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 های پـراکنذگیشاخص 

-هیراًییي ًاراى هری     اعرزا   رر ّای پزاکٌدگی، هیشاى پزاکٌدگی )تغییرزا(  هارار ز ّرز هتغیرز را      شاخص 

رر  ک اًداسُ ٍاحد خالصِ کٌین، عثیعترا تشاری اس    ّا راّای گزا ش تِ هزکش، رارُ  رٌّد.سهاًی کِ رر شاخص

 گیرزی تفراٍ( هَررّرا رر   اًداسُّا ی تزای شد. اس ا ي رٍ تا د تِ رًثال شاخص  جشئیا( ٍ اعالعا( حذ  خَاّد

 .هیاًییي ) ا هیاًِ ٍ هد  هغلع شَ ن ّا رر اعزا  ک هتغیز تاشین تا اس ًحَُ ٍ هیشاى پزاکٌدگی ٍ تغییز رارُ 

کٌرین. هعردل )هیراًییي ًورزا(  ّرز رٍ       راًاجَ را تا  کد یز هاا سِ هری  ّای رٍتِ عٌَاى هثال ًوزا( ررس 

. ٍ ًورزا(   51ٍ  52، 53، 54، 55ست. ًوزا( راًاجَی الف تد ي صرَر( اسرت8   ا 53 کساى ٍ تزاتز تا  راًاجَ

رّرد کرِ   تِ ًوزا( رٍ راًاجَ ًااى هری   ًیاّی. است 52 ٍ 55 ،54 ،56 ،02  راًاجَی ب تد ي صَر( است8

   فاصرلِ کوترزی رارًرد. ًتیجرِ هری     53ّا اس ًوزُ هیاًییي ) رارُ راهٌِ ًوزا( راًاجَی الف هحدٍرتز است ٍ

است اها پزاکٌدگی  53حالتی کِ هیاًییي،  ک شاخص گزا ش تِ هزکش است رر ّز رٍ راًاجَ تزاتز تا  گیز ن رر

 .ًوزا( رر راًاجَی ب تیاتز اس راًاجَی الف است

ِ ّا ٍ ًحَُ تَس عّای گزا ش تِ هزکش اعالعاتی اس ًحَُ پزاکٌدگی رارُ شاخص رٌّرد ٍ جْرت   هرا ًوری    شاى تر

ّرای   ترز ي شراخص  پزاکٌردگی اسرتفارُ کٌرین. اس هْرن      ّایّا، تا د اس شاخص کٌدگی رارُ اعالع اس ًحَُ پزا

 .اًحزا  استاًدارر، ٍار اًس، ضز ة تغییزا( ٍ راهٌِ تغییزا( اشارُ کزر تَاى تِپزاکٌدگی هی 

 

 دامنه تغییرات

م رارر. راهٌِ را تا ، راهٌِ تغییزا( آى تَس ع ًاترین داده در یک توزیع مشخصترین داده از کوچکاختالف بین بسرگ

-تز ي رارُ هیتز ي رارُ )عدر  را هٌْای کَچکرٌّد. تزای تِ رست آٍررى راهٌِ تغییزا(، تشرگًااى هی Rعالهت 

تز ي رارُ  )کَچک 5تز ي رارُ  را اس عدر )تشرگ 3است کِ اگز عدر  2عدر  3ٍ  0،  5کٌین. هثال راهٌِ تغییزا( اعدار 

 آ د.راهٌِ تغییزا( است تِ رست هی کِ هعارل 2کن کٌین، عدر 

  

 

رّین ٍ اًحزا  ّای گزا ش تِ هزکش هتغیز تعد خاًَار است را اراهِ هیهثال قثل را کِ هزتَط تِ هحاسثِ شاخص

 استاًدارر ٍ راهٌِ تغییزا( هتغیز تعد خاًَار را هحاسثِ کٌین. 

 

 مثـــال
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 اجـ ـرا:

  Dispersionرر کارر پزاکٌدگی  ا Statisticsهزکش است ٍ فاظ رر پٌجزُ ّای گزا ش تِ تواهی هزاحل هاًٌد شاخص

 .کٌین  را اًتشاب هیRange  ٍ راهٌِ تغییزا( )Std.deviationاستاًدارر )گش ٌِ اًحزا  

 

 ـ ـایج:نت

 5.67شَر کِ هادار اًحزا  استاًدارر هتغیز تعد خاًَار خزٍجی تِ رست آهدُ اس تزًاهِ رر اراهِ آهدُ است. هااّدُ هی

س هیاًییي فاصلِ رارر. الثتِ ا 5.67تِ رست آهدُ است کِ تد ي هعٌاست کِ تعد خاًَار ّز پاسشیَ تِ عَر هتَسظ، 

-ّای هشتلف است کِ هعٌی پیدا هیّا  ا جوعیّتهعوَال کن  ا س ار تَرى هادار اًحزا  استاًدارر رر هاا سِ تیي گزٍُ

رّد اختال  تیي تیاتز ي تعدار ًفز است کِ ًااى هی 7راهٌِ تغییزا( تزاتز تا عدر  شَر.کٌد ٍ تِ تٌْا ی ارس اتی ًوی

 است. 7ارُ اس کوتز ي اعضای خاًَارُ تزاتز تا اعضای خاًَ

Statistics 

   تعداراعضا

N Valid 100 

Missing 0 

Std. Deviation 1.88 )اًحزا  استاًدارر 

Range )9 )راهٌِ تغییزا 

 

 

اًحزا  استاًدارر ٍ راهٌِ تغییزا( را  ّایگش ٌِ

 کٌین.هی اًتشاب

 کٌین.را اًتشاب هی Continue  ٍOK رر اًتْا گش ٌِ


