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 های پـراکندگیشاخص 

-میراوییه واران مری     اعرزا   رر َای پزاکىدگی، میشان پزاکىدگی )تغییرزا(  مارار ز َرز متغیرز را      شاخص 

رر  ک اوداسٌ ياحد خالصٍ کىیم، عثیعترا تشاری اس    َا راَای گزا ش تٍ مزکش، رارٌ  رَىد.سماوی کٍ رر شاخص

 گیرزی تفراي( مًررَرا رر   اوداسٌَا ی تزای شد. اس ا ه ري تا د تٍ روثال شاخص  جشئیا( ي اعالعا( حذ  خًاَد

 .میاوییه ) ا میاوٍ ي مد  مغلع شً م َا رر اعزا  ک متغیز تاشیم تا اس وحًٌ ي میشان پزاکىدگی ي تغییز رارٌ 

کىریم. معردل )میراوییه ومرزا(  َرز ري       راواجً را تا  کد یز ماا سٍ مری  َای ريتٍ عىًان مثال ومزا( ررس 

. ي ومرزا(   51ي  52، 53، 54، 55ست. ومزا( راواجًی الف تد ه صرًر( اسرت8   ا 53 کسان ي تزاتز تا  راواجً

رَرد کرٍ   تٍ ومزا( ري راواجً واان مری   ویاَی. است 52 ي 55 ،54 ،56 ،02  راواجًی ب تد ه صًر( است8

   فاصرلٍ کمترزی رارورد. وتیجرٍ مری     53َا اس ومزٌ میاوییه ) رارٌ رامىٍ ومزا( راواجًی الف محديرتز است ي

است اما پزاکىدگی  53حالتی کٍ میاوییه،  ک شاخص گزا ش تٍ مزکش است رر َز ري راواجً تزاتز تا  گیز م رر

 .ومزا( رر راواجًی ب تیاتز اس راواجًی الف است

ٍ َا ي وحًٌ تًس عَای گزا ش تٍ مزکش اعالعاتی اس وحًٌ پزاکىدگی رارٌ شاخص رَىرد ي جُرت   مرا ومری    شان تر

َرای   ترز ه شراخص  پزاکىردگی اسرتفارٌ کىریم. اس مُرم      َایَا، تا د اس شاخص کىدگی رارٌ اعالع اس وحًٌ پزا

 .اوحزا  استاودارر، يار اوس، ضز ة تغییزا( ي رامىٍ تغییزا( اشارٌ کزر تًان تٍپزاکىدگی می 

 

 ضریب تغییرات

رير. اس ضز ة  کار میَای آماری تٍ پزاکىدگی رارٌگیزی تًس ع )پزاکىدگی  شاخصی است کٍ تزای اوداسٌتغییزا( ضز ة

سه متغیرهایی است کاربرد اصلی آن مقایکىىد ي تغییزا( تزای ماا سٍ پزاکىدگی ري  ا چىد صفت )متغیز  استفارٌ می

کىد. ا ه . ضز ة تغییزا( میشان پزاکىدگی را تٍ اسای  ک ياحد اس میاوییه تیان میکه واحدهای سنجش متفاوتی دارند

 رَىد.واان می CVشاخص تىُا تزای سغح سىجش وسثی کارتزر رارر. ضز ة تغییزا( را تا عالمت 

ضز ة تغییزا( اس  حسة ررصد تٍ رست تیا د.کىىد تا عدر وُا ی تزضزب می 522معمًال ضز ة تغییزا( را رر عدر 

 تاسیم اوحزا  استاودارر تز میاوییه تٍ رست می آ د ي فزمًل آن تد ه صًر( است8

  

 

متز  گزيَی اس افزار را ماا سٍ کىیم تشًاَیم میشان پزاکىدگی ري متغیز سه )تزحسة سال  ي قد )ساوتیمثال سماوی کٍ 

ا م ي ا ه وتا ج تٍ وفز را جمع آيری کزرٌ 522کىیم. فزض کىیم اعالعا( مزتًط تٍ سه ي قد اس ا ه شاخص استفارٌ می

 تغییزا( ضز ة =
 میاوییه

 اوحزا  استاودارر 
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متز ي میاوییه سه افزار تزاتز تا ساوتی 55ا اوحزا  استاودارر ساوتی متز ت 552رست آمدٌ است8 میاوییه قد افزار تزاتز تا 

 آير م8 سال است. ضز ة تغییزا( ري متغیز را تٍ رست می 3سال تا اوحزا  استاودارر  32

 

دٌ است. رر وتیجٍ میشان تٍ رست آم 52ي سه َم تزاتز تا  52رَد کٍ ضز ة تغییزا( قد تزاتز تا وتا ج واان می

رَد کٍ پزاکىدگی متغیز قد ي سه افزار  کسان است. ماا سٍ ماار ز اوحزا  استاودارر ري متغیز قد ي سه واان می

است کٍ اگز ياحدَای سىجش )مایاس  ري متغیز را وار دٌ تییز م واان  3ي سه تزاتز تا  55اوحزا  استاودارر قد تزاتز تا 

کزرن واش ياحدَای کىدگی قد تسیار تیاتز اس سه است. اما شاخص ضز ة تغییزا( تا خىثیرَد کٍ میشان پزامی

  سىجش رر ماا سٍ میشان پزاکىدگی متغیزَا واان رار کٍ میشان پزاکىدگی ي تغییزا( رر ري متغیز سه ي قد تزاتز است.

 

رَیم ي اوحزا  َای گزا ش تٍ مزکش متغیز تعد خاوًار است را ارامٍ میمثال قثل را کٍ مزتًط تٍ محاسثٍ شاخص

 استاودارر ي رامىٍ تغییزا( متغیز تعد خاوًار را محاسثٍ کىیم. 

 

 اجـ ـرا:

  Dispersionرر کارر پزاکىدگی  ا Statisticsمزکش است ي فاظ رر پىجزٌ َای گزا ش تٍ تمامی مزاحل ماوىد شاخص

 .کىیم  را اوتشاب میRange  ي رامىٍ تغییزا( )Std.deviationاستاودارر )گش ىٍ اوحزا  

 

 ـ ـایج:نت

 5.67شًر کٍ مادار اوحزا  استاودارر متغیز تعد خاوًار خزيجی تٍ رست آمدٌ اس تزوامٍ رر ارامٍ آمدٌ است. مااَدٌ می

س میاوییه فاصلٍ رارر. الثتٍ ا 5.67تٍ رست آمدٌ است کٍ تد ه معىاست کٍ تعد خاوًار َز پاسشیً تٍ عًر متًسظ، 

 مثـــال

اوحزا  استاودارر ي رامىٍ تغییزا( را  َایگش ىٍ

 کىیم.می اوتشاب

 کىیم.را اوتشاب می OKي  Continue رر اوتُا گش ىٍ
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-َای مشتلف است کٍ معىی پیدا میَا  ا جمعیّتمعمًال کم  ا س ار تًرن مادار اوحزا  استاودارر رر ماا سٍ تیه گزيٌ

رَد اختال  تیه تیاتز ه تعدار وفز است کٍ واان می 7رامىٍ تغییزا( تزاتز تا عدر  شًر.کىد ي تٍ تىُا ی ارس اتی ومی

 است. 7ارٌ اس کمتز ه اعضای خاوًارٌ تزاتز تا اعضای خاوً

Statistics 

   تعداراعضا

N Valid 100 

Missing 0 

Std. Deviation 1.88 )اوحزا  استاودارر 

Range )9 )رامىٍ تغییزا 

 

 


