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وم نرمال شده است. چولگی در حقیقت معیاری از وجود یا عدم تقارن تابع توزیع چولگی برابر با گشتاور س 

می باشد. برای یک توزیع کامالً متقارن چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر 

ست. اباالتر چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر مقدار چولگی منفی 

 .در شکل زیر چولگی مثبت و منفی را می بینید

 

بر  نرمال چهارم گشتاور با را کشیدگی مقدار  مندی یک توزیع است.کشیدگی یا کورتزیس نشان دهنده قله

آورد کرده اند، به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم است و مقدار کشیدگی 

می باشد. کشیدگی مثبت یعنی قله ی توزیع مورد نظر از توزیع نرمال باالتر و  ۳برای توزیع نرمال برابر 

 .کشیدگی منفی نشانه ی پایین تر بودن قله از توزیع نرمال است
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نباشند داده ها از توزیع نرمال بسیار ( -۲،  ۲چه چولگی و کشیدگی در بازه ی ) چنان معموال  ت کلیدر حال

دور بوده و می بایست قبل از هر گونه آزمونی که برای انجامشان باید فرض نرمال بودن داده ها برقرار باشند؛ 

 ( .کوچکتر یا بزرگتر در نظر بگیرنداصالح گردند.) البته ممکن است بعضی از آمار دادنان این بازه را 

 .مثال زیر را در نظر بگیرید

 :را از مسیر زیر باز کنید adl.sav فایل SPSS از سری داده های آماده ی

Open> data> 

 :را انتخاب کنید adl.sav به آدرس زیر رفته و فایل look in در open data در کادر 

C:\ > program files> SPSSlnc > SPSS> Samples 

سیر م از  را چک کنیم: برای این کار Hopital LOS(los) و (age)می خواهیم نرمال بودن داده های سن

دو  optins را باز کنید و این دو متغیر را به کادر سفید انتقال دهید و در منوی Descriptive کادر  *

را بزنید. با این کار خروجی زیر  ok نهایت دکمه ی در و  را فعال کنید. Skewness و Kurtosis گزینه

 :را دریافت می کنید

 

است این می تواند ما را به نرمال بودن توزیع این متغیر  ۱٫۳۸۳مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر سن 

امیدوار کند یعنی از لحاظ کجی متغیر سن مانند نرمال بوده و توزیع آن متقارن است اما مقدار کشیدگی 

است و این می رساند که قله ی این توزیع از نرمال باال تر قرار می گیرد. لذا این متغیر با بیشتر  ۳آن از 

 .اینکه دارای توزیع متقارنی است اما نرمال نخواهد بود
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به شما دو مقدار که  Tests of Normality  با این عمل خروجی شما شامل جدولی است تحت عنوان

سطح معناداری را برای هر کدام از متغیر ها به طور مجزا می دهد. این مقادیر در تشخیص نرمالیتی داده 

 .ها بسیار تعیین کننده است

 

نمایش داده می شود  .sig که در این جدول با Shapiro-Wilk معموال چنانچه سطح معناداری در آزمون

در غیر این صورت نمی توان   .داده ها را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد باشد می توان  ۰٫۰۰بیشتر از 

 گفت که داده ها توزیعشان نرمال است. با توجه به جدول فوق و مقادیر سطح معناداری برای متغیرهای

age وlos می توان گفت که توزیع متغیر los می تواند با احتمال خوبی نرمال باشد اما همانطور ی که در 

 .نرمال نخواهد بود age  گام اول هم پیش بینی کرده بودیم متغیر

داشته باشیم هرچند این آزمون  Kolmogotov-Smirnov بد نیست نگاهی هم به سطح معناداری بخش

 .دارد کاربرد  مجموعه داده هایی با حجم باال برای  بیشتر
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شما که در گام اول چولگی و کشیدگی معمولی اگر در گام دوم به این نتیجه رسیدید که متغیرهای :گام سوم

که در گام دوم معرفی شد  Explore داشتند نرمال نبودند، به سراغ نمودارهایی که می توانید از خروجی

یا نمودار شاخ و برگ ظاهر می شود. با این  Q-Q plot جعبه ای ، یا نمودارهای  بروید. به طور پیش فرض

وسایر نمودارها  برگ و شاخ نمودار به مربوط های گزینه  چک کنید که Plots حال در همان کادر محاوره

 .تیک دار باشند

از طریق این نمودارها می توان به طور جزیی به نحوه ی توزیع داده ها پی برده و علت نرمال نبودن داده ها 

 :را با دلیل ببینید

 .نمودار شاخ و برگ برای یک توزیع نرمال شکلی زنگوله وار دارد

داده های یک توزیع نرمال معموال روی خط قرار می گیرد و داده ها در روی خط مارپیچ  Q-Q در نمودار

 .وار نخواهند بود-S  یا

 جعبه ی یک نمودار جعبه ای معموال برای توزیع نرمال در مرکز نمودار قرار می گیرد. دیدن داده های پرت

می تواند انحراف یک توزیع را از توزیع نرمال به خوبی تشریح که آنها را با ستاره یا نقطه نشان می دهند(  )

 .کند

 :می بینیم age در مثال باال نمودار ها را برای متغیر

 که داریم هایی داده اند شده پخش نرمال خط حول  وار– S مشاهده می کنید که عالوه بر اینکه داده ها

 های پرت می باشندبسیار از خط دور افتاده اند. این داده ها همان داده 

در نمودار جعبه ای آن هم مشاهده می کنید که جعبه در مرکز قرار ندارد. و علت آن می تواند وجود داده 

 .ی پرتی که در باال ی جعبه فرار دارد نیز باشد
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مقایسه  los همینطور نمودار شاخ و برگ را برای متغیر سن ببینید و آن را با نمودار شاخ و برگ متغیر

 :نیدک
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