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 خطّـی چـندگانههـم

خطّی چىدگاوٍ حالتی است کٍ َمتیي، ّوثستگی لَی ٍجَد داسد. خغّی حالتی است وِ دس آى تیي دٍ هتغیش پیصّن

َى تَاًذ تفسیش ًتایج سگشسیچٌذگاًِ هیخغّی. ّندر آن بیش از دي متغیر پیش بیه َمبستگی قًی با یکدیگر دارود

 (.23311331)هیضس ٍ دیگشاى،چٌذگاًِ سا تحشیف وٌذ

افتذ وِ هتغیشّای هستمل چیض یىساًی سا اًذاصُ تگیشًذ. صهاًی وِ دٍ یا چٌذ هتغیش خغّی چٌذگاًِ صهاًی اتفاق هیّن

تغیش ًیض ّای یه هصیاد است. دس استثاط تا گَیِ "خغّی چٌذگاًِّن"هستمل ّوثستگی تاالیی داضتِ تاضٌذ اهىاى ٍجَد 

گیشًذ تایذ تا یىذیگش ّوثستگی تاالیی ّایی وِ هفَْم یىساًی سا اًذاصُ هیخغی چٌذگاًِ ٍجَد داسد. گَیِهسالِ ّن

)تاتاچیٌه ٍ فیذل، تَاًذ هَجة هطىالت آهاسی ضَد/. تیي ّشگَیِ هی3ّای تضسگتش اص داضتِ تاضٌذ، اها ّوثستگی

2001 .) 

Rوشدى ضشیة تعییي )ٍلتی وِ ّذف پژٍّص تٌْا تیطیٌِ 
تیي است، ( ًیست، تلىِ فْن تأثیش هتماتل هتغیشّای پیص2

خغّی چٌذگاًِ هوىي است هَجة هطىالت هتعذدی دس تحلیل ضَد. یىی اص هطىالتی وِ اص ٍجَد ّن خغّی ّن

-یف هیضَد آى است وِ همادیش ضشایة سگشسیَى هتغیشّای هستمل وِ ّوثستگی تاالیی داسًذ تحشچٌذگاًِ ًاضی هی

داس ّن ًثاضٌذ. دٍهیي هطىل آى ضَد. اغلة، ایي ضشایة تا حذٍدی پاییي ّستٌذ ٍ حتی هوىي است اص ًظش آهاسی هعٌی

ضَد 1خغّی چٌذگاًِ داسًذ هوىي است هتَسمتیي وِ ّنّای سگشسیَى هتغیشّای پیصاست وِ خغاّای استاًذاسد ٍصى

ّا ایي فَاغل اعویٌاى، غفش سا ًیض دس تش ّا تضسي خَاّذ ضذ، تا جایی وِ تعضی ٍلتوِ دس ًتیجِ فَاغل اعویٌاى آى

تیي هَجة افضایص یا واّص هتغیش هالن اًذاصُ هتغیش پیصتَاى گفت وِ افضایص گیشد. اگش چٌیي تاضذ تِ یمیي ًویهی

خغّی چٌذگاًِ تِ اًذاصُ وافی صیاد تاضذ عولیات سیاضی دسًٍی خاظ )هاًٌذ ضَد. هطىل سَم آى است وِ اگش ّنهی

 (.23311331)هیضس ٍ دیگشاى، ضَد هتَلف   هی2وطیذىوشدى هاتشیس( هختل ضذُ ٍ تشًاهِ آهاسی تا سَتهعىَس

 

 خطّی چنذگانهل بروز همدالی
ّای یه پشسطٌاهِ ٍ ّن ًوشُ ول پشسطٌاهِ همیاسگشاى ّن خشدُخغّی چٌذگاًِ ایي است وِ پژٍّصیه علّت سایج ّن

ّا چگًَِ هحاسثِ ضذُ تاضٌذ، ایي اهىاى همیاستشًذ. تستِ تِ ایي وِ خشدُواس هیتیي تِسا تِ عٌَاى هتغیشّای پیص

ّا یا همیاسّا تا ًوشُ ول پشسطٌاهِ داسای ّوثستگی تمشیثا واهل تاضذ. تٌاتشایي تایذ فمظ خشدٍُجَد داسد وِ تشویة آى

خغّی چٌذگاًِ ّا سا تا ّن ٍاسد تحلیل وٌین. علّت سایج دیگش ّنواس تثشین ًِ ایي وِ ّوِ آىًوشُ ول سا پشسطٌاهِ سا تِ

سٌجٌذ. ها تایذ ّوِ ایي هتغیشّا تِ جض یه هتغیش ْی سا هیایي است وِ هتغیشّایی دس تحلیل ٍجَد داسًذ وِ ساصُ هطات

 ّا سا تا یه سٍش هعمَل ٍ هٌغمی هذًظش لشاس تذّین.سا اص تحلیل وٌاس تگزاسین، یا احتوال تشویة آى

 

                                                           
1
 inflated 

2
 screeching halt 
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 چنذگانه خطّیتشخیص هم
 آساى است. فمظ وافی خغّی اص عشیك ٍجَد ّوثستگی تاالضًَذ، پیذا وشدى ساتغِ ّنصهاًی وِ فمظ دٍ هتغیش تشسسی هی

ّایی هاًٌذ ضشط( آصهَىدسآهذ )پیصّای پیشسَى تیي هتغیشّای هَجَد دس تحلیل سا تِ عٌَاى پیصاست وِ ّوثستگی

ضَد. تِ عٌَاى یه سگشسیَى چٌذگاًِ تشسسی وٌین. ٍلتی ساتغِ تیي دٍ هتغیش تسیاس لَی است پشچن لشهض تشافشاضتِ هی

ّا سا دس یا تاالتش است احتواال ًثایذ آى /.00وٌین صهاًی وِ ّوثستگی تیي دٍ هتغیش هی لاعذُ ولی سشاًگطتی پیطٌْاد

/. تاضذ، تمشیثا تذٍى ضه هطىل 00واس تشد. اگش ّوثستگی تاالتش اص تحلیل چٌذهتغیشی دیگشی تا ّن تِسگشسیَى یا ّش

1 1331ایی ٍجَد داضتِ تاضذ)هیضس ٍ دیگشاى، ّخَاّین داضت، اها تا همادیش ووتش اص ایي همذاس ّن هوىي است دضَاسی

230.) 

ساًذى ضَد تا تیشٍىوٌین. ایي پاساهتش هَجة هیضًَذ اص پاساهتش تحول استفادُ هیصهاًی وِ تیطتش اص دٍ هتغیش تشسسی هی

ی چٌذگاًِ خغّتیٌی وِ تا سایش هتغیشّای هستمل ّوثستگی تسیاس تاالیی داسًذ سٍش سا دس تشاتش خغش ّنهتغیشّای پیص

بیه بیه است کٍ بٍ يسیلٍ سایر متغیرَای پیشمقدار ياریاوس متغیر پیشحفظ وٌذ. اص ًظش هفَْهی، پاساهتش تحول، 

2) تبییه وشدٌ است
R

تش ّای پاییياست ٍ اًذاصُ 1تا  0(. داهٌِ همادیش پاساهتش تحول اص 1 -تیي تیي هتغیشّای پیص  

(. اگش 13311233تشی ٍجَد داسد)هیضس ٍ دیگشاى، تیي سٍاتظ لَیدّذ وِ تیي هتغیشّای پیصتحول ًطاى هیپاساهتش 

/. تاضذ هطىل آفشیي 10/. تاضذ جای ًگشاًی داسد، اها اگش دس داهٌِ 40اًذاصُ پاساهتش تحول دس داهٌِ 

 خغّیدّذ احتوال ٍجَد ّنًطاى هیتش تاضذ ًضدیه 1(. ّش چِ همذاس پاساهتش تحول تِ عذد 2002است)استیًَس،

ضَد ٍ پاساهتش تحول ّش تیي اسائِ هیچٌذگاًِ ووتش است. الصم تِ روش است وِ پاساهتش تحول تشای توام هتغیشّای پیص

 هتغیش سا تایذ جذاگاًِ اسصیاتی وشد.

 

ین. هتغیشّای هستمل عثاستٌذ اص1 تعذاد ساعات وٌچٌذگاًِ استفادُ هیخغّیهتغیشُ تشای یافتي ّناص هثال سگشسیَى چٌذ

دس همغع  SPSS، هتغیش ٍاتستِ ّن ًوشُ دسس دس همغع واسضٌاسی SPSSهغالعِ، عاللِ تِ دسس آهاس ٍ ًوشُ دسس 

خَاّین تذاًین وِ تیي )هستمل( ٍ یه هتغیش هالن )ٍاتستِ( خَاّین داضت. هیدس ًتیجِ ها سِ هتغیش پیص اسضذ است.

 خغی چٌذگاًِ ٍجَد داسد یا خیش.غیشّای هستمل ّنآیا تیي هت

 هتغیشّای هالن ٍ پیص تیي -3-3جذٍل 

 هتغیشّای پیص تیي هتغیش هالن

 )اسضذ(  SPSSًوشُ دسس 

 ساعات هغالعِ

 عاللِ تِ آهاس

 )واسضٌاسی( SPSSًوشُ دسس 

وشدین ٍ چٌاًچِ ضشیة ّوثستگی تیي دٍ هستمل ٍجَد داضت اص سٍش ّوثستگی پیشسَى استفادُ هیاگش تٌْا دٍ هتغیش 

خغّی تیي هتغیشّای هستمل داضت ٍ تایذ تٌْا یىی اص هتغیشّای ّن /. تَد ًطاى اص ٍجَد30هتغیش هستمل تیطتش اص 

 مثـــال
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هتغیش هستمل داسین ٍ تْتش است اص دستَس وشدین. اها دس هثال وتاب سِ هستمل سا دس تحلیل سگشسیَى استفادُ هی

خَاّین تشسسی وٌین وِ آیا هسألِ چٌذگاًِ وِ دس دستَس سگشسیَى خغّی ٍجَد داسد استفادُ وٌین. هیخغّیتشسسی ّن

 SPSSچٌذگاًِ تیي سِ هتغیش هستمل یا پیص تیيِ تعذاد ساعات هغالعِ، عاللِ تِ دسس آهاس ٍ ًوشُ دسس خغّیّن

 جَد داسد یا خیش.)واسضٌاسی( ٍ

 

 اجـ ـرا:

 وٌین1هسیش صیش سا دًثال هی
Analyze  --->   Regression  --->   Linear 

 

 

 

 

 

 

 وتـ ـایج:

 وٌین، یعٌی هتغیش ًوشُ اسضذ.هتغیش هالن یا ٍاتستِ سا ٍاسد هی Dependentدس وادس 

وٌین1 هتغیشّای ساعات هغالعِ، هتغیشّای هستمل سا ٍاسد هی Independentدس وادس 

 وٌین.سا اًتخاب هی Statistics سپس گضیٌِعاللِ تِ آهاس.  ًوشُ واسضٌاسی ٍ

 

 ّاست.تشیي آىاص سایج Enter هتعذدی تشای اًجام سگشسیَى ٍجَد داسد. سٍش ّوضهاى یا ّایسٍش

 وٌین.سا اًتخاب هی Collinearity diagnostics خغّی یاگضیٌِ تطخیع ّن Statisticsدس وادس 
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وٌین. دس خغّی هتغیشّای هستمل تشسسی هیّا ٍ جذاٍل اسائِ ضذُ، جذٍل ضشایة سا جْت تشسسی ّناص هیاى خشٍجی

   خغّی هتغیشّای هستمل است.ایي جذٍل ًتایج ستَى آهاسُ تحوّل یا تَلشاًس ًطاى دٌّذُ هیضاى ّن

تیي است وِ تِ ٍسیلِ سایش هتغیشّای اص ًظش هفَْهی، پاساهتش تحول، همذاس ٍاسیاًس هتغیش پیص عَس وِ روش ضذّواى

/. تاضذ 10/. تاضذ جای ًگشاًی داسد، اها اگش دس داهٌِ 40 تیي تثییي ًطذُ است. اگش اًذاصُ پاساهتش تحول دس داهٌِپیص

هیضاى آهاسُ تحوّل دس تیي سِ هتغیش هستمل تیطتش اص آهذُ دست(. هغاتك ًتایج ت2002ِ)استیًَس، آفشیي است هطىل

خغّی تیي دّذ وِ هیضاى ّنهیآهذُ ًطاىدست/. است. ًتایج ت33ِ/. است ٍ حذالل همذاس آهاسُ تحوّل تشاتش تا 40همذاس 

 وٌٌذُ ًیست.هتغیشّای هستمل ًگشاى

دسغذ اص ٍاسیاًس هتغیش ًوشُ واسضٌاسی  33د /. است وِ تذیي هعٌاست وِ حذ332ٍآهاسُ تحوّل هتغیش ًوشُ واسضٌاسی 

اسضذ تَسظ دیگش هتغیشّای هستمل )ساعات هغالعِ ٍ عاللِ آهاس( تثییي ًطذُ است. چٌاًچِ هیضاى آهاسُ تحوّل هتغیشی 

ایي /. یا ووتش تاضذ تایذ الذام تِ تاصًگشی ایي هتغیش وشدُ ٍ یا آى سا اص تحلیل حزف وشدُ ٍ یا الذام تِ تشویة 40حذٍد 

 ّاست، ًوَد.  هتغیش تا هتغیشّایی وِ داسای استثاط تا آى

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

ضشیة 

 غیشاستاًذاسد

Std. Error 

 خغای استاًذاسد

Beta 

ضشیة 

 استاًذاسدضذُ

Tolerance 

 آهاسُ تحوّل

1 (Constant) 13.166 1.369  9.620 .000  

 638. 000. 7.115 633. 049. 352. ساعات هغالعِ

 969. 000. 4.750 343. 318. 1.512 عاللِ تِ آهاس

 632. 756. 312.- 028.- 092. 029.- ًوشُ واسضٌاسی

 


