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اصطالح نامه آماری به ترتیب الفبا

تحلیل
کٍَاریاًظ

اِتا

یکی اس آسهَى ّای آهار اعتٌثاعی اعت کِ تحلیل زازُ ّای عزح ّایی تا تیؼ اس زٍ ؽزایظ
آسهایؾی ٍ یا تا تیؼ اس یک ػاهل را اهکاى پذیز هی عاسز .ایي افغالح اغلة تزای اؽارُ تِ عزح
آسهایؾی تِ کار رفتِ تزای تِ زعت آٍرزى زازُ ّا ًیش تِ کار هی رٍز.
ایي آسهَى آهاری تزای تحلیل زازُ ّای پاراهتزی تِ کار هی رٍز .فقساى هؼازل ّای غیزپاراهتزی
تزای عزح ّاکدی زٍ یا چٌس ػاهلی تاػث ؽسُ اعت کِ اغلة تحلیل ٍاریاًظ زر چٌیي ؽزایغی ًیش
تِ کار رٍز .گفتِ ؽسُ زر ؽزایغی کِ اًساسُ ّای ذاًِ ّای خسٍل تزاتز تاؽٌسً ،یاسی تِ رػایت کاهل
توام هفزٍضات آسهَى ّای پاراهتزی ًیغت.
یک ؽاذـ ّوثغتگی تزای رٍاتظ غیزذغی (هٌحٌی) اعت.
اثز یک هتغیز هغتقل یا پیؼ تیي تز یک هتغیز هالک.

اثز افلی

زر تحلیل ٍاریاًظ ،هَقؼی کِ یک ػاهل یا هتغیز هغتقل اثز هؼٌی زاری تز هتغیز ٍاتغتِ زارز .یؼٌی
اثز عازُ یک هتغیز ػاهل تز رٍی یک هتغیز ٍاتغتِ.

رٍاتظ تیي زٍ هتغیز کِ تزحغة یک هتغیز عَم تغییز هی کٌس .تزای هثالّ ،وثغتگی تیي عي ٍ
اثز تؼسیل کٌٌسُ زرآهس را هی تَاى تزحغة هتغیزی هاًٌس خٌظ تؼسیل کزز .تِ ػثارت زیگزّ ،وثغتگی تیي عي ٍ
زرآهس تزای سًاى ٍ هززاى هتفاٍت اعت.
ارسػ ٍیضُ

ٍاریاًظ تثییي ؽسُ تِ ٍعیلِ یک هتغیز .تزاتز تا هدوَع هدذٍرات تارّای ػاهلی اعت.

اعترزاج

فزآیٌس تِ زعت آٍرزى ػاهل ّا زر تحلیل ػاهل.

اؽتزاک

ٍاریاًغی کِ تیي یک هتغیز ذاؿ زر یک تحلیل ٍ هتغیزّای زیگز هؾتزک اعت .آى اس ٍاریاًظ
ذغا ٍ ٍاریاًظ اذتقافی (کِ تِ یک هتغیز ذاؿ هحسٍز هی ؽَز) هتوایش اعت .تِ عَر ػوسُ زر
تحلیل ػاهلی زیسُ هی ؽَز.

اػتثار

کیفیت یک اتشار اًساسُ گیزی را اس ایي خْت آسهَى هی کٌس کِ آیا ایي آسهَى ٍاقؼا آًچِ را کِ هی
ذَاّس ،هی عٌدس.

ام تاکظ
()Box’s M

یک آسهَى آهاری اعت کِ اس یک ًظز ًؾاى هی زّس کِ آیا زازُ ّا تزای تحلیل ٍاریاًظ چٌسگاًِ
( )MANOVAپیؼ فزك ّای السم را زارًس یا ًِ .ایي آسهَى ،یکغاًی کٍَاریاًظ هتغیزّای
ٍاتغتِ را زر ّزیک اس گزٍُ ّای تحلیل آسهَى هی کٌس .زر ایي فَرت ،تِ عَر آرهاًی  Mتاکظ
ًثایس هؼٌازار تاؽس.

یکی اس اًساسُ ّای پزاکٌسگی ،تز هتَعظ ،یا اًحزاف ًوزات اس هیاًگیي زاللت هی کٌس SPSS .تِ
خای  Nاس  N-1تِ ػٌَاى هرزج کغز اعتفازُ هی کٌس ٍ تِ خای ارائِ اًحزاف اعتاًسارز تزای خاهؼِ،
اًحزاف اعتاًسارز
اًحزاف اعتاًسارز ًوًَِ را هحاعثِ هی کٌس.
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اًساسُ اثز

ؽاذقی اس ًیزٍ هٌسی راتغِ تیي زٍ هتغیز اعت .تیؾتز زر فزاتحلیل کارتزز زارز .ضزیة ّوثغتگی
پیزعَى یک ؽاذـ تغیار آؽٌا تزای حدن اثز اعت.

اًساسُ تحزاًی

تِ ٌّگام هحاعثِ هؼٌازاری آهاری تا خساٍل آهاری آهاری تِ کار هی رٍز .آى حساقل اًساسُ هحاعثِ
آهاری اعت کِ اس ًظز آهاری هؼٌازار اعت (یؼٌی فزضیِ ففز را رز هی کٌس).

اًساسُ ّای
پزاکٌسگی

ػثارت اعت اس تغییز هیاى هقازیز زازُ ّا .سهاًی کِ هقسار پزاکٌسگی سیاز تاؽس ،پرؼ آى ّا اس
ّوسیگز تیؾتز اعت .هیشاى تغییزاتی اعت کِ زر تیي ًوزات یک ًوًَِ ٍخَز زارز :هاًٌس زاهٌِ،
اًحزاف اعتاًسارز ،ذغای اعتاًسارز ٍ ٍاریاًظ.

اًساسُ ّای
گزایؼ هزکشی
آسهَى تی
آسهَى زٍ زاهٌِ

آسهَى عٌگزیشُ

هؼسل یا ًوزُ ؽاذـ یک ًوًَِ اعت :هاًٌس هیاًگیي ،هیاًِ ٍ هس.
یک آسهَى آهار اعتٌثاعی کِ تزای تحلیل زازُ ّای پاراهتزی تِ زعت آهسُ اس عزح ّای زٍ ًوًَِ
ای هَرز اعتفازُ قزار هی گیزز .زٍ ًَع اس آى هَخَز اعت :آسهَى تی هغتقل تزای عزح ّای گزٍُ
ّای هغتقل ٍ آسهَى تی خفتی (ّوثغتِ) تزای گزٍُ ّای هزتثظ.
آسهَى یک فزضیِ غیزخْت زار ،کِ زر آى خْت تفاٍت چٌساى هْن ًیغت.
ًوَزاری اس ارسػ ّای ٍیضُ ػاهل ّای هتَالی زر تحلیل ػاهلی اعت .اس ایي ًوَزار تزای تؼییي تؼساز
هؼٌازار ػاهل ّا قثل اس چزذؼ اعتفازُ هی ؽَزً .قغِ ای کِ زر آى هٌحٌی ّوَار ٍ «هغتقین» هی
ؽَز ،تؼساز ػاهل ّای «هؼٌازار» را تؼییي هی کٌس.

آسهَى ؽِفِِ

یک آسهَى پظ اس تدزتِ (آسهَى تؼقیثی) اعت کِ زر تحلیل ٍاریاًظ تزای آسهَى هؼٌازاری تفاٍت
هیاًگیي زٍ گزٍُ تِ کار هی رٍز.

آسهَى فزیسهي

یک آسهَى ًاپاراهتزی تزای تؼییي ایي کِ آیا تیي هتَعظ رتثِ ّای زٍ یا چٌس ًوًَِ یا گزٍُ تفاٍت
هؼٌازار ٍخَز یا ًِ.

آسهَى لَیي

یک تحلیل ٍاریاًظ زر هَرز تفاٍت ّای هغلق تزای تؼییي ایي کِ آیا ٍاریاًظ ّای زٍ یا چٌس گزٍُ
هغتقل زارای تفاٍت هؼٌازار اعت یا ًِ.

آسهَى هاى-
ٍیتٌی

یک آسهَى ًاپاراهتزی اعت تزای تؼییي ایي کِ آیا تؼساز زفؼِ ّایی کِ ًوزُ ّای یک گزٍُ ًوًَِ
رتثِ تٌسی هی ؽًَس تِ گًَِ هؼٌازاری تاالتز اس ًوزُ ّای گزٍُ ًوًَِ هغتقل زیگز اعت یا ًِ .تزای
تحلیل زازُ ّای غیزپاراهتزی ت ِ زعت آهسُ اس عزح گزٍُ ّای هغتقل زٍ ًوًَِ ای تِ کار هی
رٍز(هؼازل ًاپاراهتزیک آسهَى تای گزٍُ ّای هغتقل اعت).

آسهَى هک ًوار

آسهًَی تزای ارسیاتی ایي کِ آیا زر فزاٍاًی ّای زٍ هقَلِ زر یک گزٍُ ٍاحس یا گزٍُ ّای هؾاتِ زر زٍ
هَقؼیت تغییزات هؼٌازاری رخ زازُ اعت یا ًِ.

آسهَى
ٍیلکاکغَى

یک آسهَى آهار اعتٌثاعی اعت کِ تزای تحلیل زازُ ّای غیزپاراهتزی تِ زعت آهسُ اس عزح ّای زٍ
ًوًَِ ای هَرز اعتفازُ قزار هی گیزز.
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ؽیَُ ّایی کِ اهکاى اعتٌثاط اس زازُ ّای خوغ آٍری ؽسُ را فزاّن هی کٌس .تزٍى زاز حافل اس یک
آس هَى آهار اعتٌثاعی ،احتوال کغة ًتایح تقازفی را زر فَرت ًثَز اثز هتغیز هغتقل هوکي هی
آسهَى ّای
آهاری اعتٌثاعی عاسز .اگز ایي احتوال کوز تاؽس (زر رٍاى ؽٌاعی  ،)P> ./05 :فزضیِ آسهایؾی پذیزفتِ هی ؽَز؛ زر
غیز ایي فَرت رز هی ؽَز.
ًَػی آسهَى هؼٌازاری اعت کِ زر آى اس ًظز خْت راتغِ یک پیؼ تیٌی قَی تِ ػول هی آیس .ایي
آسهَى یک زاهٌِ آسهَى تایس اس زیسگاُ ًظزیِ ای ٍ تدزتی تز پضٍّؼ ّای پیؾیي اعتَار تاؽس .ایي پیؼ تیٌی تایس
پیؼ اس تزرعی زازُ ّا فَرت گیزز.
آلفای کزًٍثاخ

ؽاذقی اس هیشاى ؽثاّت یا ّوغاًی رٍػ پاعد زّی افزاز اعت تِ ّوِ هتغیزّایی کِ یک هقیاط
را هی عاسًس.

آهار

هدوَػِ ای اس اتشارّا ٍ تکٌیک ّا تزای عاهاًسّی ٍ تفغیز اعالػات.افغالحی اعت کِ تزای رٍػ
ّای ذالفِ کززى ٍ ًؾاى زازى زازُ ّا (آهار تَفیفی) ٍ تحلیل زازُ ّا (آسهَى ّای آهاری
اعتٌثاعی) تِ کار تززُ هی ؽَز

آهار تَفیفی

آهارُ
آهارُ ٍالس

ؽیَُ ّ ایی کِ اخاسُ هی زٌّس زازُ ّا را تِ کوک ذالفِ کززى یا ًؾاى زازى آى ّا تَفیف کٌیس.
اغلة یک افغالح ػوَهی تزای تلریـ ؽاذـ ّای آهار تَفیفی هاًٌس اًساسُ ّای گزایؼ هزکشی
ٍ اًساسُ ّای پزاکٌسگی تِ کار هی رًٍس.
کویّتی اعت کِ تزای ًؾاى زازى اعالػاتی راخ غ تِ هقازیزی ًاهؾرـ زر یک خوؼیت تِ کار هی
رٍز .تِ ػٌَاى هثال ،هیاًگیي زازُ زر یک ًوًَِ ،اعالػاتی را راخغ تِ هیاًگیي کل خوؼیتی کِ ًوًَِ
اس آى اعترزاج ؽسًُ ،ؾاى هی زّس.
ًغثت ضزیة تتا تِ ذغای هؼیار .زر رگزعیَى لدغتیک تِ کار هی رٍز.

تار

ؽاذقی ا س اًساسُ ٍ خْت ّوثغتگی یک هتغیز تا یک ػاهل یا تاتغ تؾریقی کِ ذَز ترؾی اس آى
اعت .تار ّواًا ّوثغتگی تیي یک هتغیز ٍ ػاهل یا تاتغ تؾریقی اعت.

پاراهتزّا

ٍیضگی کل یک خاهؼِ ،هثل هیاًگیي .تِ عَر هؼوَل ها پاراهتز یک خاهؼِ را تز اعاط آهارُ ّای
ًوًَِ حسط هی سًین.

پاراهتزی

افغالحی کِ تز هَارز سیز زاللت زارز:
 .1عغَح اًساسُ گیزی ًغثی یا فافلِ ای؛
 .2زازُ ّایی کِ تز اعاط یکی اس ایي زٍ هقیاط اًساسُ گیزی ؽسُ تاؽٌس ٍ ًیش زٍ هفزٍضِ
آسهَى ّای پاراهتزی (ٍاریاًظ تزاتز ٍ تَسیغ ًزهال) را تزآٍرزُ کٌٌس.
 .3آسهَىّای آهار اعتٌثاعی کِ تزای تحلیل زازُ ّای پاراهتزی تِ کار هی رًٍس .آهار پاراهتزی
تزػکظ آهار غیزپاراهتزی اس هقازیز حقیقی ًوزُ ّا زر ّز یک اس ًوًَِ ّا اعتفازُ هی کٌس.

پایایی تاسآسهایی
(آسهَى-آسهَى
هدسز)

ّوثغتگی تیي ؽاذـ تِ زعت آهسُ زر یک ًقغِ سهاًی تا ّواى ؽاذـ (یا ؽاذـ تغیار هؾاتِ)
زر ًقغِ سهاًی زیگز .اس رٍػ ّای هحاعثِ پایایی اعت.
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پَزت (زٍرافتازُ)

ًوزُ ای کِ تِ گًَِ چؾوگیزی هتفاٍت اس ًوزُ ّای هَخَز زر زازُ ّاعت .زازُ پزت ًوزُ ای اعت
کِ تِ عزس قاتل تَخْی اس هقازیز تغیار تشرگ ٍ یا تغیار کَچکی تزذَرزارًس ،عَری کِ تا اکثزیت
ًوزات فافلِ سیازی زارًس .ؽٌاعایی ایي ًوزات تا پضٍّؾگز اعت.

پضٍّؼ کوّی

ایي افغالح زر رٍاًؾٌاعی اهزٍس ،تزای تَفیف پضٍّؼ ّایی تِ کار هی رٍز کِ زر آى ّا هتغیزّا تز
اعاط ّزکسام اس چْار عغح اًساسُ گیزی تایس اًساسُ گیزی ؽًَسٍ .ایي تزذالف پضٍّؼ ّای کیفی
اعت.
تَخِ زاؽتِ تاؽیس ک ِ زر ازتیات پضٍّؾی ،گاُ زازُ ّای کوّی تزای تَفیف زازُ ّای اًساسُ گیزی
ؽسُ زر هقیاط ّای ًغثی ،فافلِ ای یا تزتیثی ٍ زازُ ّای کیفی تزای تَفیف زازُ ّای اًساسُ
گیزی ؽسُ تز اعاط هقیاط اعوی تِ کار هی رٍز

تائَی کٌسال

ًَػی آسهَى آهار اعتٌثاعی هزتَط تِ ّوثغتگی کِ تزای تحلیل زازُ ّای غیزپاراهتزی تِ کار هی
رٍز.

تحلیل ػاهل

رًٍسی آهاری کِ تزای ؽٌاعایی ایي کِ عاذتار یک ػاهل ػلت افلی ّوثغتگی ّای تیي تؼسازی اس
هتغیزّاعت یا ذیز ،تِ کار هی رٍز.

تحلیل ػاهلی
تاییسی

تحلیل ػاهلی تاییسی آسهًَی اعت کِ ًؾاى هی زّس آیا یک هسل عاذتار ػاهلی ذاؿ ،تِ گًَِ
رضایت ترؾی تا زازُ ّا تزاسػ زارز یا ًِ.

تحلیل هَلفِ
ّای افلی

زر ٍّلِ ًرغت ؽکلی اس تحلیل ػاهلی اعت کِ زر اى ٍاریاًظ ّز هتغیز زر حس تیؾیٌِ ( )1هٌظَر
هی ؽَز تی آًکِ تزای اؽتزاک تؼسیلی فَرت گزفتِ تاؽس .ؽایس تْتز اعت زر هَاقؼی تِ کار گزفتِ
ؽَز کِ زر آى تِ عَر هؼوَل هاتزیظ ّوثغتگی اس اًساسُ ّای تاالیی تزذَرزار اعت کِ زر پضٍّؼ
ّای رٍاى ؽٌاذتی ػوَهیت ًسارز.

تحلیل ٍاریاًظ

گزٍُ گغتززُ ای اس آسهَى ّای هؼٌازاری کِ هیاًگیي هتغیزّای ٍاتغتِ را هقایغِ هی کٌس .هوکي
اعت یک یا چٌس هتغیز هغتقل (گزٍُ تٌسی) یا ػاهل ٍخَز زاؽتِ تاؽس .اعتفازُ اس تحلیل ٍاریاًظ
زر تیؾتز آسهایؼ ّای آسهایؾگاّی یک اهز اعاعی اعت.

تحلیل ٍاریاًظ
چٌسهتغیزی
(هاًٍَا)

ًَػی اس تحلیل ٍاریاًظ کِ زر آى تیؼ اس زٍ یا چٌس هتغیز ٍاتغتِ ٍخَز زارًس کِ تا ّن تزکیة ؽسُ
اًس .هاًٍَا ( )MANOVAتفاٍت تیي گزٍُ ّا را تزحغة هتغیز ٍاتغتِ هزکة ؽٌاعایی هی کٌس.

تحیل تؾریقی

رًٍسی اس آهاراعتٌثاعی کِ تزای تؼییي هتغیزّایی کِ ػضَیت (یا تویش زازى تیي) عثقات هرتلف
یک هتغیز زیگز را پیؼ تیٌی هی کٌٌس تِ کار هی رٍز.

تؼاهل

ایي ؽاذـ ًتایح پضٍّؾی را کِ ًوی تَاى تز اعاط تاثیز خساگاًِ زٍ یا چٌس هتغیز تثییي کزز
تَفیف هی کٌس .تٌاتزایي ،تزای هثال ،تؼاهل ٍقتی رٍی هی زّس کِ تزکیة زٍ هتغیز زارای تاثیز
هؼٌازار تاؽس.
تؼاهل زر فَرتی زر تحلیل ٍاریاًظ زٍعزفِ یا تیؾتز رٍی هی زّس کِ ّزیک اس عغَح یک ػاهل
اثز هتفاٍتی تز رٍی عغَح ػاهل زیگز زاؽتِ تاؽس.
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تؼسیل تًَفزًٍی

رٍؽی تزای تؼسیل عغَح هؼٌازاری زر هَارزی کِ تحلیل ّای آهاری سیازی رٍی زازُ ّا اًدام
گزفتِ اعت.

تک هتغیزُ

تحلیل زازُ ّایی کِ زر آى یک هتغیز ٍاتغتِ تزای یک ػاهل یا تیؾتز اًساسُ گیزی هی ؽَز :هثال،
هاى ٍیتٌی ،آسهَى تی خفتی ٍ تحلیل ٍاریاًظ.

تَسیغ ًوًَِ
گیزی

احتواالت هزتَط تِ آهارُ را ،سهاًی کِ یک ًوًَِ تقازفی اس خوؼیت اعترزاج ؽسُ ،تَفیف هی کٌس.
تَسیغ ًوًَِ گیزی ،تَسیغ احتوال یا تاتغ تزاکوی احتوال آهارُ اعت

ذغای ًوًَِ
گیزی

تفاٍت تیي هقازیز ًوًَِ ٍ هقازیز خوؼیت

خسٍل تَافقی

یک خسٍل فزاٍاًی اعت کِ فزاٍاًی ّوِ عثقات زٍ یا چٌس هتغیز اعوی (هقَلِ ای) را کِ تا یکسیگز
خسٍل تٌسی ؽسُ اًس ًؾاى هی زّس.

خوؼیت یا
خاهؼِ آهاری

ّز هدوَػِ اس افزاز ،حیَاًات ،گیاّاى ٍ یا اؽیاء کِ ها تتَاًین زازُ ّایواى را اس آى ّا خوغ آٍری
کٌین .خوؼیت آهاری ،تواهی افزاز اس گزٍّی اعت کِ ها ػالقِ زارین تَفیف کٌین ٍ ًتیدِ گیزی
ّایی راخغ تِ آى ّا ارائِ زّین .هی تَاى خوؼیت یا خاهؼِ را هدوَػِ کل توام ًوزات هوکي تزای
یک هتغیز ذاؿ ًیش تؼزیف کزز.

چارک ّا

هقازیزی کِ زازُ ّا را تِ چْار گزٍُ یا هؾاّسات تقزیثا هغاٍری تقغین هی کٌٌس.

چٌس ًوایی

تَسیؼی کِ زارای عِ ًوا (هس) یا تیؾتز اعت.

چٌسهتغیزُ

تحلیلی اس زازُ ّا کِ زر آى:
زٍ یا تؼسازی تیؾتز هتغیز اًساسُ گیزی هی ؽَز ٍ حساقل یک ػاهل ٍخَز زارز .تزای هثال تحلیل
ٍاریاًظ چٌسهتغیزُ ،یا عِ یا تؼسازی تیؾتز هتغیز اًساسُ گیزی هی ؽَز ،هثال رگزعیَى چٌسهتغیزُ.

ذغا یا تاقیواًسُ

هیشاى تغییزی اعت کِ تؼس اس تزاسػ یک هسل رگزعیًَی تاقی هی هاًسّ .وچٌیي ،تِ هؼٌی اذتالف
تیي هقسار هؾاّسُ ؽسُ هتغیز ٍ هقساری اعت کِ تَعظ هسل رگزعیًَی پیؾٌْاز ؽسُ اعت

یکی اس اًساسُ ّای پزاکٌسگی اعت ،هقسار آى تزاتز اعت تا اًحزاف اعتاًسارز تقغین تز ریؾِ زٍم . N
زر چٌیي ٍضؼیتی ًام کاهل آى «ذغای اعتاًسارز هیاًگیي» اعت.
ذغای اعتاًسارز
(«ذغای اعتاًسارز تفاٍت تیي هیاًگیي ّا» تِ ػٌَاى ترؾی اس هحاعثات آسهَى تی تسعت هی آیس؛
«ذغای اعتاًسارز تزآٍرز» زر رگزعیَى هَرز اعتفازُ قزار هی گیزز).

ذغای ًَع اٍل

ٍضؼیتی کِ عی آى فزضیِ آسهایؾی تِ غلظ پذیزفتِ هی ؽَز .اگز عغح هؼٌی زاری تز هقسار ./05
قزار زازُ ؽَز ،زر ایي فَرت حتی تا یک عزح آسهایؾی ػالی ،ذغای ًَع اٍل تِ عَر هتَعظ زر ّز
تیغت تار یک تار رٍی ذَاّس زاز .اگز عغح هؼٌی زاری کن ؽَز زر ایي فَرت اهکاى رٍی زازى
ذغای ًَع اٍل کن هی ؽَز ٍ اهکاى رٍی زازى ذغای ًَع زٍم سیاز ذَاّس ؽس .اگز تز رٍی زازُ
ّای یک پضٍّؼ تیؼ اس یک آسهَى آهار اعتٌثاعی اخزا ؽَز اهکاى ٍقَع ذغای ًَع اٍل افشایؼ
ذَاّس یافت.
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ذغای ًَع زٍم

ذی زٍ
(کای اعکَئز)

ٍضؼیتی کِ عی آى فزضیِ تحقیق تِ ذغا رز هی ؽَز .اهکاى ٍقَع آى ترؾی تِ عغح هؼٌی زاری ٍ
ترؾی تِ تَاى آسهَى آهار اعتٌثاعی تغتگی زارز.
یک آسهَى آهاری اعتٌثاعی کِ تزای تحلیل فزاٍاًی زازُ ّای اعوی تِ کار هی رٍز .ایي آسهَى
فزاٍاًی ّای هؾاّسُ ؽسُ زازُ ّا را تا فزاٍاًی هَرز اًتظار تقازفی هقایغِ هی کٌس .آسهًَی کِ زر
رٍاى ؽٌاعی غالثا هَرز اعتفازُ قزار هی گیزز آسهَى راتغِ تیي زٍ هتغیز اعت.
خسٍلّای ذی زٍ تزای ارسیاتی هؼٌی زاری تؼساز زیگزی اس آسهَى ّای آهاری هاًٌس فزیسهي ٍ
کزٍعکال –ٍالیظ تِ کار هی رٍز.

زازُ
زازُ گغغتِ

یک هؾاّسُ یا ٍاقؼِ ضثظ ؽسُ ًظیز ًوزُ آسهَى یا پزعؾٌاهِ ،یک پایِ زر کالط ریاضی ٍ ...
زازُ ای اعت کِ هقازیز یا هؾاّسات آى اس ّوسیگز هتوایشًس ،یؼٌی هی تَاى آى ّا را ؽوزز (هاًٌس
 .)... 3 ،2 ،1تِ ػٌَاى هثال ،خٌغیت ،تؼساز تیواراى تغتزی زر تیوارعتاى ٍ ...

زازُ پیَعتِ

زازُ ای اعت کِ هقازیز یا هؾاّسات آى هی تَاًٌس ّز ًَع هقساری را زر زاذل یک فافلِ هحسٍز یا
ًاهحسٍز تپذیزًس .تزای هثال ،قسٍ ،سى ٍ زرخِ حزارت

زازُ ّای کح
(چَلِ)

اگز زازُ ّای یک ًوًَِ زارای تَسیغ عثیؼی ًثاؽس ،یؼٌی زارای زازُ ّایی تاؽس کِ زر هقایغِ تا
اغلة ًوزُ ّا تغیار پاییي تز یا تغیار تاالتز تاؽس گفتِ هی ؽَز کِ ًوًَِ زارای کدی اعت .چٌیي
ًوًَِ ای پیؼ فزك ّای تَسیغ ًزهال را ًرَاٌّس زاؽت.

زاهٌِ

یکی اس اًساسُ ّای پزاکٌسگی اعت کِ زر آى ًوزات تز اعاط رتثِ هزتة هی ؽًَس ٍ عپظ کوتزیي
ًوزُ اس تیؾتزیي ًوزُ کغز هی گززز.

زرخِ آسازی

ؽوارُ ای هزتثظ تا تؼساز ؽزکت کٌٌسگاًی کِ زر یک آسهایؼ ؽزکت کززُ اًس (آسهَى تی ،تحلیل
ٍاریاًظ) یا تؼساز ػَاهل (هتغیزّای هغتقل) هَخَز زر یک آسهایؼ (تحلیل ٍاریاًظ ،ذی زٍ).
زرخات آسازی ٌّگام اعتفازُ اس خسٍل ّای آهاری هزتَط تِ هؼٌی زاری هَرزًیاس ّغتٌس.
تا یکغاًی ّوِ ؽزایظّ ،ز اًساسُ زرخِ آسازی تشرگتز تاؽس احتوال ایي کِ یافتِ پضٍّؾی هؼٌازار
ؽَز تیؾتز اعت.

زٍ ًوایی

یک تَسیغ فزاٍاًی کِ زارای زٍ ًوا (هس) اعت.

زٍارسؽی

یک هتغیز اعوی (هقَلِ ای) اعت کِ فقظ زارای زٍ هقَلِ یا عثقِ اعت .خٌظ (سى/هزز) یک هثال
رٍؽي تزای آى اعت.

رگزعیَى

اگز زٍ هتغیزاًساسُ گیزی ؽسُ تاؽٌس ،هثل هَرز عزح ّای ّوثغتگی ،رگزعیَى را هی تَاى تزای
پیؼ تیٌی ًوزُ یک ؽزکت کٌٌسُ زر یک هتغیز اس رٍی ًوزُ ٍی زر هتغیز زیگز تِ کار تزز .اگز
تؼساز هتغیزّا اًساسُ گیزی ؽسُ عِ ػسز ٍ یا تیؾتز تاؽس ،زر ایي فَرت تزای تحلیل زازُ ّا اس
رگزعیَى چٌسهتغیزی اعتفازُ هی ؽَز .رگزعیَى چٌس هتغیزی هقساری را هؾرـ هی کٌس کِ یک
هتغیز تِ کوک زٍ یا چٌسهتغیز زیگز هی تَاًس هَرز تَضیح یا پیؼ تیٌی قزار تگیزز
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رگزعیَى
لدغتیک یا
الخیت

ًَػی اس رگزعیَى چٌسهتغیزی اعت کِ زر آى هتغیز هغتقل ،هالک یا ًتیدِ تِ ؽکل هتغیز اعوی
(عثقِ ای) اعتّ .زگًَِ تزکیثی اس ًوزُ ّا ٍ هتغیزّای اعوی هی تَاًٌس تِ فَرت هتغیزّای پیؼ
تیي ػول کٌٌس .زر ایي رٍػ ،اس هتغیزّای عاذتگی سیاز اعتفازُ هی ؽَز.

ؽکلی اس رگزعیَى چٌسهتغیزی اعت کِ زر آى هتغیزّا ّزتار زر یک هزحلِ ٍارز تحلیل هی ؽًَس .اس
ایي عزیق ،پیؼ تیٌی کٌٌسُ تزیي هتغیز پیؼ تیي اٍل اًتراب هی ؽَز.عپظ زٍهیي هتغیزی کِ
رٍػ گام تِ گام
تؼس اس اٍلی تیؾتزیي قسرت پیؼ تیٌی را زارز اًتراب هی ؽَز ،زر حالی کِ ٍاریاًظ هؾتزک آى تا
هتغیز اٍل حذف هی ؽَز ،تا آذز

عغح

افغالحی کِ تزای هقسار هتغیز هغتقل ٍ یا ػاهل تِ کار هی رٍز .هوکي اعت ّز ػاهل زارای زٍ
عغح یا تیؾتز تاؽس .اگز فقظ یک ػاهل ٍخَز زاؽتِ تاؽس ،زر ایي فَرت عغَح آى تا ؽزایظ
آسهایؾی تزاتز ذَاّس تَز .تزای زٍ ػاهل یا تیؾتز اس آىّ ،زیک اس ؽزایظ هوکي اعت تا یک عغح اس
یک ػاهل تزاتز تاؽٌس.

عغح آلفا

عغح ذغزی [ذغایی] کِ پضٍّؾگز آهازُ اعت تا تِ اؽتثاُ فزضیِ را زر هَرز زازُ ّای هَخَز
تپذیزز .تِ عَر هؼوَل ،تیؾیٌِ ایي عغح  5زرفس یا  ./05اعت کِ الثتِ عغح هؼٌازاری ًیش ًاهیسُ
هی ؽَز.

عغح هؼٌازاری

عغح احتوالی کِ زر آى عغح یا زر عغح پاییي تز اس آى هی پذیزین کِ تقازفی تَزى ًتیدِ حافل
اس یک پضٍّؼ ًاهحتول اعت.
عغح احتوال ( ) Pایٌکِ ًتایح ًاؽی اس تقازف اعت ،کِ زر آى تِ رز فزضیِ ففز ٍ پذیزػ فزضیِ
پضٍّؼ اقسام هی کٌین .تز اعاط ػزف رایح زر رٍاى ؽٌاعی  Pتایس کوتز اس یا تزاتز تا  ./05تاؽس.

عغَح اًساسُ
گیزی (عغح
عٌدؼ)

اًَاع هقیاط ّایی اعت کِ تزای اًساسُ گیزی هتغیزّا هَرز اعتفازُ قزار هی گیزًس .چْار ًَع آى
ػثارتٌس اس :اعوی ،تزتیثی ،فافلِ ای ٍ ًغثی .زٍ ًَع اٍل آى تحت ػٌَاى عغَح غیز پاراهتزی ٍ زٍ
ًَع زیگز تِ ػٌَاى عغَح پاراهتزی اًساسُ گیزی عثقِ تٌسی هی ؽًَس.

ؽاذـ ًیکَیی
تزاسػ

ؽاذقی کِ ًؾاى هی زّس تا چِ اًساسُ یک هسل ذاؿ (یا الگَی هتغیزّا) کِ تزای تَفیف هدوَػِ
ای اس زازُ ّا عزاحی ؽسُ اعت زر ػول تا زازُ ّا ّورَاًی زارز.

ؽزکت کٌٌسُ

افزازی کِ زر یک آسهایؼ ؽزکت هی کٌٌس .پیؼ اس ایي اس کلوِ «آسهَزًی» اعتفازُ هی ؽسٌَّ ٍ ،س
ّن زر تغیاری اس کتة هَرز اعتفازُ قزار هی گیزز .تِ اػتقاز ها کلوِ «آسهَزًی» ٌَّس ّن تزای
تَفیف عزح ّای آسهایؾی تحلیل ٍاریاًظ ٍ تحلیل آى ّا هَرز اعتفازُ قزار هی گیزز .ایي کلوِ
تْتز اس افغالح قسیوی ٍ گوزاُ کٌٌسُ «آسهَزًی» اعت.

فسک ّا

هقازیزی کِ زازُ ّا را تِ یک فس گزٍُ تا هؾاّسات تقزیثا هغاٍری تقغین هی کٌٌس.

ضزیة پزاکٌسگی اغلة تِ فَرت زرفس تیاى هی ؽَز ٍ ػثارت اعت اس هیشاى پرؼ یک هدوَػِ زازُ اس هیاًگیي.
ضزیة تؼییي

هقسار ٍاریاًغی کِ راتغِ تیي زٍ هتغیز را تثییي هی کٌس.
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ضزیة
ّوثغتگی

یک ؽاذـ ػسزی اعت کِ ًؾاى اس راتغِ ذغی تیي زٍ هتغیز زارز .هقسار ضزیة ّوثغتگی تیي
(ًَ ) 1( ٍ )0عاى زارزّ .زچِ هقسار آى تِ ففز ًشزیک تز تاؽسً ،ؾاى اس راتغِ ضؼیف تز ٍ ّزچِ تِ
یک ًشزیک تز تاؽسً ،ؾاى اس راتغِ قَی تز زارز.

عزح آسهَزًی
ّای ّوتا ؽسُ

عزحی آسهایؾی کِ زر آى ّزیک اس ؽزکت کٌٌسگاى تِ فَرت ًشزیکی تا ؽزکت کٌٌسُ زیگز ّوتا
هی ؽًَس تا یک خ فت را تؾکیل زٌّس ،عپظ تِ فَرت یک فزآیٌس تقازفی ّز یک اس اػضاء هَخَز
زر یک خفت زر عغَح هتفاٍت هتغیز هغتقل قزار هی گیزًس .تِ آى ّا عزح خفت ّای ّوغزاس
ؽسُ ًیش گفتِ هی ؽَز .ایي عزح یکی اس اًَاع عزح ّای هزتثظ اعت.

عزح تیي
آسهَزًی

یک عزح آسهایؾی کِ زر آى توام ػاهل ّا ،ػاهل ّای تیي آسزهَزًی ّا ّغتٌس؛ یؼٌیّ ،یچ یک اس
ؽزکت کٌٌسگاى زر تیؼ اس یک عغح اس ػَاهل حضَر ًسارًس .ایي افغالح ترؾی اس افغالح ؽٌاعی
هزتَط تِ تحلیل ٍاریاًظ اعت.

عزح
تیي گزٍُ ّا

زر افل عزحی اعت کِ زر آى ؽزکت کٌٌسگاى هرتلف تِ گزٍُ ّا یا ؽزایظ هرتلف گوارزُ
هی ؽًَس.

عزحی کِ زارای یک یا تؼساز تیؾتزی ػاهل اعت ٍ ّزیک اس ؽزکت کٌٌسگاى زر توام عغَح ػَاهل
عزح
ؽزکت زازُ هی ؽًَس (ٍ یا آسهَزًی ّای ّوتا ؽسُ زر ّزیک اس عغَح ؽزکت زازُ هی ؽًَس) .ایي
زرٍى آسهَزًی ّا
افغالح ترؾی اس ٍاصگاى هزتَط تِ تحلیل ٍاریاًظ اعت

عزح ّای
آسهایؾی

افغالحی تزای تَفیف رٍػ ّای ذافی کِ عی آى ّا آسهایؼ ّایی اًدام هی ؽَز ٍ ققس تز ایي
اعت کِ هتغیزّای ًاهزتَط تِ ؽزکت کٌٌسُ اس هشاحن تَزى زر آسهایؼ هٌغ ؽًَس :هثل عزح ّای
اًساسُ گیزی هکزر :تحلیل ٍاریاًظ زٍعزفِ تیي آسهَزًی ّا.
ایي اف غالح ّوچٌیي تِ عَر ػام تزای تَضیح رٍؽی کِ عی آى یک آسهایؼ تایس اًدام ؽَز تِ کار
هی رٍز ،اس خولِ ًحَُ خلَگیزی اس هشاحوت هتغیزّای ًاهزتَط هَقؼیتی زر آسهایؼ.

عزح ّای
تزکیثی

عزحی کِ زر آى حساقل یکی اس ػاهل ّا تیي آسهَزًی ٍ یکی زیگز زرٍى آسهَزًی تاؽس .ایي افغالح
ترؾی اس تحلیل ٍاریاًظ اعت.

عزح ّوثغتِ یا
عزح هزتثظ

عزحی کِ زر آى زازُ ّایی زر تیؼ اس یک ٍضؼیت آسهایؾی زرتارُ ؽزکت کٌٌسگاى خوغ آٍری هی
ؽَز .زر ایي فَرت ؽزکت کٌٌسگاى تِ ػٌَاى گزٍُ ّای گَاُ ذَز تلقی هی ؽًَس .زر هَارز ًازر ،اگز
ًوًَِ ّا زٍ تِ زٍ خَر ؽًَس تِ گًَِ ای کِ اس ًظز هتغیز هَرز ًظز تا خایی کِ هوکي اعت هؾاتِ
تاؽٌس ،زر ایي فَرت ایي ّن یک عزح ّوثغتِ ذَاّس تَز تِ ؽزعی کِ هتغیز خَر ؽسُ تا هتغیز
ٍاتغتِ ّوثغتگی زاؽتِ تاؽس.

ػاهل

افغالحی زیگز تزای هتغیز هغتقل .ایي افغالح هرقَفا زر هثاحث هزتَط تِ عزح ّا ٍ آسهَى
ّای آهاری تحلیل ٍاریاًظ تِ کار هی رٍز.

ػاهل هتوایل

زر تحلیل ػاهلی ،ػاهل ّای هتوایل آى ّایی ّغتٌس کِ تِ ٌّگام چزذؼ اخاسُ زازُ هی ؽَز کِ تا
یکسیگز ّوثغتِ تاؽٌس .ایي زر هقایغِ تا پزذؼ هتؼاهس یا ػوَزی هوکي اعت ٍاقغ تیٌاًِ تز تاؽس.
یک رٍػ تزرعی آى ّا ت َخِ تِ ارتفاع ٍ ٍسى آى ّاعت .ایي ّا هتغیزّای هتوایش ّغتٌس اها تااًساسُ
ای تا یکسیگز ّوثغتِ اًس .ػاهل ّای هایل هتوایشًس اها هی تَاًٌس ّوثغتِ تاؽٌس.
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ػاهل ّای
هتؼاهس

ػاهل ّای هتؼاهس زر تحلیل ػاهلی تِ ػاهل ّایی گفتِ هی ؽَز کِ تا یکسیگز ّوثغتگی ًسارًس.

غیزپاراهتزی

افغالحی کِ تز هَارز سیز زاللت هی کٌس:
 .1عغَح اًساسُ گیزی اعوی ٍ تزتیثی
 .2زازُ ّایی کِ هوکي اعت تز اعاط هقیاط ّای ًغثی ٍ فافلِ ای اًساسُ گیزی ؽسُ تاؽٌس اها
عایز هفزٍضات تؼزیف ؽسُ تزای آسهَى ّای آهاری پاراهتزی (ٍاریاًظ هغاٍی ٍ تَسیغ ًزهال) را
ًساؽتِ تاؽٌس.
 .3آسهَى ّای آهار اعتٌثاعی کِ تزای تحلیل زازُ ّای غیزپاراهتزی هَرز اعتفازُ قزار گزفتِ اًس.
آهار غیزپاراهتزی تزػکظ آسهَى ّای آهار پاراهتزی (ٍاریاًظ هغاٍری ٍ تَسیغ عثیؼی) را ًسارًس.

فافلِ (عغح)
اعویٌاى

زٍ هقسار کِ گغتزُ ای را تؼزیف هی کٌٌس کِ زر آى گغتزُ اًتظار زارین پاراهتز خاهؼِ ،هثل
هیاًگیي ،زر آى قزار گزفتِ تاؽس .زر هَرز فافلِ اعویٌاى  55زرفس ،ایي هقازیز گغتزُ ای را تؼزیف
هی کٌٌس کِ زر آى تا احتوال  55زرفس پاراهتز قزار ذَاّس گزفت.

فزاٍاًی

تؼساز زفؼاتی کِ یک حازثِ یا یک هقسار رٍی هی زّس.

فزك ففز

یک تیاًیِ تا ًواز آهاری  H0راخغ تِ ػسم هؼٌی زاری راتغِ ،ػسم تفاٍت ٍ ػسم تاثیز یک هتغیز تز
هتغیز زیگز.

فزضیِ

پیؼ تیٌی تزٍى زاز حافل اس یک آسهایؼ اعت .فزضیِ آسهایؾی پیؼ تیٌی هی کٌس کِ تیي ؽزایظ
تفاٍت ٍخَز ذَاّس زاؽت ،راتغِ ای هؾاّسُ ذَاّس ؽس ،یا تؼاهل رٍی ذَاّس زاز .فزضیِ ففز پیؼ
تیٌی هی کٌس کِ تیي ؽزایظ تفاٍتی ٍخَز ًرَاّس زاؽت ،راتغِ ای هؾاّسُ ًرَاّس ؽس ،یا تؼاهلی
رٍی ًرَاّس زاز.

فزضیِ تحقیق
تسٍى خْت

فزضیِ ای کِ خْت راتغِ تیي زٍ هتغیز را تؼییي ًوی کٌس ٍ تِ فَرت زٍعزفِ یا زٍ زاهٌِ هغزح
هی ؽَز.

قسرت/تَاى

تَاى یک رًٍس آهار اعتٌثاعی ،احتوالی اعت کِ اخاسُ ًتیدِ آهاری هؼٌازار را هی زّس .زر آهار تِ
تَاًایی آسهَى تزای رز فزضیِ ففز زر حالی کِ آى فزضیِ غلظ اعت گفتِ هی ؽَز.

کٍَاریاًظ

ًَػی اس تحلیل ٍاریاًظ ( )ANOVAاعت کِ زر آى ًوزُ ّای هتغیز ٍاتغتِ تِ هٌظَر تِ حغاب
آٍرزى (کٌتزل) هتغیز یا هتغیزّای ّوپزاػ افالح یا تؼسیل هی ؽًَس .تِ ػٌَاى هثال تفاٍت ّای
تیي ؽزایظ یک آسهایؼ زر پیؼ آسهَى را هی تَاى کٌتزل کزز.

لیشرل

ًام یک ًزم افشار ذاؿ کِ تزای تحلیل راتغِ عاذتاری ذغی تِ کار هی رٍز .آى را هسل عاسی
هؼازالت عاذتاری ّن هی ًاهٌس.

هتغیز

زر عزح ّای آسهایؾی ،هتغیز ّزچیشی اعت کِ تغییز هی کٌس؛ ٍ هی تَاًس زر سهاى ّای هرتلف ٍ
تزای هَارز هرتلف زارای هقازیز هتفاٍت تاؽس.

هتغیز تزًٍشاز

یک هتغیز زر تحلیل هغیز کِ تِ ٍعیلِ ّیچ یک اس هتغیزّای زیگز تثییي ًوی ؽَز.
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هتغیز پیؼ تیي

هتغیزی کِ یک پیاهس را پیؼ تیٌی هی کٌس .هتغیز پیؼ تیي ،زر ٍاقغّ ،واى هتغیز هغتقل اعت.

هتغیز تقٌؼی

گاّی اٍقات زر تحلیل رگزعیَى ،تزای ایي کِ تتَاًین اثزات هتغیزّای غیزػسزی هاًٌس اعوی را زر
هسل آسهَى کٌین ،تایس ؽکل آى ّا را تغییز زّین .تزای اًدام ایي کارّ ،ز عثقِ اس هتغیز را تِ ػٌَاى
یک هتغیز خسا زر ًظز هی گیزین .هتغیزّایی کِ تِ ایي عزیق عاذتِ هی ؽًَس ،هتغیزّای تقٌؼی
هی گَیٌس.

هتغیز زرٍى ساز

ّز هتغیزی زر تحلیل هغیز اعت کِ هی تَاى آى را تز اعاط یک یا چٌس هتغیز هَخَز زر آى تحلیل
تَضیح زاز .ایي هتغیز حساقل تَعظ یک هتغیز زیگز هسل تثییي هی ؽَز.

هتغیز هشاحن

ّز هتغیزی کِ تِ عَر هٌظن زر عغَح هتغیز هغتقل تغییز کٌس .اگز هتغیز هشاحن ٍخَز زاؽتِ تاؽس
ًوی زاًیس کِ ًتایح آسهایؼ ،فقظ ًاؽی اس هتغیز هغتقل اعت یا هتغیز هشاحن ٍ ،یا تؼاهل تیي آى زٍ
هتغیز.

هتغیز هغتقل

هتغیزی کِ یا تِ فَرت عاسهاى یافتِ اس عزیق آسهایؾگز تزای تِ زعت آٍرزى هقازیز هتفاٍت هَرز
زعتکاری قزار هی گیزز(آسهایؼ ٍاقؼی) ٍ ،یا تِ ٍعیلِ آسهایؾگز هقازیز آى اًتراب هی ؽَز(عزح
ّای گزٍُ ّای هغتقل عثیؼی)ّ .زیک اس هقازیز هتغیز هغتقل یک عغح ذَاًسُ هی ؽَز.

هتغیز ٍاتغتِ

هت غیزی کِ تالقَُ هوکي اعت اس عایز هتغیزّای هَخَز زر تحلیل تاثیز تپذیزز ٍ یا تِ ٍعیلِ آى ّا
پیؼ تیٌی ؽَز .گاّی آى را هتغیز هالک هی ًاهٌس.
هتغیزی کِ زر یک آسهایؼ هَرز اًساسُ گیزی قزار هی گیزًس ٍ ،هی گَیٌس هقازیز آى ٍاتغتِ تِ هتغیز
هغتقل (یا ػاهل) اعت.

هسل اؽثاع ؽسُ

یک هسل (هدوَػِ ای اس هتغیزّا) کِ تِ عَر کاهل زازُ ّا را تثییي هی کٌس .هفَْهی اعت کِ زر
هسل یاتی هؼازالت عاذتاری ٍ زر تحلیل لگاریتن ذغی تِ کار هی رٍز.

هؼٌی زاری
زقیق

هقسار  Pهحاعثِ ؽسُ تز اعاط ایي فزك کِ زازُ ّا اس یک ًوًَِ تغیار کَچک خوغ آٍری ؽسُ ٍ /
یا تَسیغ هداًة ًسارز .تزًاهِ  SPSSتزای تغیاری اس آسهَى ّا گشیٌِ ای تزای هحاعثِ هؼٌی زاری
زقیق هی زّس .ایي گشیٌِ ػالٍُ تز گشیٌِ پیؼ فزك هؼٌی زاری هداًة اعت .آسهَى زقیق فیؾز
حق اًتراتی زر ذی زٍ ،آسهًَی اعت کِ فقظ هقسار  Pزقیق را هی زّس.

هؼٌی زاری
هداًثی

هقسار  Pهحاعثِ ؽسُ تزای اعاط ایي فزك کِ زازُ ّا اس ًوًَِ ای تشرگ تِ زعت آهسُ ٍ یک تَسیغ
هداًة اعت .تزای اکثز آسهَى ّای آهار اعتٌثاعی ،هقسار  Pزازُ ؽسُ تَعظ  SPSSزارای هؼٌی
زاری هداًثی اعت .اکٌَى  SPSSتزای تغیاری اس آسهَى ّا گشیٌِ ای را هی زّس کِ زر فَرت
اًتراب ،هؼٌی زاری زقیق را ًیش هحاعثِ هی کٌس.

هقسار تحزاًی

زر هَرز فزضیِ تِ کار رفتِ اعت ٍ ػثارت اس آعتاًِ ای اعت کِ هقسار یک آهارُ آسهَى زر یک ًوًَِ
تا آى هقایغِ هی ؽَز تا یک فزك ففز رز یا تاییس ؽَز .تِ ػثارتی ،هقسار السم تزای رز یا ػسم
پذ یزػ فزك ففز .هقسار تحزاًی تزای ّز آسهَى فزضیِ تغتگی تِ عغح هؼٌی زاری کِ آسهَى زر
آى اخزا هی ؽَز ٍ ّوچٌیي ٍضؼیت یک عزفِ یا زٍعزفِ تَزى آى آسهَى تغتگی زارز.
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هؼوَال تِ یک ؽزکت کٌٌسُ زر آسهایؼ هَرز گفتِ هی ؽَز .زر رٍاًؾٌاعی اعتثٌاء افلی تزای عزح
ّای آسهَزًی ّای ّوتا ؽسُ اعت ،کِ زر آى تِ ؽزکت کٌٌسگاى ّوتا ؽسُ هَرز گفتِ هی ؽَز .زر
هَرز

هیاًگیي
هیاًگیي افالح
ؽسُ -هیاًگیي
تؼسیل ؽسُ
هیاًِ
ًاحیِ تحزاًی
ًغثت F
ًگارُ

تؼضی اس پضٍّؼ ّا ،هَرز تِ هؼٌی اًغاى ؽزکت کٌٌسُ ًیغت .هثال هوکي اعت ترَاّین هیاًگیي
ًوزات «الف» زاًؼ آهَساى هسارط هرتلف را تِ زعت آٍرین .زر ایي فَرت هٌظَر ها اس هَرزّا
هسارط هرتلف اعت.
یکی اس اًساسُ ّای گزایؼ هزکشی اعتً :وزات خوغ هی ؽًَس ٍ عپظ ًوزُ کل آى ّا تز تؼساز ًوزُ
ّا تقغین هی گززًس.
هیاًگیي ًوزُ ّا ٍقتی کِ اثز یک یا چٌس هتغیز ّوپزاػ حذف ؽسُ اًس ،تِ ٍیضُ زر تحلیل ٍاریاًظ

یکی اس اًساسُ ّای گزایؼ هزکشی؛ ًوزات تز اعاط تزتیة هزتة ؽسُ ٍ عپظ ًوزُ قزار گزفتِ زر
ٍعظ تِ ػٌَاى هیاًِ زر ًظز گزفتِ هی ؽَز.
هدوَػِ هقازیزی اس آهارُ آسهَى اعت کِ تزاعاط آى ،فزك ففز رز هی ؽَز.
آهاری کِ ٌّگام هحاعثِ تحلیل ٍاری اًظ تِ زعت هی آیس ٍ هی تَاًس تِ ػٌَاى ًغثت ٍاریاًظ ًاؽی
اس زعتکاری ػاهل(هتغیز هغتقل) تز ٍاریاًظ ًاؽی اس ذغا تَضیح زازُ ؽَز.
ًوَزاری تزای ًؾاى زازى اًساسُ ّای یک یا چٌس هتغیز.

ًوا (هس)

ًوزُ ای کِ زر ًوزات یک ًوًَِ تیؾتز اس عایز ًوزات تکزار ؽسُ اعت .یکی اس اًساسُ ّای گزایؼ
هزکشی اعت.

ًوزُ اعتاًسارز

ّواى ًوزُ  Zاعت کِ ػثارت هی تاؽس اس ًوزُ ذاهی کِ تز اعاط هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًسارز تَسیغ
اس آًچِ کِ ایي ًوزُ ذام تَلیس ؽسُ ،تؼسیل ٍ افالح ؽسُ اعت.

ًوزُ ذغا

ترؾی اس ًوزُ یک آسهَى کِ تقازفی اعت ٍ زر ػسم پایایی آى آسهَى ًقؼ زارز.

ًوَزار هیلِ ای

تقَیزی کِ زر آى فزاٍاًی ّا تِ ٍعیلِ ارتفاع هدوَػِ ای اس هیلِ ّا ًؾاى زازُ هی ؽَز.

ًوَزار هیلِ ای
ذغا

ًوَزاری کِ زر آى هیاًگیي ّز یک اس ؽزایظ تِ ّوزاُ یک هیلِ ػوَزی کِ یک ذغای اعتاًسارز
تاالتز اس هیاًگیي ٍ یک ذغای اعتاًسارز پاییي تز اس هیاًگیي را هؾرـ هی کٌس ،تزعین هی کٌس.

ٍاریاًظ

یکی اس هقیاط ّای پزاکٌسگی اعت کِ تزاتز تا هزتغ اًحزاف اعتاًسارز اعت .یکی اس هلشٍهات اعتفازُ
اس آسهَى ّای آهار پاراهتزی ،هغاٍی تَزى ٍاریاًظ ًوًَِ ّاعت.

ٍسى تتا

ٍسى رگزعیَى اعتاًسارز زر رگزعیَى چٌس هتغیزی .آى تا ضزیة ّوثغتگی رگزعیَى عازُ هغاتقت
زارز

ّوثغتگی

افغالحی کِ تزای تَضیح ارتثاط ذغی ٍ ،یا راتغِ زٍ هتغیز (کِ تز اعاط عغَح اًساسُ گیزی
تزتیثی ،فافلِ ای ٍ ،یا ًغثی اًساسُ گیزی ؽسُ تاؽٌس) تِ کار هی رٍز .آسهَى ّای ّوثغتگی زر آهار
اعتٌثاعی ػثارتٌس اس :آر پیزعَى ،رٍ اعپیزهي ٍ ،تائَی کٌسال.
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ّوثغتگی
اعپیزهي

رٍ اعپیزهي .یک آسهَى آهار اعتٌثاعی اس زعتِ ّوثغتگی ّا کِ تزای تحلیل زازُ ّای غیزپاراهتزی
هَرز اعتفازُ قزار هی گیزز.

ّوثغتگی
پیزعَى

آر پیزعَى .یک آسهَى آهار اعتٌثاعی اس گزٍُ ّوثغتگی ّا اعت کِ تزای تحلیل زازُ ّای پاراهتزی
تِ کار هی رٍز.

ّوثغتگی
چٌسهتغیزی یا
R
ّوثغتگی
عْوی

ؽکلی اس ضزیة ّوثغتگی اعت کِ یک ًوزُ تک ( )Aتا زٍ یا چٌس ًوزُ تِ فَرت تزکیثی ()B+C
را ًؾاى هی زّس .تِ ٍیضُ زر رگزعیَى چٌسهتغیزی تزای ًؾاى زازى ّوثغتگی هدوَػِ ای اس
هتغیزّای پیؼ تیي تا هتغیز ٍاتغتِ تِ کار هی رٍز.
ّوثغتگی تیي هتغیز هالک (ٍاتغتِ) ٍ یک هتغیز پیؼ تیي (هغتقل) ،سهاًی کِ ّوثغتگی هتغیز
پیؼ تیي تا عایز هتغیزّای پیؼ تیي حذف یا افزاس ؽسُ اعت.

ّوثغتگی زٍ ّوثغتگی تیي یک هتغیز ًوزُ ای ٍ یک هتغیز زٍخولِ ای (زٍ ارسؽی) -یؼٌی هتغیزی کِ زٍ عثقِ
رؽتِای ًقغِ ای زارز.
ّوپزاػ

هتغیزی اعت کِ تا هتغیزّای افلی هَرز ًظز پضٍّؾگز ّوثغتِ اعت .ایي هتغیز ّوپزاػ زر تحلیل
کٍَاریاًظ یک اثز ًاهغلَب اعت کِ اثز آى تایس کٌتزل ؽَز.

ّیغتَگزام

ًوایؼ گزافیکی تَسیغ فزاٍاًی یک هتغیز فافلِ ای یا ًغثی.

یکغاًی
پزاکٌسگی

ؽثاّت پزاکٌسگی یا پرؼ ًقاط زازُ ّا زر اعزاف تزاسًسُ تزیي ذظ رگزعیَى زر ترؼ ّای
هرتلف آى ذظ.

منابع


تزیظً ،یکال ٍ کوپ ،ریچارز ٍ علٌگار ،رسهزی ( )1351تحلیل زازُ ّای رٍاًؾٌاعی تا تزًاهِ  ، SPSSتزخوِ ذسیدِ
ػلی آتازی ٍ عیس ػلی فوسیٍ ،یزایؼ عَم ،تْزاىً :ؾز زٍراى.



حثیة پَر ،کزم ٍ ففزی ؽالی ،رضا ( .)1311راٌّوای خاهغ کارتزز  SPSSزر تحقیقات پیوایؾی ،تْزاى  :لَیِ،
هتفکزاى.



کزیوی ،راهیي ( )1354راٌّوای آعاى تحلیل آهاری تا  ،SPSSتْزاىً :ؾز ٌّگام.

ّ اٍیت ،زًیظ ٍ کزاهز ،زاًکي ( )1315هقسهِای تز کارتزز  SPSSزر رٍاى ؽٌاعی ٍ زیگز ػلَم ػلَم رفتاری ،تْزاىً :ؾز

عري.
تدوین :رامین کریمی
www.kharazmi-statistics.ir
مرکس آماری خوارزمی
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