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 راکندگیـهای پشاخص

سماوی کٍ  دهند.نشان میدر اطراف میانگین  را  هر متغیرمقادیر  )تغییرات( پراکندگیمیسان  ،های پراکندگیشاخص 

َا را در یک اوذاسٌ ياحذ خالصٍ کىیم، عثیعتا تخطی اس جشئیات ي اعالعات حذف دادٌ ،َای گزایص تٍ مزکشدر ضاخص

تاضیم تا اس وحًٌ ي میشان  متغیزگیزی تفايت مًردَا در یک َایی تزای اوذاسٌضاخص تٍ دوثالخًاَذ ضذ. اس ایه ري تایذ 

 مذ( مغلع ضًیم. َا در اعزاف میاوگیه )یا میاوٍ يپزاکىذگی ي تغییز دادٌ

یکسان  کىیم. معذل )میاوگیه ومزات( َز دي داوطجًدي داوطجً را تا یکذیگز مقایسٍ می َایومزات درستٍ عىًان مثال 

. ي ومزات داوطجًی ب تذیه صًرت  13 ي 14، 15، 16، 17است. ومزات داوطجًی الف تذیه صًرت است:  15ي تزاتز تا 

دَذ کٍ دامىٍ ومزات داوطجًی الف محذيدتز است. وگاَی تٍ ومزات دي داوطجً وطان می 12 ي 11، 16، 18، 02 است: 

یک ضاخص گزایص تٍ  ،میاوگیه گیزیم در حالتی کٍوتیجٍ می( فاصلٍ کمتزی داروذ. 15َا اس ومزٌ میاوگیه )است ي دادٌ

 است. الفاس داوطجًی  تیطتز باست اما پزاکىذگی ومزات در داوطجًی  15مزکش است در َز دي داوطجً تزاتز تا 

دَىذ ي جُت اعالع اس وحًٌ تٍ ما ومی ضانَا ي وحًٌ تًسیعٌَای گزایص تٍ مزکش اعالعاتی اس وحًٌ پزاکىذگی دادضاخص

تًان تٍ اوحزاف َای پزاکىذگی میتزیه ضاخصاس مُم َای پزاکىذگی استفادٌ کىیم.اس ضاخص تایذَا، پزاکىذگی دادٌ

 ي دامىٍ تغییزات اضارٌ کزد.  ، ضزیة تغییزاتاستاوذارد، ياریاوس

 انحراف استاندارد
 پزاکىذگی یک ضاخص، )یا اوحزاف معیار( اوحزاف استاوذارد ترین شاخص پراکندگی است.شاخص انحراف استاندارد مهم

َای یک ای اس میشان اوحزافی است کٍ ومزٌضًد. اساسا، اوحزاف استاوذارد، اوذاسٌَا گشارش میپژيَصدر  غالثااست کٍ 

تفسیز  است. میسان فاصله هر مورد از میانگینمتوسط تًسیع اس میاوگیه خًد داروذ. مىغق اوحزاف استاوذارد، وطان دادن 

مقذار اوحزاف استاوذارد تذیه صًرت است کٍ َز چٍ مقذار اوحزاف استاوذارد تیطتز تاضذ، پزاکىذگی ومزات اس میاوگیه 

 دَىذ.وطان می Sd یا S اوحزاف استاوذارد را تا عالمتَم تیطتز است. 

 

  

دَیم ي اوحزاف تعذ خاوًار است را ادامٍ می متغیزَای گزایص تٍ مزکش مثال قثل را کٍ مزتًط تٍ محاسثٍ ضاخص

 تعذ خاوًار را محاسثٍ کىیم.  متغیزي دامىٍ تغییزات  استاوذارد

 :اجـ ـرا

  Dispersionپزاکىذگی یا در کادر Statisticsَای گزایص تٍ مزکش است ي فقظ در پىجزٌ تمامی مزاحل ماوىذ ضاخص

 کىیم.را اوتخاب می (Rangeي دامىٍ تغییزات ) (Std.deviationاستاوذارد ) گشیىٍ اوحزاف

 

ـالـمثـ  
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 :ایجـ ـنت

 1.89تعذ خاوًار  متغیزضًد کٍ مقذار اوحزاف استاوذارد آمذٌ اس تزوامٍ در ادامٍ آمذٌ است. مطاَذٌ می تٍ دستخزيجی 

فاصلٍ دارد. الثتٍ اس میاوگیه  1.89خاوًار َز پاسخگً تٍ عًر متًسظ،  آمذٌ است کٍ تذیه معىاست کٍ تعذ تٍ دست

-َای مختلف است کٍ معىی پیذا میجمعیّتَا یا کم یا سیاد تًدن مقذار اوحزاف استاوذارد در مقایسٍ تیه گزيٌ معمًال

دَذ اختالف تیه تیطتزیه تعذاد است کٍ وطان میوفز  9دامىٍ تغییزات تزاتز تا عذد  ضًد.ي تٍ تىُایی ارسیاتی ومی کىذ

 است. 9خاوًادٌ اس کمتزیه اعضای خاوًادٌ تزاتز تا اعضای 

Statistics 

 تعذاداعضا

N Valid 100 

Missing 0 

Std. Deviation)1.88 )اوحزاف استاوذارد 

Range)9 )دامىٍ تغییزات 

 

 

 

اوحزاف استاوذارد ي دامىٍ تغییزات را  َایگشیىٍ

 کىیم.اوتخاب می

 کىیم.را اوتخاب می OKي  Continueدر اوتُا گشیىٍ 

 


