www.kharazmi-statistics.ir

شاخص های پـراکنذگی
شاخص ّای پزاکٌدگی ،هیشاى پزاکٌدگی (تغییرزا) هارار ز ّرز هتغیرز را رر اعرزا هیراًییي ًاراى هری -
رٌّد.سهاًی کِ رر شاخص ّای گزا ش تِ هزکش ،رارُ ّا را رر ک اًداسُ ٍاحد خالصِ کٌین ،عثیعترا تشاری اس
جشئیا) ٍ اعالعا) حذ خَاّد شد .اس ا ي رٍ تا د تِ رًثال شاخص ّا ی تزای اًداسُگیرزی تفراٍ) هَررّرا رر
ک هتغیز تاشین تا اس ًحَُ ٍ هیشاى پزاکٌدگی ٍ تغییز رارُ ّا رر اعزا هیاًییي ( ا هیاًِ ٍ هد هغلع شَ ن.
تِ عٌَاى هثال ًوزا) ررس ّای رٍ راًاجَ را تا کد یز هاا سِ هری کٌرین .هعردل (هیراًییي ًورزا) ّرز رٍ
راًاجَ کساى ٍ تزاتز تا  53استً .وزا) راًاجَی الف تد ي صرَر) اسرتً ٍ . 51 ٍ 52 ،53 ،54 ،55 8ورزا)
راًاجَی ب تد ي صَر) است 52 ٍ 55 ،54 ،56 ،02 8استً .یاّی تِ ًوزا) رٍ راًاجَ ًااى هری رّرد کرِ
راهٌِ ًوزا) راًاجَی الف هحدٍرتز است ٍ رارُ ّا اس ًوزُ هیاًییي ( 53فاصرلِ کوترزی رارًردً .تیجرِ هری
گیز ن رر حالتی کِ هیاًییي ،ک شاخص گزا ش تِ هزکش است رر ّز رٍ راًاجَ تزاتز تا  53است اها پزاکٌدگی
ًوزا) رر راًاجَی ب تیاتز اس راًاجَی الف است.
شاخص ّای گزا ش تِ هزکش اعالعاتی اس ًحَُ پزاکٌدگی رارُّا ٍ ًحَُ تَس عشاى ترِ هرا ًوری رٌّرد ٍ جْرت
اعالع اس ًحَُ پزاکٌدگی رارُ ّا ،تا د اس شاخص ّای پزاکٌردگی اسرتفارُ کٌرین .اس هْرن ترز ي شراخص ّرای
پزاکٌدگی هی تَاى تِ اًحزا استاًداررٍ ،ار اًس ،ضز ة تغییزا) ٍ راهٌِ تغییزا) اشارُ کزر.

دامنه تغییرات
اختالف بین بسرگترین داده از کوچکترین داده در یک توزیع مشخص ،راهٌِ تغییزا) آى تَس ع ًام رارر .راهٌِ را تا
عالهت ً Rااى هیرٌّد .تزای تِ رست آٍررى راهٌِ تغییزا) ،تشرگتز ي رارُ (عدر را هٌْای کَچکتز ي رارُ هی-
کٌین .هثال راهٌِ تغییزا) اعدار  3 ٍ 0 ، 5عدر  2است کِ اگز عدر ( 3تشرگتز ي رارُ را اس عدر ( 5کَچکتز ي رارُ
کن کٌین ،عدر  2کِ هعارل راهٌِ تغییزا) است تِ رست هیآ د.

مثـــال
هثال قثل را کِ هزتَط تِ هحاسثِ شاخصّای گزا ش تِ هزکش هتغیز تعد خاًَار است را اراهِ هیرّین ٍ اًحزا
استاًدارر ٍ راهٌِ تغییزا) هتغیز تعد خاًَار را هحاسثِ کٌین.
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اجـ ـرا:
تواهی هزاحل هاًٌد شاخصّای گزا ش تِ هزکش است ٍ فاظ رر پٌجزُ  Statisticsرر کارر پزاکٌدگی ا Dispersion

گش ٌِ اًحزا استاًدارر ( ٍ Std.deviationراهٌِ تغییزا) ( Rangeرا اًتشاب هیکٌین.
گش ٌِّای اًحزا

استاًدارر ٍ راهٌِ تغییزا) را

اًتشاب هیکٌین.
رر اًتْا گش ٌِ  OK ٍ Continueرا اًتشاب هیکٌین.

نتـ ـایج:
خزٍجی تِ رست آهدُ اس تزًاهِ رر اراهِ آهدُ است .هااّدُ هیشَر کِ هادار اًحزا استاًدارر هتغیز تعد خاًَار 5.67
تِ رست آهدُ است کِ تد ي هعٌاست کِ تعد خاًَار ّز پاسشیَ تِ عَر هتَسظ 5.67 ،اس هیاًییي فاصلِ رارر .الثتِ
هعوَال کن ا س ار تَرى هادار اًحزا استاًدارر رر هاا سِ تیي گزٍُّا ا جوعیّتّای هشتلف است کِ هعٌی پیدا هی-
کٌد ٍ تِ تٌْا ی ارس اتی ًویشَر .راهٌِ تغییزا) تزاتز تا عدر ً 7فز است کِ ًااى هیرّد اختال تیي تیاتز ي تعدار
اعضای خاًَارُ اس کوتز ي اعضای خاًَارُ تزاتز تا  7است.
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