آنو مصرف و روش محاسبة شاخص بهای کاال آشنایی با

 نرخ تورم و روش محاسبة آنآشنایی با

 آماری و کاربرد های آنآشنایی با تعریف شاخص های

یم، ابتدا به مفهوم کلمه شاخص می پردازیم سپس با برخی از شاخص های آماری آشنا می شودر این درس 

.  آنها را تعریف می کنیم و روش های محاسبه و کاربرد آنها را می آموزیم

 نرخ بیکاری و روش محاسبة آنآشنایی با
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.  وریمآاز جامعه به دست می ها اطالعاتی که با آن شاخص ها کمیت هایی هستند 

؛ بلکه واقعیت های می کنندرا خالصه داده ها نه تنها مانند جداول فراوانی و نمودارها، متغیرهای شاخص ها 

.می کنندبه ما نشان می دهند و امکان مقایسه را فراهم جامعه به سادگی مفیدی را از 

.ستهدف ما تحلیل و تفسیر آنهاشوند و اساس چند آماره محاسبه می بر معموال شاخص ها 

.  دشاخص یک معیار آماری است که تغییرات نسبی در جامعه آماری را نشان می ده
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.آیدمشخصه ای عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است و از داده های نمونه به دست می

.کمّی که یک نمونه را توصیف می کندهایی است از ویژگی یا ویژگی به عبارت دیگرآماره عبارت 
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ده اندازه گیری شدر مقیاس )مجموع داده ها میانگین همان متوسط یا مرکز ثقل داده هاست و از 

. آیدتقسیم بر تعداد آنها به دست می ( نسبتیفاصله ای یا 

,𝑥1های  میانگین داده یعنی  𝑥2, … , 𝑥𝑛 برابر است با 𝑥 =
𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
.متداول ترین معیارگرایش به مرکز است

مقداری که تعداد داده های بعد از آن با تعداد داده های قبل از آن ، هامرتب کردن داده پس از 

.تب کنیمبرای تعیین میانه می بایست ابتدا داده ها را از کوچک به بزرگ مر.است𝑄2برابراست، میانه 

.ای که وسط قرار می گیرد همان میانه استباشد، آنگاه داده فردداده ها اگر تعداد ( 1

.استمیانه همان دو داده ای که وسط قرار می گیرد باشد، آنگاه میانگین زوجداده ها اگر تعداد ( 2



راتجاریمؤسسةیککارکناندرآمدمتوسطخواهیممیکنید،فرض

.کنیمیمانتخابتصادفیصورتبهراکارکنانازنفرده.کنیممحاسبه

باشد،مقابلصورتبهتومانهزارحسببرنفردهماهانةدرآمداگر

است؟قدرچهآنهاماهانةدرآمدمیانةومیانگین

کتاب درسی56فعالیت صفحه 
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 𝑥 =
4 1000 + 2 2000 + 3 3000 + 4000

10
=

21000
10

= 2100

4000-3000-3000-3000-2000-2000-1000-1000-1000-1000

𝑄2 = 2000

درآمد ماهانهردیف
(بر حسب هزار تومان)

11000

23000

31000

44000

53000

63000

72000

81000

92000

101000

21000مجموع
دارند،یکمتردرآمدکهکارکنانیبهداردتصمیمتجاریمؤسسةمدیرةهیئت

د؟شوپرداختیارانهبایدکسانیچهبهشمانظربه.کندپرداختیارانه

.تومان است000,000,2کسانی که درآمدشان زیر 



؟استقدرچهافرادازیکهردرآمدمیانةومیانگینباشد،زیرصورتبهنمونهعضوهرخانواراعضایتعداداگر

کتاب درسی56فعالیت صفحه 
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کنیم؟پرداختهیارانمؤسسهکارکنانازیککدامبهیعنیاست؟کردهتغییرقبلسؤالدربارةشمانظرهادادهاینداشتنباآیا

متوسط درآمد هر یک از اعضای خانوادهتعداد اعضای خانواده(بر حسب هزار تومان)درآمد ماهانهردیف

110003

230004

310001

440005

530001

630007

720003

810004

920002

1010001

21000مجموع

1000÷ 3 ≅ 333/3

3000÷ 4 = 750

1000÷ 1 = 1000

4000÷ 5 = 800

3000÷ 1 = 3000

3000÷ 7 ≅ 428/6

2000÷ 3 ≅ 666/7

1000÷ 4 = 250

2000÷ 2 = 1000
1000÷ 1 = 1000

 𝑥 =
21000
31

≅ 677/42

21000 31

-1000-800–800–800–800–800-750-750-750-750-666/7-666/7–666/7-428/6

-428/6-428/6-428/6-428/6-428/6–428/6–333/3–333/3–333/3-250-250-250-250

3000–1000–1000–1000𝑄2 = 666/7

.تومان است700,666کسانی که درآمدشان زیر 



.کندمیزندگی را ندارند، مشخص درآمد برای خط فقر شاخصی است که درآمد افرادی را که حداقل 

.نیمکرصدرافقرزداییبرایهادولتهایسیاستتأثیربررسیامکانزمانطیدرکندمیکمکمابهشاخصاین
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.خط فقر حداقلِ درآمدی است که برای زندگی یک نفر در یک ماه موردنیاز است



.  در فعالیت قبل، خط فقر را به دو روش ذکر شده محاسبه کنید

کتاب درسی57صفحه 1کار در کالس 
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، از کارکنانبه هر یک. هیئت مدیرة مؤسسة تجاری تصمیم دارد مقدار یارانه را بر اساس نصف میانه محاسبه کند

چه مقدار یارانه بدهند که خانوادة او حداقل درآمدی بیش از خط فقر داشته باشد؟

فقرخط = میانگیننصف ⟹ فقرخط =
677/42

2
= 338/71

فقرخط = میانهنصف ⟹ فقرخط =
666/7
2

= 333/35

 𝑥 =
21000
31

≅ 677/42

𝑄2 = 666/7

.می بایست خط فقر را در تعداد اعضای خانواده ضرب کرده و حقوق را از حاصل آن کم کنیم

:داریم8به عنوان مثال برای کارمند ردیف 
درآمد ماهانهردیف

(بر حسب هزار تومان)
تعداد اعضای
خانواده

متوسط درآمد هر یک
از اعضای خانواده

810004250

333/35× 4 = 1333/4
1333/4− 1000 = 333/4

.تومان است400,333برابر با 8مقدار یارانة پرداختی برای کارمند ردیف 



زیرجدولهایدادهکشور؛یکمختلفافرادماهانهدرآمدتایی20نمونهیکدرکنیمفرض:1سوال

بهکشوراینبرایفقرخطازتخمینیفقر،خطتعریفبهتوجهبا.باشدآمدهدستبهدالرهزاربرحسب

.آوریددست

3/55/22/362/53345/52

3/22/52/13/54/542/45/64/75

 𝑥 =
74/5
20

= 3/725

فقرخط = میانگیننصف ⟹ فقرخط =
3/725
2

= 1/8625
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جدولهایدادهکشور؛یکمختلفافرادماهانهدرآمدتایی20نمونهیکدرکنیمفرض:2سوال

اینبرایرفقخطازتخمینیفقر،خطتعریفبهتوجهبا.باشدآمدهدستبهدالرهزاربرحسبزیر

3/55/23/465/80/8365/59/5.آوریددستبهکشور

3/833/63/54/5445/656/5

9/5–6/5–6–6–5/8–5/6–5/5–5/2–5–4/5–4–4–3/8–3/6–3/5–3/5–3/4–3–3–0/8

𝑄2 =
4+ 4/5

2
= 4/25

فقرخط = میانهنصف ⟹ فقرخط =
4/25
2

= 2/125

.نیموقتی با داده های دورافتاده مواجه هستیم، برای نتیجه گیری مناسب تر؛ بهتر است به جای میانگین از میانه استفاده ک

.هاستدادههبقیازترکوچکبسیاریابزرگتربسیارآنمقدارمعموالً.هاستدادهمقادیرسایربامتفاوتمقداری
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درراباشدمیدالر1/9آنهاروزانهدرآمدکهافرادیخودبررسیترینتازهدرجهانیبانک•
.استدادهقرارشدیدفقردسته

زیرددرآمباکشورهاییدربررسی؛ترینتازهدرجهانیبانکتوسطالمللیبینفقرخط•
.استشدهتعیینروزدرنفرهرازایبهآمریکادالر3/2جهانی؛متوسط

باالترددرآمباکشورهاییدربررسی؛ترینتازهدرجهانیبانکتوسطالمللیبینفقرخط•
.استشدهتعیینروزدرنفرهرازایبهآمریکادالر5/5جهانی؛ازمتوسط

مانندباالددرآمباکشورهاییدربررسی؛ترینتازهدرجهانیبانکتوسطالمللیبینفقرخط•
.استشدهتعیینروزدرنفرهرازایبهآمریکادالر21/7آمریکا؛کشور

1/25میالدی؛ 2008توسط بانک جهانی در سال بین المللی خط فقر 
ال دالر آمریکا به ازای هر نفر در روز تعیین گردیده است، که در س

.جاری به صورت زیر به روز رسانی گردید

مانده است و 2008اما کتاب درسی ما کماکان در سال . میالدی هستیم2020ما در سال 

!!!خط فقر را بر اساس آن محاسبه می کند

کتاب درسی57صفحه 2کار در کالس 
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است،بودهتومانهزار600ماهیانهمیالدی2010سالدرنفری5خانوادهیکدرآمد:3سوال

است؟بودهداراوضعیتیچهخانوادهاین؛2008سالدراللملیبینفقرخطتعریفطبق

(.استبودهتومان2000دالرهرمیالدی2008سالدروداردروز30ماهکهاینفرضبا)

خط فقر بین المللی به ازای هر نفر در روز = 1/25 × 2000 = 2500

خط فقر بین المللی به ازای هر نفر در ماه = 1/25 × 2000 × 30 = 75000

نفر در ماه5خط فقر بین المللی به ازای  = 5 × 75000 = 375000

.میالدی باالی خط فقر قرار داشته است2010این خانواده در سال 
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تومان

تومان

تومان



.دهدمینشانراآنهاخانوادهاعضایتعدادوبافیفرشکارگاهیکدرکارگرانحقوقزیرجدول:4سوال

.آوریددستبهمیانهحسببررافقرخط(الف

؟دارندفقرخطازترکمآمددرکارکنانازنفرچند(ب

درآمد ماهیانهردیف
(بر حسب میلیون تومان)

تعداد اعضای 
خانواده

عضومتوسط درآمد ماهانه هر 
(بر حسب میلیون تومان)

134
233
31/42
445
52/73

1–1–1–0/9–0/9–0/9–0/8–0/8–0/8–0/8–0/8–0/75–0/75–0/75–0/75–0/7–0/7

هیچکدام

فقرخطتومان000,400ماهدرنفرهرازایبهیعنی = میانهنصف ⟹ فقرخط =
0/8
2
= 0/4
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𝑄2 = 0/8

3 ÷ 4 = 0/75
3 ÷ 3 = 1

1/4 ÷ 2 = 0/7
4 ÷ 5 = 0/8
2/7 ÷ 3 = 0/9



.دهدمینشانراآنهاخانوادهاعضایتعدادوبافیفرشکارگاهیکدرکارگرانحقوقزیرجدول:5سوال

.آوریددستبهمیانگینحسببررافقرخط(الف

دارند؟فقرخطازترکمآمددرکارکنانازنفرچند(ب

؟نباشدفقرخطزیرتابدهیمیارانهچقدرکدامهربه(پ

1کارگر ردیف 

تومان000,100یعنیتومان000,25تا4

تومان000,400ماهدرنفرهرازایبه

درآمد ماهیانهردیف
(بر حسب میلیون تومان)

تعداد اعضای 
خانواده

عضومتوسط درآمد ماهانه هر 
(بر حسب میلیون تومان)

11/54
233
321
42/75
53/63

12/816مجموع

 𝑥 =
12/8
16

= 0/8 فقرخط = میانگیننصف ⟹ فقرخط =
0/8
2
= 0/4
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1/5 ÷ 4 = 0/375
3 ÷ 3 = 1
2 ÷ 1 = 2

2/7 ÷ 5 = 0/54
3/6 ÷ 3 = 1/2



کاهش،دارندفقرخطازکمتردرآمدیکهراکسانیتعدادخانوارهابهثابتیارانةپرداختباخواهیممی•

ینبیاکنیمتقسیمخانوارهاهمةبینراآنآیاشمانظربهباشد،ثابتکاراینبودجةاگر.دهیم

؟اندداشتهفقرخطازکمتردرآمدیکهخانوارهایی

کتاب درسی58فعالیت صفحه 
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کهانوارهاییخبهکهایمگرفتهتصمیموباشدآنالمللیبینشاخصبافقرکنترلماهدفکنیدفرض•

(اللملیبینفقرخطنه).دهیمیارانه،دارندفقرخطازکمتردرآمدی

ایم؟رسیدهخودهدفبهتصمیماینباآیا

درآمدی کمتر از خط فقر با خانوارهایی 

.کنیدبیاننیزالمللیبینفقرخطبرایراخودپاسخ•

فقر بین اللمللی کمتر از خط با درآمدی خانوارهایی 

.داریمیدیگرشاخصمعرفیبهنیازسؤال،اینبهتردقیقپاسخبرای

.  خیر، عواملی نظیر ارزش پول کشور و قدرت خرید مردم در انجام این کار تاثیر زیادی دارند



.هدمی داین شاخص تحوالت قیمت را بر مبنای یک سال پایه نشان •

.در یک سال را اندازه می گیردقیمت ها عبارتی دیگر سطح به 

ح شاخص بهای کاالها و خدمات نشان می دهد که با پولمان چقدر می توانیم خرید کنیم، یا به اصطال

.استچقدر پولمان قدرت خرید 

سویازشدهپرداختمبلغمتوسطبابرابر،(cpi)مصرفیخدماتوکاالهابهایشاخص

.استسالیکطولدرخدمتوکاالزیادیتعدادازایمجموعهازایبهکنندگانمصرف

(Consumer Price Index)
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𝑥𝑎و نظر سال مورد در ... و 𝑏مقدار مصرف کاال یا خدمات 𝑥𝑏و 𝑎مقدار مصرف کاال یا خدمات 𝑥𝑎اگر 
مقدار ′

𝑥𝑏و 𝑎مصرف کاال یا خدمات 
.در سال پایه باشد...  و  𝑏مقدار مصرف کاال یا خدمات ′

𝑥𝑎𝑦𝑎 + 𝑥𝑏𝑦𝑏 + …

𝑥𝑎
′ 𝑦𝑎

′+ 𝑥𝑏
′ 𝑦𝑏

′ + …
× 100

𝑦𝑎و نظر سال مورد در ...  و  𝑏یا خدمات بهای کاال 𝑦𝑏و 𝑎بهای کاال یا خدمات 𝑦𝑎و از طرفی دیگر اگر 
بهای ′

𝑦𝑏و 𝑎کاال یا خدمات 
.در سال پایه باشد...  و  𝑏بهای کاال یا خدمات ′

:به صورت زیر محاسبه می شود...  و  𝑏و 𝑎آنگاه شاخص بهای کاال و خدمات 
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اینقیمتوباشدشدهتشکیلگوشتونانکاالیدوازپایهسالدرخانواریهزینةسبداگرمثالعنوانبه

ریال70000و1500بهنظرموردسالدروباشدریال50000و1000ترتیببهپایهسالدرکاالدو

باشد،کیلوگرم80و200معادلترتیببهپایهسالدرگوشتونانمصرفیمقادیرکهآنفرضباوبرسد

:کنیممیعملزیرصورتبهنظرموردسالدرگوشتونانبهایشاخصمحاسبةبرای

(200× 1500) + (80 × 70,000)
(200× 1000) + (80 × 50,000)

× 100 =

300,000+ 5,600,000
200,000+ 4,000,000

× 100 =
5,900,000
4,200,000

× 100 ≅ 1/405× 100 = 140/5

شاخص بهای نان گوشت=

کتاب درسی59مثال صفحه 

19



شدهیلتشکماهیومرغقرمز،گوشتکاالیسهازپایهسالدرخانواریگوشتیهزینهسبداگر:6سوال

تومان12000و6000و30000ترتیببهکیلوگرمهرازایبهپایهسالدرکاالسهاینقیمتوباشد

آنهامصرفیمقادیرآنکهفرضباوبرسدتومان20000و10000و45000بهنظرموردسالدروباشد

.کنیدحسابراآنهابهایشاخصباشد،کیلوگرم100و150و120معادلترتیببهپایهسالدر

120 × 45000+ 150× 10000+ 100× 20000
120 × 30000+ 150 × 6000+ 100× 12000

× 100 =

5,400,000+ 1,500,000+ 2,000,000
3,600,000+ 900,000+ 1,200,000

× 100 =
8,900,000
5,700,000

× 100 = 1/56× 100 = 156

شاخص بهای گوشت و مرغ و ماهی =

20



مختلفی مثل نمودار عدد شاخص های در این 

شاخص پوشاک، شاخصها، شاخص خوراکی 

.نمایش داده شده است.... مسکن و

است که عدد 1390سال سال پایه در این نمودار 

.باشدمی 100شاخص ها در آن برابر با عدد همه 
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شاخص کل کاالها و خدمات مصرفی برخی 
گروه های اصلی در مناطق شهری ایران



ماه یکرا در هزینه خاص یک با توجه به نمودار شاخص بها می توانیم طبق دستور زیر مقدار 

.را به دست آوریممشخص یا سال 

ظرنموردسالدرخدماتیاکاالهزینه =
ظرنموردسالدرخدماتیاکاالهمانشاخص × پایهسالدرخدماتیاکاالهزینه

پایهسالدرخدماتیاکاالهمانشاخص

1390یعنی سال پایه شاخص سال 

نموداربهتوجهبااست،شدهتومانمیلیوندو1390سالدرخانواریککفشوپوشاکبهمربوطهزینه:7سوال

بود؟خواهدچقدر1393سالدرهزینهاینخدمات؛وکاالبهایشاخص

𝑥 =
260 × 2,000,000

100
= 5,200,000

1393متوسط شاخص پوشاک و کفش در سال 
با توجه به نمودار

22



.......................................طول ها نشان دهندة شاخص بهای کاالها و خدمات محور در نمودار ( 1

.است............  عرض ها نشان دهنده محور و ..................       

.....اندازه گیری بستگی  بهای کاالها و خدمات به واحد شاخص ( 2

و  هزینه اقالم خوراکیشدن ........  دهندة  افزایش شاخص بهای کاالها و خدمات نشان می رسد به نظر (  3

.است.............  

.متغیر محاسبه می شود.....   تعداد     بهای کاالها و خدمات بر اساس شاخص ( 4

اهمیت شاخص بهای کاالها و خدمات چیست؟(  5

خدمات

385

.قدرت خرید خانوار ها را نشان می دهد

کتاب درسی59کار در کالس صفحه 

تومان به ازای هر 45000مثالً )آتی سال های ثابت طی یارانة آیا پرداخت . می گردیمبه سؤال قبل باز حال ( ب

مدت، درآمد خانوار را بیشتر از خط فقر نگه دارد؟این همةمی تواند در ( نفر

23

زمان

درصد نسبت به سال پایه

.ندارد

گران

( عدد شاخص ) 

.خالی را با عبارت های مناسب تکمیل کنیدجای ( الف

به طور قطع و یقین خیر



گردشدرپولیانقدینگیمقدارباجامعهدرموجودکاالیمیانتعادلخوردنبرهمازتورمپدیده

خألاشد،بزیادآنمالکیتبرایخریدقدرتیاپولوکمیابکاالوقتیدیگر،عبارتبه.آیدمیپدید

.گویندمیتورمراآنازحاصل

تورم =
فعلیقیمت − یبلققیمت

قبلیقیمت
× 100

.دهرچه نرخ تورم افزایش یابد، قدرت خرید مردم کمتر می شو

24

.تغییر متوسط قیمت کاالها و خدمات در طول زمان را تورّم می نامند

.به عبارتی دیگر نرخ تورم، همان درصد تغییر سطح قیمت در واحد زمان است



از ا استفاده را بقیمت ها اقتصاددانان و آماردانان با کمک یکدیگر، میزان تورّم یا تغییرات سطح 

.  محاسبه می کنند« شاخص بهای کاال و خدمات»

.دمی کننقبل مقایسه سال های این کار، شاخص بهای کاالها و خدمات یک سال را با برای 

تورم

CPIمتوسط شاخص 
در سال مورد نظر

CPIمتوسط شاخص 
در سال پایه

همتوسط شاخص سال پای

.اال می رودکم قرار می گیرد، تورم تولید می شود و قیمت ها ببرابر کاالی یعنی وقتی تعداد مشتری زیاد در 

25



1396سال 1395سال 
1215/5خوراک
3/46/1پوشاک
9/610/9مسکن

1014انژری و حمل و نقل
24/2بهداشت و درمان

56/3تفریحات
56تحصیل

1520لوازم منزل
89متفرقه
7092مجموع

با توجه به آن نرخ تورم را . نفره در طول یک سال در جدول زیر آمده است4هزینه یک خانواده : 8سوال 

(قیمت ها بر حسب میلیون تومان است. )محاسبه کنید

تورم =
92000000− 70000000

70000000
× 100 =

22000000
70000000

× 100 =
22
70

× 100 = 31/43%
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شاخصمتوسطباشد،واحد120برابر(1395)پایهسالدرنانبهایشاخصمتوسطاگر:9سوال

بود؟خواهدچقدر؛درصدی10تورمنرخبهتوجهبا(1396)نظرموردسالدرنانبهای

0/10 =
𝑥 − 120
120

⟹ 𝑥 − 120 = 12 ⟹ 𝑥 = 132

27



ی شغل که به طور موقت بیکار شده یا در جست وجوبه باال می گویند سال 16به فردی 
.از تاریخ مشخصی باشدکار جدید باشد، یا منتظر شروع یک 

.یک ساعت کار کرده باشدحداقل هفته مرجع که در یک به باال ساله 16فرد 

جمعیت به عبارت دیگر مجموع. جمعیت افراد بیکار یا شاغل را جمعیت فعال می گویند
بیکار بعالوه جمعیت شاغل

28

. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال

.ضرب کرده و به درصد بیان می کنند100معموالً آن را در نرخ بیکاری، بیان راحت برای 



:شودمیمحسوببیکارباشد،داراتوأمانرازیرشرطسهکهفردی

.باشدنکردهکارهمساعتیکحتیمرجعهفتهدر(1

.باشدداشتهکاردادنانجامبرایآمادگی(2

ورمنظبهرامشخصیاقدامات).باشدبودهکارجویایآن،ازقبلهفتهسهومرجعهفتهدر(3

.(باشددادهانجاماشتغالیخودیامزددارایشغلوجویجست

.  ودشزمانی هفت روزه ای که وضع فعالیت افراد در آن در نظر گرفته می بازه 

افراد ومریض احوال و معلول افراد ، دانشجویان، خانم های خانه داربه استناد تعاریف مورد استفاده، 

مجموعه به ، متعلقنبوده انددر جست وجوی کار پیدا کردن شغل ناامیدی از بدون شغلی که به دلیل 

.بودنخواهندبیکاران 

29



تعدادشرح
150جمعیت شاغل

35بدون کار–دارای درآمد 
50در جستجوی کار

35(در جستجوی کار نیستند) بیکار
90دارخانم های خانه 

140در حال تحصیل
30و مریضافتاده، سالخوردهاز کار افراد 

530جمع

نفربوده220سال16ازکمترافرادجمعیتونفر750جمعیتکلروستایکازسرشماریدر:10سوال

.استبودهزیرجدولصورتبه(فعالیتوضعنظراز)روستااینباالتروساله16جمعیترکیبت.است

.کنیدمحاسبهراروستااینبیکارینرخجدول،اطالعاتبهتوجهبا(الف

کارگاهاینجذبروستابیکارجمعیتازنفردهاگر.شودمیتاسیسنجاریکارگاهیکروستاایندر(ب

یابد؟میکاهشچقدربیکارینرخشوند،

نرخ بیکاری =
50

150+ 50
= 0/25

نرخ بیکاری =
40

160+ 40
= 0/2

0/25− 0/2 = 0/05
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BMIمقدار وضعیت توده بدن

16/5کمتر از کمبود وزن شدید

18/5تا 16/5بین کمبود وزن 

25تا 18/5بینعادی

30تا 25بین اضافه وزن

35تا 30بین 1چاقی کالس 

40تا 35بین 2چاقی کالس 

40بیش از 3چاقی کالس 

31

«سالمتشاخص»بهکهاستآماریمهمهایشاخصازیکی،(BMI)بدنیتودهشاخصیانماتوپ

(مترحسببر)قدشدومتوانبر(کیلوگرمبرحسب)رافردوزنبایدآنمحاسبهبرای.استمعروف

.کردتقسیم



تان مربوط به تعدادی از دانش آموزان پایه یازدهم، رشته علوم انسانی دبیرسزیر اطالعات جدول : 11سوال 

نشان دهید کدام یک از آنها وزن مطلوبی دارند؟.نمونه جامعه الصادق بندرعباس را نشان می دهد

(بر حسب کیلو گرم) وزن (ربر حسب سانتی مت)قد نام و نام خانوادگیردیف

16282یاسین تبرزد1

17076امیر لسانی2

18865اکبریهادی3

18670مهدی ساالرپور4

192110امیر حسین مظهری5

𝐵𝑀𝐼 1 =
82

(1/62)2
= 31/24

𝐵𝑀𝐼 2 =
76

(1/7)2
= 26/3

𝐵𝑀𝐼 3 =
65

(1/88)2
= 18/39

𝐵𝑀𝐼 4 =
70

(1/86)2
= 20/23

𝐵𝑀𝐼 5 =
110

(1/92)2
= 29/84

1چاقی کالس 

اضافه وزن

عادی

اضافه وزن

کمبود وزن
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ت مناسب و رعایواژه های خوانایی متن میزان سهولت درک متن از طریق انتخاب 

.دستور نگارش است

.ان استکلمات دو هجا بدون در نظر گرفتن اسامی و کلمات ترکیبی آس

جملههردرکلماتتعدادمیانگین + دشوارکلماتدرصد × 0/4

33

زیرورتصبهزند،میتخمینراانگلیسیمتونخوانندهتحصیلهایسالکهخواناییهایشاخصازیکی

:استشدهتعریف

.استتحصیلیپایهدهندهنشانکهاست12تا1بینعددیشاخصاین



.  معرفی شده است6میالدی برابر 2015در یکی از کشور های خاور میانه در سال DMFTشاخص : 12سوال 

.آن را تفسیر کنید

.دندان پر شده است2دندان کشیده شده و 2دندان پوسیده ، 2دارای 2015به طور متوسط هر نفر در آن کشور در سال 

34

هشدپر  دندانوپوسیدهدندانشده،کشیدهدندانتعداد،(DMFT)دندانپوسیدگیشاخص

.دهدمینشانرا



کتاب درسی61صفحه 1تمرین 

ه میلیون ریال باشد، حداقل حقوق دریافتی کارکنان یک شرکت چ35اگر میانگین درآمد خانوارهای کشور 

؟ نباشدکارمندی در آن شرکت زیر خط فقر تا هیچ قدر باشد 

خط فقر استفاده می کنیم؟محاسبة درآمد خانوارها برای میانة زمانی از چه 

35

یلیون هفده مدریافتی کارکنان شرکت باید حداقل کارمندانش زیر خط فقر نباشد، یک از شرکت می خواهد درآمد هیچ اگر 

.و پانصد هزار ریال باشد

.کنیمفقر استفاده است از میانه برای تعیین خط داریم، بهتر هنگامی که داده های دورافتاده 

فقرخط = میانگیننصف ⟹ فقرخط =
35000000

2
= 17500000

درسیکتاب 61صفحه 2تمرین 

بین المللی، با توجه به تعریف خط فقر. خانواده ای شش نفره در یکی از کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند

؟نباشنداین خانواده باید چند دالر باشد تا زیر خط فقر درآمد ماهانة 
1/25 × 6 × 30 = 225 دالر



درسیکتاب 61صفحه 3تمرین 

ساله و بیشتر جویای کار 16نفر 200در این منطقه . ساله و بیشتر شاغل اند16نفر از افراد 1200در یک منطقه 

.می باشند

نرخ بیکاری در این منطقه چه قدر است؟( الف

درصد باشد؟5حداقل چند شغل در این منطقه باید ایجاد شود تا نرخ بیکاری منطقه برابر با ( ب

36

نرخ بیکاری =
200

1200+ 200
= 0/14

200− 𝑥

1200+ 200
× 100 = 5 ⟹

20000− 100𝑥
1400

= 5 ⟹ 20000− 100𝑥 = 7000

⟹ 100𝑥 = 13000 ⟹ 𝑥 = 130



درسیکتاب 61صفحه 4تمرین 

37

500,000 × 148
100

= 740,000

1390یعنی سال پایه شاخص سال 

پوشاک و کفش در شاخص 
با توجه به نمودار1393فروردین 

شاخص کل کاالها و خدمات مصرفی برخی 
گروه های اصلی در مناطق شهری ایران

هزارتومانپانصد،1390سالفروردینماهدرصالحیآقایخانواده

در.استداشتههاسوختسایروگازبرق،آب،مسکن،ماهانةهزینة

خانوادهاینهایآشامیدنیوهاخوراکیماهانةهزینةتاریخ،همان

خانوادهاینافرادتعداداگر.استبودههزارتومانپنجاهودویست

مصرفیخدماتوکاالبهایشاخصنمودارمبنایبرباشد،نکردهتغییری

.کنیدمحاسبهتقریبیطوربهرازیرموارد

دهخانوااینهایسوختسایروگازبرق،آب،مسکن،ماهانةهزینة(الف

1393خردادماهدر

مهرماهدرخانوادهاینهایآشامیدنیوهاخوراکیماهانةهزینة(ب

1395

148

264

پوشاک و کفش هزینة 
1390سال پایه یعنی در 

250,000 × 264
100

= 660,000



درسیکتاب 61صفحه 5تمرین 

از شاخص بدنی که در سال گذشته آن را در کتاب ریاضی و آمار خود دیدید، یکی دیگرتودة نماتوپ یا شاخص 

ر توان آن باید وزن فرد به کیلوگرم را بمحاسبة برای . است که به شاخص سالمت معروف استمهم آماری های 

.کردمتر تقسیم دوم قدش بر حسب 

.صالحی را نشان می دهدخانوادة اطالعات مقابل، جدول 

اینافرادازیککدامکنیدمشخصجدول؛بهتوجهبا

دارد؟مطلوبیوزنخانواده

38

𝐵𝑀𝐼 صالح =
62

(1/77)2
= 19/78

𝐵𝑀𝐼 برادر =
85

(1/83)2
= 25/38

𝐵𝑀𝐼 خواهر =
53

(1/7)2
= 18/33

𝐵𝑀𝐼 مادر =
60

(1/65)2
= 22/03

𝐵𝑀𝐼 پدر =
81

(1/74)2
= 26/74

عادی

اضافه وزن

عادی

اضافه وزن

کمبود وزن



.  آموزش را محاسبه کنیدپایه سخت، شاخص کلمه درصد 20کلمه ای و 8کتابی با متوسط طول جمالت برای •

دانش آموزان چه پایه ای است؟کتاب مناسب این 

جملههردرکلماتتعدادمیانگین + دشوارکلماتدرصد × 0/4 =

8+ 20 × 0/4 = 28 × 0/4 = 11/2 پایه یازدهم

. و محدودیت های شاخص پایه آموزش را بنویسیدمزایا •

ختسباعثترطوالنیجمالتوتربزرگکلماتکهکندمیفرضحال،اینبا.استسادهشاخصاینازاستفاده

.ودشمتنشدنسادهباعثدیگریجمالتوکلماتباتواندمیدستچیرهنویسندهیکاما.شوندمیمتنشدن

درسیکتاب 62و 61صفحه 6تمرین 

.  می کنیمسنی آن توجه ردة داستان، معموالً به کتاب های در موقع خرید 

سنی را چگونه تعیین می کنند؟ ردة نظر شما به •

افراد با تجربه درباره سطح یک متن بخصوص، یکسان است؟ آیا نظر همة •

آنها کیفی است یا کمّی؟ارزیابی •

.آنها را نام ببرید. که متوجه شد هاید، این شاخص بر اساس دو آمار از دو متغیر تعریف شده استهمان گونه •

39
دشوارکلماتجمله،هردرکلماتتعداد

خواناییهایشاخصوکتابمحتوایاساسبر

بلهگفت،توانمیحدیتا

.هستندکمیکنندهتعیینهایشاخصبیشتر



درسیکتاب 62صفحه 7تمرین 

با توجه به نمودار شاخص بهای . در جدول زیر آمده است1390هزینه های زندگی خانواده آقای صالحی در سال 

.مصرفی، جدول زیر را کامل کنیدو خدمات کاالها 

40

1396دی ماه 1393مهرماه 1390

اهزینة خوراکی ها و آشامیدنی ه
210210(برحسب هزار تومان) × 225

100
= 472/5

هزینة کل 
850850(برحسب هزار تومان) × 202

100
= 1717

210 × 270
100

= 567

850 × 253
100

= 2150/5



درسیکتاب 62صفحه 7تمرین 

دارای بوده است؛ یعنی هر ایرانی به طور متوسط 3در ایران برابر با 1360سال شاخص پوسیدگی دندان در 

6برابر با 1395این شاخص در سال . دندان کشیده شده، یک دندان پوسیده و یک دندان پ ر شده استیک 

؟چند درصد افزایش داشته است135سال شاخص در . شده است

41

.دارددندان پوسیده به طور متوسط هر شخص دو دندان کشیده، دو دندان پر شده و دو 1395سال در 

چند درصد کاهش داشته است؟1395نسبت به سال 1360این شاخص در سال 

%
6
3
× 100 −%100 = %100

%
3
6
× 100 −%100 = %50
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