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اساسی تشای هْن ٍضشایط  های آماری تک متغیری و چندمتغیری است.پایه بسیاری از آزمون های آماری،فرضپیش

ّاست. چٌاًچِ ّای ًشهال تَدى، خطّی تَدى ٍ یکساًی پشاکٌذگی دادُفشضّای چٌذهتغیشی، تشقشاسی پیصتحلیل دادُ

دّذ)هیضس ٍ آهاسی سَگیشی یا تحشیف سخ هی ّا ًادیذُ گشفتِ ضَد، دس ایي صَست، دس ًتایحیک یا چٌذتا اص ایي هفشٍضِ

ّای ًشهال تَدى، خطّی فشضّای آهاسی تک هتغیشُ ٍ چٌذهتغیشُ )کِ پیص(. قثل اص اًدام تحلیل107:1391ّوکاساى، 

تایذ تشقشاسی ّا تایذ صذق کٌذ( تیي هتغیشّای هستقل دس هَسد آى ّن خطّی چٌذگاًِتَدى، یکساًی پشاکٌذگی ٍ ًثَد 

 ّای آهاسی سا تیاصهایین. فشضپیص

تَاى تا کوی تساهح ٍ تساّل ایي اًحشاف سا ًادیذُ گشفت ٍ تِ اداهِ ّای آهاسی ًاچیض تاضذ هیفشضاگش اًحشاف اص پیص

ذد پیص ّا تشای تشقشاسکشدى هدّا قاتل تَخِ تاضذ تایذ یا اص سٍش تثذیل دادُفشضتحلیل پشداخت. اگش اًحشاف اص پیص

ّای کٌٌذ )آصهَىّای فَق سا هطشح ًویفشضّای خایگضیي استفادُ کٌین کِ پیصّا استفادُ کٌین یا اص آصهَىفشض

 ًاپاساهتشیک(.

چٌذگاًِ خطّیّنّا، یکساًی پشاکٌذگی ٍ ًثَد فشض آهاسیِ ًشهال تَدى، خطّی تَدى ساتطِدس اداهِ تِ تَضیح چْاس پیص

 .دّینسا تَضیح هیّشکذام پشداصین ٍ سٍش آصهَىهی

 هاآزمون نرمـال بودن داده    

آصهَى ًشهال تَدى، تا ایداد یک  ّای ًاپاساهتشی(.کٌذ )ًِ دادُّای پاساهتشی صذق هیهفَْم تَصیغ ًشهال دس هَسد دادُ 

پشداصد کِ آیا هیاًگیي(، تِ آصهَى ایي فشض هیًوَداس احتوالِ ًشهال تَدى )تِ ضکل صًگَلِ ٍ ًیض هتقاسى ًسثت تِ 

ّا ٍ ّای اًساًی هاًٌذ َّش، ًگششتسیاسی اص هطخصِکٌٌذ یا خیش. هطاّذات پژٍّص اص تَصیغ ًشهال تثؼیت هی

د یا هطلَب تَصیغ ًشهال تِ هؼٌای تَصیغ استاًذاسضخصیت دس خوؼیت )خاهؼِ( داسای تَصیغ ًسثتا ًشهال ّستٌذ. الثتِ 

 ًیست.

ّای آهاسی . اگش ایي فشض تشقشاس ًثاضذ، تشخی آصهَىفرض تحلیل چندمتغیره استترین پیشبودن، اساسیرمالن

اّویت آضٌایی ٍ سٌدص ًشهال تَدى تَصیغ  .(2010ّیش ٍ دیگشاى،)هطخص، غیشهؼتثش تَدُ ٍ قاتل استفادُ ًیستٌذ 

ٍ آصهَى تحلیل ٍاسیاًس تش فشض  tّای ّای آهاسی هاًٌذ ّوثستگی پیشسَى، آصهَىایي است کِ تشخی اص سٍشّا دس دادُ

ّا )دس خاهؼِ( استَاسًذ. ّوچٌیي تشآٍسد پاساهتش خوؼیّت ًیض تا اتکاء تِ ًشهال تَدى تَصیغ هتغیش دس ًشهال تَدى تَصیغ دادُ

 گیشد.خوؼیّت صَست هی

 ّای صیش است:یتَصیغ ًشهال داسای ٍیژگ

ّا دس تاالی هیاًگیي ٍ ًیوی دیگش دس پاییي هتقاسى تَدُ، حذاکثش استفاع دس هیاًگیي قشاس داسد. ًیوی اص ًوشُ -1

 هیاًگیي قشاس داسد.

 هقادیش ًوا، هیاًِ ٍ هیاًگیي تشاتش است. -2

 (79:1388صًگَلِ است)ساػی، هٌحٌی تَصیغ ضثیِ  -3
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 هٌحٌی تَصیغ ًشهال -4-3ضکل 

( تِ طَس n ≥ 30یا تیطتش ) 30ای تا حدن ًکتِ: چٌاًچِ تَصیغ یک هتغیش دس خوؼیّت ًشهال تاضذ ٍ ها اص ایي خوؼیّت ًوًَِ 

 دس ایي صَست تَصیغ هتغیش دس ًوًَِ ها ًیض ًشهال خَاّذ تَد. تصادفی سادُ اًتخاب کٌین، 

ّای هتؼذدی ٍخَد داسد. ّا )ٍضؼیت ًشهال تَدى یا تشسسی چَلگی ٍ کطیذگی( سٍشتشای تطخیص ٍضؼیت تَصیغ دادُ

 ّا ًطاى دادُ ضذُ است.ّای تطخیص ٍضؼیت ًشهال تَدى تَصیغ دادُتشخی سٍش 2-3دس خذٍل 

 

 ّای سٌدص ًشهال تَدى(ّا )آصهَىّای ػذدی ٍ تصَیشی اسصیاتی ٍضؼیت تَصیغ دادُسٍش -2-3خذٍل 

 اًَاع سٍش ّا
 ّاهاّیت سٍش

 سٍش ّای ػذدی سٍش ّای گشافیکی

 ًوَداس ساقِ ٍ تشگ

 ًوَداس خؼثِ ای 

 ًوَداس ّیستَگشام

 کطیذگی 

 کدی 
 تَصیفی

 (P-Pاحتوال ) –ًوَداس احتوال 

 (Q-Qچاسک ) –ًوَداس چاسک 

 اسویشًف -آصهَى کَلوَگشٍف

 ٍیلک -آصهَى ضاپیشٍ  

 

 هثتٌی تش ًظشیِ

 (408:1388)اقتثاس اص حثیة پَس ٍ صفشی،          

 هذ
 هیاًِ

 هیاًگیي
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 -ّای کَلوَگشٍفکدی ٍ کطیذگی ٍ آصهَىّای ػذدیِ اص سٍش ،2-3 ّای رکش ضذُ دس خذٍلدس ایي کتاب اص تیي سٍش

 گیشین.ٍیلک تْشُ هی -اسویشًف ٍ ضاپیشٍ

 ( کجی و کشیدگی1

انحراف منحنی نرمال از کدی یا چَلگی دس آهاس، هقذاسیست اص تقاسى تَصیغ یک هتغیش دس اطشاف هیاًگیي. دس ٍاقغ کدی، 

الت کدی هثثت، هیاًگیي تضسگتش اص هیاًِ ٍ هیاًِ تَاًذ هثثت یا هٌفی تاضذ. دس ح. هقذاس کدی هیحالت تقارن است

 تضسگتش اص هذ است ٍ دس حالت کدی هٌفی، هذ تضسگتش اص هیاًِ ٍ هیاًِ تضسگتش اص هیاًگیي است.

کشیدگی، برآمدگی یا فرورفتگی ّا دس هشکض تَصیغ یک هتغیش است. دس ٍاقغ ضذى ًوشُکٌٌذُ ًحَُ اًثاضتِکطیذگی تیاى

ضَد ٍ دٍ ًیوِ هٌحٌی هتقاسى ّستٌذ، اها ًقطِ اٍج دس حالت کطیذگی تقاسى تَصیغ حفظ هی ل است.منحنی توزیع نرما

تَاًذ هثثت یا هٌفی تاضذ. دس حالت کطیذگی هٌفی، هٌحٌی تَصیغ ضَد. هقذاس کطیذگی هیهٌحٌی ًشهال دچاس تغییش هی

تش اص تَصیغ ًشهال است. دس حالت کطیذگی هثثت، ییيضَد ٍ ًقطِ اٍج تَصیغ هتغیش، پاهتغیش فشسفتِ تش اص حالت ًشهال هی

 ضَد ٍ ًقطِ اٍج تَصیغ هتغیش، تاالتش اص تَصیغ ًشهال است.تش اص هٌحٌی ًشهال هیهٌحٌی تَصیغ هتغیش تشآهذُ

 دادُ ضذُ است.ّای کطیذگی ٍ چَلگی ًوایص هٌحٌی تَصیغ ًشهال ٍ اًَاع حالت 5-3دس ضکل ضواسُ 

 

 ّای داسای کدی ٍ کطیذگیهقایسِ هٌحٌی تَصیغ ًشهال تا هٌحٌی -5-3ضکل 
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دٌّذ )هیضس ٍ سا دس هَسد کدی، کطیذگی یا ّش دٍ تشخیح هی ±1دس هَسد کدی ٍ کطیذگی، تشخی آهاسضٌاساى تفسیش

+ ًثاضذ)یؼٌی یا 1تا  -1(. تِ ایي هؼٌا کِ چٌاًچِ هقذاس کدی )تقاسى تَصیغ( ٍ کطیذگی دس داهٌِ 85:1391دیگشاى، 

 ضَد.هْوی تشای اًحشاف اص ًشهال تَدى تلقی هی تاضذ(، تِ ػٌَاى ضاخص -1+ ٍ یا کَچکتش اص 1تضسگتش اص 

 های آماری نرمال بودن( آزمون2
است. اگش چِ  2ٍیلک-ٍ آصهَى ضاپیش1ٍاسویشًَف-ّای آهاسی خْت سٌدص ًشهال تَدى ضاهل آصهَى کَلوَگشٍفآصهَى

ٍیلک سا -استفادُ اص آصهَى ضاپیشٍ( 2002کاس گشفتِ ضًَذ، استیًَس )تَاًٌذ تِ طَس هؤثشی تِایي ّش دٍ آصهَى هی

ّا تِ داسی آهاسی ایي ضاخصهؼٌی«. تش استدس تطخیص اًحشاف اص ًشهال قَی»سسذ کٌذ، صیشا تِ ًظش هیپیطٌْاد هی

(، تیاًگش تخطّی اص ًشهال تَدى تک هتغیشی است )هیضس، گاهست ٍ گاسیٌَ، P</. 001طَس آسهاًی دس سطح آلفای )

دّذ کِ تَصیغ هتغیش ًشهال /. تِ دست تیایذ ًطاى هی001ّا کوتش اص هقذاس داسی ایي آصهَىهؼٌی (. یؼٌی اگش107:1391

 دّذ تَصیغ هتغیش ًشهال یا ًضدیک تِ ًشهال است./. ضَد، ًطاى هی001داسی تیطتش اص ًیست ٍ اگش سطح هؼٌی

 ای/ًسثی( است.ّای ًشهال تَدى هختص هتغیشّای کوّی )فاصلًِکتِ: آصهَى 

 

 خَاّین ًشهال تَدى تَصیغ هتغیش تْشُ َّضی داًطدَیاى سا تشسسی کٌین. هی

 اجـ ـرا:

 کٌین: هسیش صیش سا دًثال هی

Analyze ---> Descriptive Statistics ---> Explore 

 

 

 

 

                                                           
1
 Kolmogorov-Smirnov 

2
 Shapiro-Wilk 

 

 کٌین.تَدى آى سا تیاصهایی ٍاسد هیخَاّین ًشهالهتغیش تْشُ َّضی کِ هی Dependent Listدس کادس 

 کٌین.)ًوَداسّا( کلیک هی Plots تش سٍی گضیٌِ

 

 مثـــال
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 نتـ ـایج:

ضَد تشًاهِ دٍ آصهَى ًشهال طَس کِ هطاّذُ هیّا گضاسش ضذُ است. ّواىدس خذٍل تؼذ ًتیدِ آصهَى ًشهال تَدى دادُ

-Kolmogorovاسویشًَف) -( ٍ آصهَى کَلوَگشٍفShapiro-Wilkٍیلک )-صهَى ضاپیشٍدّذ: آتَدى سا اسائِ هی

Smirnov .) 

 Sigکٌین. چٌاًچِ هیضاى ّا سا تشسسی هیداسی( هتٌاظش تا آى)سطح هؼٌی Sigّا،  هیضاى خْت تشسسی ًشهال تَدى دادُ

تش، ّا اص تَصیغ ًشهال تشخَسداسًذ)تِ تیاى صحیحگیشین کِ دادُ/. تاضذ، ًتیدِ هی001اص  بیشترّشکذام اص هتغیشّا  تشای

 ّا اص تَصیغ ًشهال اًحشاف قاتل تَخْی ًذاسد(.تَصیغ دادُ

ّای داسی آصهَىسطح هؼٌی ّا سا تپزیشین؛تَدى دادُکِ ًشهال تشًذ ٍ هؼتقذًذ تشای ایيًکتِ: تیطتش ًَیسٌذگاى هحتاط 

 .(P>/. 05/. تاضذ)05ٍیلک تایذ تیطتش اص -اسویشًَف ٍ ضاپیشٍ-کَلوَگشٍف

-ٍیلک تِ اًحشاف اص تَصیغ ًشهال تسیاس حساس ّستٌذ؛ دس ًتیدِ دس ًوًَِ-اسویشًَف ٍ ضاپیشٍ-کَلوَگشٍف ّایًکتِ: آصهَى 

ٌذ. دس ّا تَصیغ هتغیشّا سا غیش ًشهال ًطاى دّّای تا حدن صیاد، اًحشاف کَچکی اص تَصیغ ًشهال هوکي است هَخة ضَد ایي آصهَى

ّای دیگش تشسسی ًشهال تَدى ّن استفادُ ضَد. اص (، تْتش است اص سٍش100ًتیدِ صهاًی کِ حدن ًوًَِ صیاد است )حذٍدا تیطتش اص 

-  Qّای کدی ٍ کطیذگی ٍ ًوَداسّایی هاًٌذ ّیستَگشام، ساقِ ٍ تشگ ٍ ًوَداس ًشهال تَدى تَاى تِ ضاخصّا هیخولِ ایي سٍش

  Q.اضاسُ کشد 

. سطح (P</. 001دّذ کِ تَصیغ هتغیش تْشُ َّضی دس ًوًَِ آهاسی ها ًشهال ًیست)ٍیلک ًطاى هی -ح آصهَى ضاپیشًٍتای

 ًشهال ًیست.دّذ کِ تَصیغ هتغیش تْشُ َّضی دس ًوًَِ /. است ٍ ًطاى هی001داسی تِ دست آهذُ کوتش اص هقذاس هؼٌی

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

Statistic 

 آهاسُ

df 

 دسخِ آصادی

Sig. 

 سطح هؼٌی داسی

Statistic 

 آهاسُ

df 

 دسخِ آصادی

Sig. 

 داسیسطح هؼٌی

IQ .181 100 .000 .636 100 .000 

 

ّا ٍ ًوَداسّای ًشهال تَدى آصهَى گضیٌِ

(Normality Plots….) کٌین. سا فؼال هی

ّن ًوَداسّا ٍ ّن  تا اًتخاب ایي گضیٌِ

 ّای ًشهال تَدى سا تذست هی آٍسین.آصهَى
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 اجـ ـرا:

 کٌین:ّای کدی ٍ کطیذگی آصهَى کٌین. هسیش صیش سا دًثال هیتْشُ َّضی سا تا ضاخصقصذ داسین ًشهال تَدى هتغیش 

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

 

 

 

 

  

 

 

 نتـ ـایج:

دّذ. ّواى طَس کِ تَضیح دادُ ضذ، هقادیش کدی ٍ ی ٍ کطیذگی سا ًطاى هیّای کدخذٍل صیش هقادیش ضاخص

 -1.32تاضذ تا تتَاًین ًشهال تَدى تَصیغ هتغیش سا تپزیشین. هقذاس کدی تِ دست آهذُ تشاتش تا  -1+ تا 1کطیذگی تایذ تیي 

تَصیغ ًشهال فاصلِ داسد. هقذاس )هٌفیِ یک( است ٍ ًطاى اص ایي داسد کِ تَصیغ هتغیش تا  -1است کِ کوتش اص هقذاس 

+ )هثثتِ یک( است کِ ًطاى اص تَصیغ غیشًشهال هتغیش تْشُ 1است کِ تسیاس تیطتش اص هقذاس   26.69کطیذگی ّن تشاتش تا 

ضَد َّضی داسد. تَصیغ هتغیش داسای کدی هٌفی ٍ کطیذگی هثثت است ٍ اص تَصیغ ًشهال تشخَسداس ًیست. پیطٌْاد هی

ّا، سؼی ضَد کِ ّای آهاسی استفادُ ضَد ٍ یا تا استفادُ اص سٍش تثذیل دادًُاپاساهتشیک تشای آصهَىّای یا اص سٍش

 تَصیغ هتغیش، ًشهال یا ًضدیک تِ ًشهال ضَد.

 ّایگضیٌِ (Distributionتَصیغ )دس کادس ضکل

( سا Kortosis( ٍ کطیذگی )Skewnessکدی )

 اًتخاب هی کٌین.

 سا اًتخاب هی کٌین. Continue  ٍOK گضیٌِ

 

آى سا  خَاّین کدی ٍ چَلگیهتغیشی کِ هی Variablesدس کادس 

 هحاسثِ کٌین )تْشُ َّضی( ٍاسد هی کٌین.

 کٌین.سا اًتخاب هی Statistics سپس گضیٌِ
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Statistics 

   تْشُ َّضی

N Valid 100 

Missing 0 

Skewness)1.32- )کدی 

Std. Error of Skewness 

 24. )خطای استاًذاسدِ کدی(

Kurtosis)26.69 )کطیذگی 

Std. Error of Kurtosis 

 47. )خطای استاًذاسدِ کطیذگی(
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