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 طّـی بودن رابطه )نمودار پراکندگی(خ

هتغیر هستقل ٍ ٍاثستِ  ایي فرض استَار ّستٌذ کِ راثطِ ػلّی ثیيهتغیرُ( ثردٍّوجستگیّبی چٌذهتغیرُ )ٍتحلیل 

)هبًٌذ ّوجستگی پیرسَى ٍ رگرسیَى ّبی آهبری فرض ثرخی آزهَىچَى پیص (.2010ٍ دیگراى، ّیر)خطّی است

خطّی(، خطّی ثَدى راثطِ هتغیرّب ثب یکذیگر است؛ در ًتیجِ قجل از اجرای ایي آزهَى ّب ثبیذ از خطّی ثَدى راثطِ 

 ثَدى راثطِ، استفبدُ از ًوَدار پراکٌذگی است.ّبی پرکبرثرد ثرای ثررسی خطّیهتغیرّب هطوئي ضذ. یکی از رٍش

تریي رٍش ّب ثرای ّبست. ًوَدار پراکٌذگی یک از سبدُرٍضی هفیذ ثرای ترسین ارتجبط ثیي دادًُوَدار پراکٌذگی، 

تَاى ثب دّذ ٍ هیثررسی ّوجستگی ٍ ارتجبط دٍ هتغیر است. ایي ًوَدار، ًَع ٍ جْت راثطِ را ثِ طَر ثصری ارائِ هی

هثجت یب هٌفی( ٍ ضذّت راثطِ آگبّی تقریجی  هطبّذُ ًوَدار از ًَع راثطِ ثیي دٍ هتغیر ٍ جْت )خطی یب غیر خطی ٍ

داری ٍ ضذّت راثطِ دّذ ٍ ثرای ثررسی دقیقِ هؼٌیداری راثطِ را ًطبى ًوییبفت. دقت ضَد کِ ایي ًَع ًوَدار، هؼٌی

-ّبی فبصلِّبی ّوجستگی )ّوجستگی پیرسَى یب اسپیرهي( استفبدُ کرد. ایي ًَع ًوَدار تٌْب هختص دادُثبیذ از آزهَى

 ًسجی است.ی/ا

تَاى ثِ اطالػبت دیگری ّن دست یبفت. هثال ًوَدار پراکٌذگی هَاردی کِ اثر ضذیذی ثب استفبدُ از ًوَدار پراکٌذگی هی

راثطِ دّذ. ّوچٌیي ػجبرتی هَارد دٍر از هحذٍدُ )پرت یب دٍرافتبدُ( را ًیس ًطبى هی رگرسیَى داضتِ ثبضٌذ ٍ ثِثر خط

 تَاى از ًوَدار پراکٌذگی استٌجبط کرد. هٌحٌی یب ّر ًَع راثطِ غیر خطّی را هی

( Xًوَدار پراکٌذگی ًوَداری است ضبهل دٍ هحَر افقی ٍ ػوَدی ٍ ًقبطی کِ هؼرّف دادُ ّبست. هحَر افقی )هحَر 

تِ. هختصبت ّر ًقطِ هؼرّف هقبدیر ( هؼرّف هقبدیر هتغیر ٍاثسYهؼرّف هقبدیر هتغیر هستقل است ٍ هحَر ػوَدی )هحَر 

است ٍ ًوَدار  NBAای ثسکتجبل آهریکب یب هرثَط ثِ لیگ حرفِ (6-3ثؼذ )ضکل دٍ هتغیر در ّر هَرد است. ًوَدار 

دّذ. اهتیبزآٍری را هتغیر آٍری در ّر ثبزی را ًطبى هیپراکٌذگی هتغیرّبی درآهذ سبالًِ ثِ هیلیَى دالر ٍ هیبًگیي اهتیبز

 ًفر است. 30کٌٌذگبى ثراثر ثب این. تؼذاد ضرکتٍ درآهذ سبالًِ را هتغیر ٍاثستِ در ًظر گرفتٍِاثستِ 
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 آضٌبیی ثب اجساء ًوَدار پراکٌذگی -6-3ضکل 

 ًحَُ پراکٌذگی ًقبط در ًوَدار پراکٌذگی؛ ثیبًگر ضذّت، جْت ٍ ًَع راثطِ ثیي دٍ هتغیر است:

جب کِ تجوغ ًقبط ثِ ضکل هٌحٌی است راثطِ خطّی است. آىاًذ : آى جب کِ ًقبط تقریجب ثِ صَرت یک خطنوع •

 ای ًیس ٍجَد ًذارد.جب کِ الگَیی ٍجَد ًذارد راثطِراثطِ هٌحٌی ضکل است. آى

: اگر ضیت ًقبط از چپ ثِ راست رٍ ثِ ثبال )صؼَدی( ثبضذ راثطِ هثجت است. چٌبى چِ ایي ضیت رٍ ثِ جهت •

 هٌفی است. پبییي ثبضذ )ًسٍل از چپ ثِ راست( راثطِ

: ّر چِ تراکن ًقبط ثیطتر ثبضذ ٍ ًقبط تورکس ثیطتری در اطراف خط رگرسیًَی داضتِ ثبضٌذ ٍ فبصلِ شدت •

 تر است.راثطِ قَیًقبط از یکذیگر کوتر ثبضذ،

( ًطبى دٌّذُ راثطِ خطّی ثیي دٍ هتغیر ّستٌذ. خطّی ثَدى ثذیي دلیل است 7-3ثِ ػٌَاى هثبل، دٍ ًوَدار ثؼذ )ضکل 

ّب )پبسخگَیبى( ثِ طَر هستقین ٍ در یک جْت است. ًوَدار سوت چپ، ًطبى دٌّذُ جْت کلی ٍ رًٍذ کلی ًقطِ کِ

دّذ. در راثطِ هٌفی، ثب افسایص یک راثطِ هثجت ثیي دٍ هتغیر است، ٍ ًوَدار سوت راست یک راثطِ هٌفی را ًطبى هی

ضذّت راثطِ ثیي دٍ هتغیر را ثِ طَر تقریجی  تَاىدر ایي ًوَدار  هییبثذ. هقذار یک هتغیر،  هقذار هتغیر دیگر کبّص هی

قَی هالحظِ کرد. ًقبط در اطراف یک خط ثِ طَر کبهل هتورکس ًیستٌذ. در ًتیجِ ثیي دٍ هتغیر راثطِ کبهل یب خیلی

 هطبّذُ کرد.( 8-3ثؼذ )ضکل تَاى در ًوَدار ٍجَد ًذارد. یک راثطِ هثجت کبهل را هی
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 ّر ًقطِ در ًوَدار پراکٌذگی ًطبى

 کٌٌذُ استدٌّذُ یک ضرکت

 کٌٌذُ یک ًورُ در هحَرّر ضرکت

افقی ٍ یک ًورُ هتٌبظر آى در 

 .ًوَدار ػوَدی دارد

 ّب )ضرکتثررسی رًٍذ کلی ًقطِ

دّذ کِ یک ّب( ًطبى هیکٌٌذُ

ثیي دٍ هتغیر  و مثبت خطّی  راثطِ

. ّوچٌیي ًقبط تورکس ٍجَد دارد

  ًسجتب خَثی دارًذ.
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 تؼییي ًَع ٍ جْت راثطِ در ًوَدار پراکٌذگی -7-3ضکل 

گردد توبهی ًقبط رٍی طَر کِ هطبّذُ هیًطبى دٌّذُ یک راثطِ خطّی ٍ هثجت ثیي دٍ هتغیر است. ّوبى 8-3ضکل 

ضَد. ّر دٍ راثطِ هطبّذُ ضذُ یک راثطِ کبهل ثَدُ ٍ ثیي ًقبط دیذُ ًوییک خط قرار دارًذ ٍ ّیچ ًَسبى یب اًحرافی 

 است.  1ضذّت راثطِ در ّر دٍ هتغیر کبهل ٍ ثراثر ثب 

 

 راثطِ خطی کبهل در ًوَدار پراکٌذگی -8-3ضکل 

 

 

 

 

 راثطِ خطّی هٌفی ی هثجتراثطِ خطّ

 راثطِ کبهل )جْت هثجت(
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 دّذ.ٍجَد راثطِ غیرخطّی یب راثطِ هٌحٌی را ثیي دٍ هتغیر ًطبى هی 9-3ضکل ضوبرُ 

 

 اًَاع رٍاثط هٌحٌی در ًوَدار پراکٌذگی -9-3ضکل 

هؼٌبست کِ دٍ هتغیر ثب ّن راثطِ ٍ ّوجستگی دّذ کِ ثذیي ػذم ٍجَد راثطِ ثیي دٍ هتغیر را ًطبى هی 10-3ضکل 

 ًذارًذ.

 

 ػذم ٍجَد راثطِ در ًوَدار پراکٌذگی -10-3ضکل 

 

را در ثیي داًطجَیبى ثررسی کٌین.  SPSSخَاّین ًوَدار پراکٌذگی دٍ هتغیر ًورُ کبرضٌبسی ٍ ًورُ ارضذ درس هی

است کِ ثبیذ ثیي دٍ هتغیر راثطِ خطّی هثجت ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ داًطجَیبًی کِ ًورُ ثبالتری در هقطغ حذس هب ایي 

اًذ، در هقطغ ارضذ ّن ثبیذ ًورُ ثبالتری کست کٌٌذ. ّر دٍ هتغیر ًیس در سطح کوّی کبرضٌبسی در ایي درس گرفتِ

تَاًین از آزهَى ّوجستگی پیرسَى یب ذُ ضَد هیًسجی( ّستٌذ. چٌبًچِ ثیي دٍ هتغیر راثطِ خطّی هطبّای/)فبصلِ

 رگرسیَى خطّی ثیي دٍ هتغیر استفبدُ کٌین.

 اجـ ـرا:

 کٌین:هسیر زیر را دًجبل هی

Graphs ---> Legacy Dialogs  ---> Scatter/Dot 

 مثـــال
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 نتـ ـایج:

-( هطبّذُ هی11-3را در اداهِ )ضکل  SPSSًوَدار پراکٌذگی ثیي ًورُ کبرضٌبسی ٍ ًورُ ارضذ داًطجَیبى در درس 

تر راثطِ ثیي دٍ هتغیر را درک کرد. ّوبى طَر ای کطیذُ این تب ثتَاى آسبىکٌین. ثِ دٍر ًقبط )پبسخگَیبى( کبدر ثستِ

ثطِ خطّی هثجت ٍجَد دارد. یؼٌی افسایص ًورُ کبرضٌبسی ثب افسایص ًورُ ارضذ، ضَد ثیي دٍ هتغیر یک راکِ هطبّذُ هی

 ٍ کبّص ًورُ کبرضٌبسی ثب کبّص ًورُ ارضذ ّوراُ است.  

تورکس ًقبط رٍی یک خط ًیست، اهب ضَد ضَد یک رًٍذ کلی هثجت ثیي دٍ هتغیر هطبّذُ هیطَر کِ هطبّذُ هیّوبى

تَاًین ثیٌی ثبال ًیست. یؼٌی، اگرچِ هب هیدرًتیجِ احتوبال ضذّت راثطِ ثیي دٍ هتغیر قَی ًیست ٍ در ًتیجِ دقت پیص

ثیٌی ثبال ًیست، چرا کِ توبهی ثیٌی کٌین اهب دقت ایي پیصًورُ هقطغ ارضذ افراد را ثرحست ًورُ کبرضٌبسی آًبى پیص

-اًذ. در ًوَدار پراکٌذگی ثؼذی کِ خط رگرسیَى آى ًیس رسن ضذُ است ثْتر هیف یک خط هتورکس ًطذًُقبط در اطرا

 تَاى ػذم تورکس ًقبط را هطبّذُ کرد.

ثر رٍی گسیٌِ ًوَدار پراکٌذگی 

( یک Simple Scatterسبدُ )

کبدری  کٌین تبهیثبر کلیک

 تطکیل ضَد.آىدٍررًگ ثِسیبُ

کردى سپس رٍی گسیٌِ هؼرفی

(Define.کلیک هی کٌین ) 

 

هحَر افقی  یکی از هتغیرّب )ترجیحب هتغیر هستقل یب پیص ثیي( را ٍارد کبدر

(X Axis)  ( هتغیر دیگر را ٍارد کبدر هحَر ػوَدی ٍY Axis.هی کٌین ) 

 کٌین.را اًتخبة هی Ok دراًتْب گسیٌِ
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  SPSSًوَدار پراکٌذگی هتغیرّبی ًورُ کبرضٌبسی ٍ ًورُ ارضذ درس  -11-3ضکل 

 

ى ثِ ًوَدار پراکٌذگی، تٌْب کبفیست ثر رٍی ًوَدار ثِ دست آهذُ داثل کلیک جْت افسٍدى خط رگرسیَ

رٍی  ضَد ثر ( تطکیل هیChart Editorگر دادُ )در پٌجرُ جذیذی کِ ثب ػٌَاى ٍیرایص)دٍثبرکلیک( کٌین ٍ 

 کلیک کٌین. Add Fit Line at Totalثب ًبم   اثسار  

دٌّذُ ( ارائِ ضذُ است. ضیت خط رگرسیَى ًیس ًطبى12-3دار پراکٌذگی ثِ ّوراُ خط رگرسیَى در اداهِ )ضکل ًوَ

ضَد ًقبط در اطراف خط رگرسیَى ثِ طَر ٍجَد یک راثطِ خطّی هثجت ثیي دٍ هتغیر است. ّوبى طَر کِ هطبّذُ هی

ثیٌی را ًیس کبّص کبّذ ٍ دقت پیصیي دٍ هتغیر هیدقیق هتورکس ًیستٌذ، در ًتیجِ ایي ػذم تورکس از ضذّت راثطِ ث

 تر است.تر ثبضٌذ راثطِ قَیدّذ. ّرچِ ًقبط ثِ خط رگرسیَى ًسدیکهی
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 خط رگرسیَى ٍ هؼبدلِ رگرسیَى در راثطِ هتغیرّبی ًورُ کبرضٌبسی ٍ ًورُ ارضذ  -12-3ضکل 

 

 


