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هقذهِ:
آسهَى کزاسکالٍ-الیس ) (Kruskal-wallisآسهًَی ًاپاراهتزیک هیتاضذ کِ ّنارس آسهَى پاراهتزیک تدشیِ ٍ
تحلیل ٍاریاًس ) (ANOVAاست .تِ تیاى تْتز ٬در ایي آسهَى تِ تزرسی تفاٍت تیي هقادیز یک هتغیز در تیي
چٌذ خاهؼِ هستقل پزداختِ هیضَد .تزای ًوًَِ ٬هحققی درصذد است تفاٍت تیي سطح تحصیالت ٍ رضایت
ضغلی کارکٌاى را تسٌدذٍ .ی تزای ایيکِ تتَاًذ اس آسهَى کزاسکالٍ-الیس استفادُ کٌذ ٬رضایت ضغلی را تِ
گًَِای سٌدیذُ است کِ ًوزات پیَستِ اس ًوزُ  0تا  100را در هَرد ایي هتغیز در اختیار دارد .آسهَى
کزاسکالٍ-الیس ٬گًَِای تسط یافتِ اس آسهَى هيٍ-یتٌی است ٍ تایذ تؼذاد سطَح سیاد ٍ هتغیزی پیَستِ ٍخَد
داضتِ تاضذ .در اداهِ چگًَگی اًدام آسهَى کزاسکال ٍالیس در ًزم افشار  s-plusتیاى ضذُ است.
هطالثی کِ در ایي هتي آٍردُ ضذُ ػثارتٌذ اس:

هؼزفی آسهَى کزاسکالٍ-الیس
آسهَى کزاسکالٍ-الیس در ًزم افشار S-PLUS

هثال:1آسهَى کزاسکالٍ-الیس اس رٍش فزاخَاًی دادُ
هثال :2آسهَى کزاسکالٍ-الیس اس رٍش ٍرٍد دادُ
هثال :3آسهَى کزاسکالٍ-الیس اس رٍش تزًاهِ ًَیسی

هعرفی آزهَى کراسکالٍ-الیس
آسهَى رتثِ ای کزاسکالٍ-الیس یک خایگشیي ًاپاراهتزیک در هقاتل تحلیل آًالیش ٍاریاًس یک طزفِ است .فزض
صفز در ایٌدا آى است کِ هیاًگیي ( xپاراهتز) در تواهی گزٍُ ّا یکساى است ٍ فزض هقاتل آى است کِ
هیاًگیي  xحذاقل در یکی اس گزٍُ ّا هتفاٍت است .تزخالف تحلیل ٍاریاًس یک طزفِ در ایي رٍش ًیاسی تِ
ًزهال تَدى دادُ ّا ًیست .چزا کِ آسهَى کزاسکالٍ-الیس اس خولِ آسهَى ّای ًاپاراهتزیک است .در صَرتیکِ
پیص فزض ّای السم تزای اًدام آًالیش ٍاریاًس یک طزفِ تزقزار ًثاضذً ،اچارین اس هؼادل ّای ًاپارهتزیک تزای
هقایسِ چٌذ خاهؼِ تْزُ تگیزین.
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در ایي آسهَى هی خَاّین فزض هثٌی تز تزاتزی هیاًگیي ّا در تزاتز فزض هقاتل هثٌی تز ًاتزاتزی هیاًگیي ّای
آسهَى کٌین.
آسهَى کزاسکال ٍالیس تِ ضزح سیز است:
یک ًوًَِ

اس ّز  )i=1,2,…,k( i ،در ًظز هیگیزین .ایيً kوًَِ را تا ّن تزکیة هی کٌین تا یک ًوًَِ
تایی تذست آیذ ٍ آى را تا اػذاد درست  1,2,…,nرتثِ تٌذی هی کٌین .فزض کٌیذ R

هؼذل توام رتثِ ّا

تزای ًوًَِ -iام در ایي رتثِ تٌذی تاضذ .تز ایي اساس آهارُ سیز را هی ساسین:
)̅

اگز

̅(

∑

̅(

)

∑

درست تاضذ ،اًتظار دارین کِ ̅ ّا تقزیثا تزاتز تاضٌذ ،پسVرا در سطح هؼیي ،هثال 𝛼 ; 0.05هی تَاًین

تسٌدین .در ًتیدِ تِ تَسیغ احتوال ً νیاس دارین .کزاسکالٍ-الیس تا هحاسثاتی ًِ چٌذاى پیچیذُ ًطاى دادُ اًذ
کِ آهارُ :
ν
)

تحت فزض

تقزیثا دارای تَسیغ

)

(

(

ّا

است ٍ پس اس هحاسثاتی هی تَاى آى را تز حسة

تِ صَرت سیز تِ ًام آهارُ ی کزاسکالٍ-الیس در آٍرد.
)

در ایي آهارُ

∑

اًذاسُ ًوًَِ -iام k ،تؼذاد ًوًَِ ّا،

تزای ًوًَِ -iام در ًوًَِ تزکیثی هی تاضذ .اگز

)

(

(

∑

اًذاسُ ًوًَِ تزکیثی ٍ
فزض

)

(

هدوَع رتثِ ّا

را تا در سطح 𝛼 رد هی کٌین.

در ایي آسهَى تقزیثی تایذ:
 .1دادُ ّا ًوًَِ ّای هستقل ،اس خاهؼِ ّایی تاضٌذ کِ ضکل آًْا یکساى است.
 .2اًذاسُ ًوًَِ ّا تا حذ اهکاى تا ّن تزاتز تاضٌذ.
 .3اًذاسُ ّز ًوًَِ حذاقل  5تاضذ.
 .4دادُ ّا تِ صَرت تصادفی اس خاهؼِ استخزاج ضذُ تاضذ.
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ًکتِ :در صَرتی کِ  k;2تاضذ ،یؼٌی داضتي ً 2وًَِ ،آسهَى کزاسکال ٍالیس هؼادل آسهَى هي ٍیتٌی هی
تاضذ.

آزهَى کراسکال ٍالیس در ًرم افسار S-PLUS

تزای اًدام آسهَى هزتَطِ ٍ درک تْتز آسهَى دٍ هثال تیاى هی کٌین.
هثال :1دادُ ّای  mpipرا فزاخَاًی هی کٌین( .تزای آهَسش چگًَگی فزاخَاًی دادُ تِ فایل "هؼزفی ًزم افشار ٍ
ٍرٍد دادُ ّا" در صفحِ ی آهَسش  S-PLUSپایگاُ ایٌتزًتی هزکش تحلیل آهاری خَارسهی هزاخؼِ ًواییذ).
چٌاًچِ دادُ ّای هزتَطِ را تاس کزدیذ تزای اًدام آسهَى
کزاسکالٍ-الیس هسیز سیز را طی ًواییذ.

…Statistics > Compare Sample > K Samples > Kruskal-Wallis Rank Test

پس اس آى پٌدزُ ی سیز تاس هی ضَد.
هجوَعِ دادُ ای کِ هی خَاّین بررسی کٌین ٍ یا صفحِ
ای کِ دادُ ّا را در آى ٍارد کردُ ایذ را اًتخاب هی کٌیذ.

هتغیر هَرد ًظر برای بررسی را در ایي قسوت قرار هی
دّین .در ایٌجا هتغیر  vedاًتخاب شذُ است.
هتغیر گرٍُ بٌذی شذُ را در ایي قسوت قرار هی دّین در
برای چاپ ًتایج الزم است
ایي گسیٌِ را تیک دار کٌیذ.

ایٌجا هتغیر  Angina2بِ عٌَاى هتغیر گرٍُ بٌذی
اًتخاب شذُ است.
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پس اس اًتخاب ایي هزاحل دکوِ  okرا سدُ تا ًتایح ٍ گشارش ًزم افشار ًوایص دادُ ضَد .چٌاًچِ هزاحل تِ
درستی اًدام ضَد ًتایدی هطاتِ تصَیز پاییي ًوایص دادُ هی ضَد.
ّواًطَر کِ هطاّذُ هی ضَد در گشارش
ارائِ ضذُ هقذار  0.297 ;p-valueاست
کِ در سطح هؼٌی داری  %95اس هقذار
 0.05تیطتز است .در ًتیدِ دلیلی تز رد
فزض صفز ٍخَد ًذارد .در ًتیدِ هی تَاى

هقذار سطح هؼٌی داری

درخِ آسادی

هقذار آهاری آسهَى

گفت هی پذیزین در سطح  %95هتَسط هتغیزّای  vedتِ طَر هتَسط تزای تواهی طثقات  engine2یکساى
است.

هثال :2در ایي هثال ًوزُ ّای آسهَى ٍرٍدی داًطدَیاى سِ داًطگاُ  A,B,Cدادُ ضذُ است .هی خَاّین تا
 α 0.05تیاسهایین کِ ًوزات داًطدَیاى ّز سِ داًطگاُ تِ طَر هتَسط یکساى است یا ًِ؟
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داًطدَیاى ّز سِ داًطگاُ اس ًظز هتَسط سطح درس تِ طَر یکساى اًذ
رد فزض
تزای اًدام آسهَى هَرد ًظز دادُ ّای هزتَطِ را در ًزم افشار ٍ S-PLUSارد ًواییذ( .تزای آهَسش چگًَگی ٍرٍد
دادُ ّای خذیذ تِ فایل "هؼزفی ًزم افشار ٍ ٍرٍد دادُ ّا" در صفحِ ی آهَسش  S-PLUSپایگاُ ایٌتزًتی هزکش
تحلیل آهاری خَارسهی هزاخؼِ ًواییذ).
پس اس ٍارد کزدى دادُ ّای هَرد ًظز هسیز سیز ار طی ًواییذ.
Statistics > Compare Sample > K Samples > Kruskal-Wallis Rank Test...

هطاتق پٌدزُ ی پاییي کادرّا را پز هی کٌین.
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پس اس سدى دکوِ ی  OKخزٍخی پاییي گشارش دادُ هی ضَد.
ّواًطَر کِ در خزٍخی ّا هطاّذُ هی کٌیذ  p-value=0.4354اس α ;0.05
تشرگتز است تٌاتزایي دلیلی تز رد فزض
ًذارین یؼٌی تا احتوال  %95هی پذیزین
داًطدَیاى  3داًطگاُ تِ طَر هتَسط اس ًظز
سطح درسی یکساى اًذ.
یکی دیگز اس رٍش ّا تزای اًدام آسهَى کزاسکال ٍالیس در ًزم افشار S-PLUSاستفادُ اس دستَرات است .تزای
درک تْتز تِ هثال سیز تَخِ ًواییذ.
هثال :3دادُ ّای سیز هقذار ًیکَتیي ًَ 3ع سیگار پزهصزف در یک هٌطقِ هزتَط تِ ً 20وًَِ تصادفی است.
ّذف هقایسِ هیاًگیي ًیکَتیي ایي ًَ 3ع سیگار است.
هقذار ًیکَتیي

ًَع سیگار
ًَع اٍل

66

65.5

66

65.5

66.5

67

ًَع دٍم

64.5

65

64

65

64.5

64.5

ًَم سَم

65.5

65

64.5

66

64.5

65.5

64

65

اتتذا دادُ ّای سیز را ٍارد  S-PLUSهی کٌین .دادُ تایذ در قالة  2تزدار ٍارد ضًَذ .تزدار اٍل تایذ حاٍی هقادیز
ٍاتستِ ٍ تزدار دٍم ضاهل هقادیز هتغیز گزٍُ تٌذی تاضٌذ.
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ًحَُ ی ٍرٍد دادُ

دادُ ّا را تِ صَرت رٍتزٍ ٍارد کزدُ ٍ
پس اس آى فزهاى آسهَى کزاسکال

ًحَُ ی تؼزیف کزدى
گزٍُ تٌذی دادُ ّا

ٍالیس هی ًَیسین.

فزهال کزاسکالٍ-الیس

ّواًطَر کِ در خزٍخی ّا هطاّذُ هی
کٌیذ  p-value=0.0025کِ اس  α ;0.05کَچکتز است تٌاتزایي فزض

رد هی ضَد یؼٌی تا احتوال %95

هیاًگیي ًیکَتیي ایيًَ 3ع سیگار تفاٍت هؼٌی داری تا ّن دارًذ ٍ یکساى ًیستٌذ.

هٌثغ:
 آهَسش کارتزدی ٍ آهَسش ًزم افشار  ،s-plusگزدآٍردًگاى دکتز هسؼَد ًیکَکار ،حثیة تزتتی قزُ تاؽ،هزضیِ سْیلی راد ،راضیِ اٍالد دیلوقاًیاى ،اًتطارات گستزش ػلَم پایِ1384،
 کارتزد ًزم افشار  s-plusدر تحلیل آهاری ،تالیف :آیتیي سؼادت ،هْذی هختارپَر ،سیٌة ًَرٍسی،اًتطارات خْاد داًطگاّی ٍاحذ اصفْاى1389 ،
 هحاسثات آهاری تا  ،s-plusاًَر هحوذی ،اًتطارات گستزش ػلَم پایِ1391 ، http://spss-amar.vcp.irS-PLUS 8 for Windows User’s Guide, May 2007, Insightful Corporation, Seattle
Washington, 1700 Westlake Avenue N, Suite 500, WA 98109-3044,USA
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