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  چارک
دّین ٍ  ( ، گاّی هفیذ است کِ هفَْم هیاًِ را تعوین30یا  25گز تعذاد هشاّذات خیلی سیاد تاشذ )هثال تیشتز اس ا 

 ،هیاًِ خَاًذُ شذُ ّا تِ دٍ ًیوِ ِ ًقطِ تقسین دادُطَر کّا را تِ چْار قسوت تقسین کٌین. درست ّواى هجوَعِ دادُ

 ای/ًسثی است.ّای فاصلِ. چارک هختصّ دادًُاهٌذ ّا تِ چْار قسوت را چارک هی دادًُقاط تقسین

را تِ چْار تخش هساٍی تقسین  شذُ ّای هزتة اس دادُ هجوَعِتِ ّز یک اس سِ هقذاری کِ یک  آهار تَصیفی در

 .گذارد را تِ ًوایش هی جوعیّتچْارم اس ًوًَِ یا  ّا یک صَرت ّز کذام اس آى تخش ایي درشَد.  گفتِ هی چارَککٌذ  هی

را تِ صَرت صعَدی ٍ  ّاآٍردى چارک را داشتِ تاشین اتتذا دادُ تِ دستاگز یاسدُ دادُ سیز را داشتِ تاشین ٍ قصذ  هثال

 کٌین.ّز چارک را پیذا هیکٌین. سپس اعذاد هزتَط تِاس کن تِ سیاد هزتة هی

، 7، 41، 42، 15، 4۴، 47، 6: ّای آى را پیذا کٌینخَاّین چارکّای سیز را در اختیار دارین ٍ هیتِ عٌَاى هثال دادُ

، 40، 3۴، 36، 15، 7، 6 کٌین:را تِ صَرت صعَدی هزتة هیّا آٍردى چارک اتتذا دادُدستتِتزای  .36، 40، 43، 3۴

(، 15گزدین کِ یک چْارم اعذاد دارای آى هقذار یا کوتز ّستٌذ )عذد اکٌَى تِ دًثال عذدی هی .4۴، 47، 43، 42، 41

هقذار یا کوتز ّا دارای آى دادُ مچْارٍ عذدی کِ سِ( 40ّا دارای آى هقذار یا کوتز ّستٌذ )عذدی کِ ًیوی اس دادُ

 Q3   =43چارک سَم یا ٍ   Q2   =40چارک دٍم یا ،  Q1   =15چارک اٍل یا  (. در ًتیجِ:43ّستٌذ)عذد 

 است. )فاصلِ ای/ًسثی( ّای کوّیًکتِ: چارک هختص دادُ 

تیاٍرین ٍ داًشجَیاى را تز اساس هقطع  تِ دستّای هزتَط تِ هعذل هقطع کارشٌاسی داًشجَیاى را قصذ دارین چارک

 کارشٌاسی تِ چْار قسوت تقسین کٌین.

 :اجـ ـرا

 کٌین:هسیز سیز را دًثال هی

Analyze ---> Descriptive Statistics ---> Frequencies 

 .کٌینرا اًتخاب هی Statisticsکٌین ٍ سپس گشیٌِ هی Variablesهَردًظز را ٍارد کادر  هتغیزهاًٌذ دستَر فزاٍاًی، 

 

 

 

 .کٌین( را اًتخاب هیQuartilesّا )( گشیٌِ چارکPercentile Values)  در کادر هقادیز صذک

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87
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 :ایجـ ـنت

ًشاى  50ًشاى دٌّذُ چارک اٍل، عذد  25دّذ. در ایي جذٍل عذد آهذُ را ًشاى هی تِ دستّای چارک تعذجذٍل 

چارک سَم است. در ًتیجِ هعذل کارشٌاسی یک چْارم پاییٌی داًشجَیاى ًشاى دٌّذُ  75دٌّذُ چارک دٍم ٍ عذد 

است ٍ هعذل سِ چْارم داًشجَیاى تزاتز تا  16.75یا کوتز است. هعذل ًیوی اس داًشجَیاى هساٍی یا کوتز اس  15.33

 Q3   =17.25چارک سَم یا ٍ  Q2   =16.75چارک دٍم یا ،  Q1   =15.33چارک اٍل یا  یا کوتز است: 17.25

Statistics 

 هعذل کارشٌاسی

N 
Valid )دادُ یا هَردّای هعتثز(   100 

Missing )دادُ ّای ًاقص یا تذٍى پاسخ(   0 

Percentiles 
 )چارک ها(

25 15.33 

50 16.75 

75 17.25 

 

 


