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 هقذهِ

هؼتمل یب گشٍُ ثٌذی اص ِ ای یب ًؼجی( ٍ دادُ ّبی هتغیش چٌبًچِ دادُ ّبی هشثَط ثِ هتغیش ٍاثؼتِ اص ًَع ووی )فبكل   

ًَع ویفی ثب همیبع )اػوی یب تشتیجی( ثبؿذ، ثشای ثشسػی تفبٍت ّب هی تَاى ثِ همبیؼِ هیبًگیي ّب پشداخت ٍ هؼٌی داس 

ثَدى تفبٍت ّبی هَخَد ثیي عجمبت یب گشٍُ ّب سا هَسد ثشسػی لشاس داد. ثشای ایي هٌظَس دٍ سٍؽ پشوبسثشد تحت ػٌَاى 

داؿتِ ثبؿذ )ثِ ػٌَاى هثبل اگش  دٍ گشٍُب هتغیش گشٍُ ثٌذی تٌْب چِ هتغیش هؼتمل یٍخَد داسد. چٌبً t  ٍFآصهَى 

اهب اگش تؼذاد گشٍُ  اػتفبدُ وشد. t ّبی  صًبى ٍ هشداى سا ثب ّن همبیؼِ وٌین( دس ایي كَست ثبیذ اص آصهَى دسآهذثخَاّین 

ًیض  ANOVAوِ تحلیل ٍاسیبًغ یب  Fًخَاّذ داؿت ٍ ثبیذ اص آصهَى وبسثشد  t ّب ثیـتش اص دٍ ثبؿذ، دس ایي كَست آصهَى 

ًبم داسد، اػتفبدُ ؿَد )ثِ ػٌَاى هثبل اگش ثخَاّین هیضاى دسآهذ گشٍُ ّبی ؿغلی وبسگش، وبسهٌذ ٍ وـبٍسص سا ثب ّن 

 اػتفبدُ وٌین(.  Fهمبیؼِ وٌین ثبیذ اص آصهَى 

تٌْب هؼٌی داسی تفبٍت ثیي هیبًگیي گشٍُ ّب سا هَسد  Fوِ آصهَى  لشاس ثگیشد ایي اػتآى چِ وِ ثبیذ هَسد تَخِ    

ت ّب دس ثیي وذام یه اص گشٍُ ّبی هَسد ثشسػی ٍخَد داسد. ثِ ٍثشسػی لشاس هی دّذ، اهب هـخق ًوی وٌذ وِ ایي تفب

عشیك همبیؼِ ای  عجمبت ٍخَد داسد ٍ اص ایيت ّبی ثذػت آهذُ دس ثیي وذام یه اص ٍّویي دلیل ثشای ایي وِ ثذاًین تفب

ي اػتفبدُ ؿَد. ایي آصهَى ّب ٍ یب اص آهبسُ ّبیی هبًٌذ تَوی یب داًىِ LSDیب  فِثیي گشٍُ ّب اًدبم گیشد ثبیذ اص آصهَى ؿِ

 ّب سا ًـبى هی دّذ.ى هیبًگیي صٍج ّب سا ثب ّوذیگش ثِ كَست دٍ ثِ دٍ همبیؼِ وشدُ ٍ ٍخَد اختالف هؼٌبداس ثیي آ

آصهَى ّبی پبساهتشی وِ ثِ همبیؼِ هیبًگیي گشٍُ ّب هی پشداصد اختلبف یبفتِ ٍ ػالٍُ ثش تـشیح  حتَضیایي همبلِ ثِ    

 هی دّذ.تَضیح  SPSSصهیٌِ ّبی وبسثشد ّش یه اص آى ّب، ًحَُ هحبػجِ آى ّب ًیض ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس 

 

 اًتخاب  آزهَى برای هقایسِ هیاًگیي ّا 

. اص آى خب وِ گشٍُ ّبی هَسد ػوذُ تشیي آصهَى ّبی آهبسی ثشای همبیؼِ هیبًگیي گشٍُ ّب هی ثبؿٌذ t  ٍFآصهَى ّبی    

هَى ّبی  فَق ثِ دٍ ثخؾ هؼتمل ٍ ّوجؼتِ تمؼین صثشسػی هوىي اػت هؼتمل یب ّوجؼتِ ثبؿٌذ، ثٌبثشایي ّشیه اص آ

هؼتمل یب ّوجؼتِ اػتفبدُ وشد ،  Fیب  tی هی ؿًَذ. تلوین گیشی دس خلَف ایي وِ دس چِ هَالؼی ثبیذ اص آصهَى ّب

 ی اػت.بی ووهْن تشیي هؼئلِ دس تحلیل دادُ ّ

ثشای ایي هٌظَس دسخت تلوین گیشی اسائِ ؿذُ اػت وِ ثِ هحمك ووه هی وٌذ تب هٌبػت تشیي آصهَى آهبسی سا    

ّبی الصم سا اسائِ دّذ لبدس ثِ اًتخبة  شد. ثش اػبع ایي ًوَداس اگش هحمك تٌْب دٍ ػَال سا هغشح ٍ پبػخثاًتخبة ٍ ثِ وبس 

 آصهَى هٌبػت خَاّذ ثَد.
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 پیش فرض ّای آزهَى ّای پاراهتری

سا صهبًی هی تَاى هَسد اػتفبدُ لشاس داد وِ پیؾ فشم ّبی ریل دس خلَف دادُ ّبی  t  ٍFآصهَى ّبی پبساهتشی    

 هَسد ثشسػی كبدق ثبؿذ. ایي پیؾ فشم ّب ػجبست اًذ اص:

 تَصیغ دادُ دس خبهؼِ، ًشهبل ٍ یب ًضدیه ثِ ًشهبل ثبؿٌذ. .1

 ٍاسیبًغ ًوًَِ ّب ثشاثش یب تمشیجب ثشاثش ثبؿذ. .2

 ًؼجی ثبؿٌذ. دادُ ّب دس ػغح ػٌدؾ فبكلِ ای ٍ .3

: اگش گشٍُ ّبی هَسد ثشسػی اًذاصُ یىؼبًی داؿتِ ثبؿٌذ دس ایي كَست فشم ثشاثشی ٍاسیبًغ ًوًَِ ّب چٌذاى  1ًىتِ    

هْن ًیؼت. دس ضوي دس خبهؼِ ًوًَِ ثضسي ًیض حتی اگش ٍاسیبًغ یه گشٍُ دٍ ثشاثش دیگشی ثبؿذ، ثبص ّن هی تَاى اص 

 آصهَى ّبی پبساهتشی اػتفبدُ وشد.

 نمودار انتخاب آزمون مناسة
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: اگش اعالػبت خوغ آٍسی ؿذُ ایي ػِ ؿشط سا ًذاؿتِ ثبؿٌذ، هی تَاى دادُ ّبی فَق سا ثِ غیشپبساهتشی تجذیل  2ًىتِ 

وشد ٍ اص سٍؽ ّبی آهبسی غیشپبساهتشی اػتفبدُ وشد. سٍؽ ػوذُ ثشای تجذیل دادُ ّبی پبساهتشی ثِ غیشپبساهتشی، ستجِ 

 آى ّبػت. )تجذیل دادُ ّبی فبكلِ ای یب ًؼجی ثِ دادُ ّبی تشتیجی( ثٌذی وشدى

 

 آزهَى ّای پاراهتری برای دٍ گرٍُ

فشضیِ ّبی تفبٍتی دس ساثغِ ثب دٍ گشٍُ یب ًوًَِ هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد، وِ ثشای آصهَى  تٌْب آصهَى پبساهتشی   

اسای دٍ حبلت )هؼتمل ٍ ّوجؼتِ( هی ثبؿذ وِ ّش دٍ، اص ثب دٍ ًوًَِ د tدٍ ًوًَِ ای هی ثبؿذ. آصهَى  tآصهَى 

پشوبسثشدتشیي آصهَى ّبی آهبسی پبساهتشی دس تحمیمبت ػلَم تشثیتی، سٍاى ؿٌبػی، هذیشیت، ػلَم عجیؼی ٍ ػلَم صیؼتی 

 هی ثبؿٌذ.

 (Independent-Samples T Testثب دٍ ًوًَِ هؼتمل ) tآصهَى  -1

   (Paired-Samples T Testّوجؼتِ )ثب دٍ ًوًَِ خفتی یب  tآصهَى  -2

 هی پشداصین. Fبلت ثبال ٍ آصهَى حدس اداهِ ثِ آهَصؽ دٍ 
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 (:Independent-Samples T Test) با دٍ ًوًَِ هستقل tآزهَى ( 1

وِ اص ّوذیگش هتفبٍت  هؼتمل صهبًی هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد وِ ثخبّین هیبًگیي ثیي دٍ گشٍُ اص افشاد سا tآصهَى    

ػبصهبًذّی ؿذُ اًذ، همبیؼِ وٌین. دس ایي سٍؽ ػؼی هی گشدد وِ تفبٍت ثیي دٍ گشٍُ  A  ٍBّؼتٌذ ٍ دس گشٍُ ّبی 

 .هـخق ؿَد

 هثال

تش  ای پبییي ػبل گزؿتِ، صًبى ثِ عَس هیبًگیي دس ستجِ 100ّبی ضشیت َّؿی دس ًضدیه ثِ  ص صهبى ثجت ًتبیح آصهَىا   

ؿذُ ضشیت َّؿی اًدبم دادُ اػت، ًـبى  ای وِ خیوض فلیي، پظٍّـگش ؿٌبختِ گشفتٌذ، ٍلی هغبلؼِ اص هشداى لشاس هی

ـی دّذ وِ فبكلِ صًبى ٍ هشداى دس ایي صهیٌِ ًِ تٌْب وبّؾ یبفتِ اػت، ثلىِ صًبى دس ایي سلبثت، اص هشدّب پی هی

 .اًذ گشفتِ

هی خَاّین فشضیِ صیش سا ثِ ًفش اص صًبى ٍهشداى ثِ دػت آٍسدُ این ٍ دس ایي خب  100ثش ایي اػبع هب ضشیت َّؿی ثیي 

 آصهَى ثگزاسین:

 "ثیي ضشیت َّؿی هشداى ٍ صًبى تفبٍت هؼٌبداسی ٍخَد داسد."

 اجرا

 سا اخشا هی وٌین.  Analyze > Compare Means > Independent-Samples T Test  دػتَس  .1
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هی وٌین ٍ هتغیش گشٍُ ثٌذی ؿذُ یؼٌی خٌؼیت  Test Variable( سا ٍاسد وبدس IQهتغیش ٍاثؼتِ )  .2

(Gender)   سا ٍاسد وبدسGrouping Variable  .هی وٌین 

 

 1ػذد  Group 1 ولیه هی وٌین. دس پٌدشُ ای وِ ثبص هی ؿَد، سٍثشٍی وبدس  Define Groupsثش سٍی دووِ  .3

سا ولیه هی  Continue( سا تبیپ هی وٌین. پغ اص آى دووِ هشداى) 2ػذد  Group 2ٍ سٍثشٍی وبدس   ) صًبى( 

 ولیه هی وٌین. OKوٌین ٍ دس وبدس اكلی ثش سٍی 
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 : تفسیر ًتایج

 

اػتبًذاسد اص هیبًگیي سا ًـبى هی دّذ. خغبی ٍ  ثیبًگش آهبس تَكیفی اػت ٍ هیبًگیي، اًحشاف هؼیبس 1خذٍل ؿوبسُ    

دس ثشاثش  36.02ّوبى عَس وِ اص ًتبیح پیذاػت، ثیي هیبًگیي َّؽ صًبى ٍ هشداى تفبٍت چٌذاًی دیذُ ًوی ؿَد )

 (. الجتِ ثشای آصهَى هؼٌبداس ثَدى ایي تفبٍت هی ثبیؼت ثِ ًتبیح خذٍل صیش سخَع وٌین.35.84

 

ّوگٌی  لَِِى یب ، هشثَط ثِ آصهَى2لؼوت اٍل خذٍل ؿوبسُ   هْن تشیي خذٍل ثشای گضاسؽ اػت. 2خذٍل ؿوبسُ   

یب   ّوجؼتِ، ّوگٌی ٍاسیبًغ هیبى دٍ ًوًَِ tٍاسیبًغ ّبػت. ّوبى عَس وِ لجال روش ؿذ، اص پیؾ فشم ّبی آصهَى 

 Pگشٍُ اػت. ًتبیح خذٍل ًـبى هی دّذ وِ فشم كفش، هجٌی ثش ثشاثش ثَدى ٍاسیبًغ دٍ ًوًَِ )یب خبهؼِ( تبییذ هی ؿَد )

 .(/. ثبؿذ05فشم ثشاثشی ٍاسیبًغ ّب، ػغح هؼٌبداسی هی ثبیؼت ثیـتش اص  تبییذخْت  ًىتِ:) .(05/. <

دّذ وِ تفبٍت هؼٌبداسی ثیي  تؼت ثشای ثشاثشی هیبًگیي ّب، ًـبى هی  tلؼوت دٍم خذٍل تحت ػٌَاى آصهَى     

(. ثِ ػجبست دیگش فشم پظٍّؾ هب هجٌی ثش تفبٍت هیبًگیي ضشیت َّؿی دس P > ./05هیبًگیي دٍ ًوًَِ ٍخَد ًذاسد )

َد ٍ ثِ ػجبستی ثشای ایي وِ فشم كفش هب سد ؿ  )یب دسػت تش ثگَیین: تبییذ ًوی ؿَد(. ثیي صًبى ٍ هشداى سد هی ؿَد

/. 05تفبٍت هؼٌبداسی ثیي ضشیت َّؿی صًبى ٍ هشداى ٍخَد داؿتِ ثبؿذ، هی ثبیؼت ػغح هؼٌبداسی آصهَى ووتش اص 

 ثبؿذ.

1جدول شماره   

2جدول شماره   

سطح معناداری 

  P  یا
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 :(Samples T Test-Paired) با دٍ ًوًَِ جفتی یا ّوبستِ tآزهَى ( 2

ثب ًوًَِ ّبی خفتی هؼوَال دس تحمیمت آصهبیـی ٍ تدشثی ٍ دس ؿشایغی ثِ وبس هی سٍد وِ للذ داسین تبثیش  tآصهَى    

ًَػی هذاخلِ سا ثش سٍی یه گشٍُ دس دٍ صهبى هتفبٍت هَسد ثشسػی لشاس دّین )هثال، همبیؼِ ٍضؼیت ثیوبس دس صهبى ّبی 

ی یه دٍسُ آهَصؿی ثش سٍی یه گشٍُ فشاگیش(. ثٌبثشایي، اص ایي لجل ٍ ثؼذ اص اػتفبدُ اص یه داسٍ، ٍ یب ثشسػی اثش اخشا

هـبّذات ایي دٍ  ي ّبی دٍ خوؼیت ٍ دس صهبًی وِآصهَى ثشای هحبػجِ فبكلِ اعویٌبى ٍ آصهَى فشضیِ تفبٍت هیبًگی

 خوؼیت ثب یىذیگش خفت )ٍاثؼتِ( ثبؿٌذ، ثِ وبس هی سٍد.

ت )هؼوَال لجل ٍ ثؼذ( هَسد ٍى یب ؿیء، دٍثبس دس دٍ ٍضؼیت هتفبثب ًوًَِ ّبی خفتی، ّش فشد، حیَا tدس آصهَى    

فش دس چٌیي آصهَى ّبیی ایي كهـبّذُ لشاس هی گیشد. ثِ ػٌَاى هثبل، هیضاى وبّؾ دسد پغ اص هلشف هؼىي. فشم 

 اػت وِ اختالفی ثیي همبدیش هیبًگیي دس دٍ ًوًَِ خفت اص خبهؼِ )لجل ٍ ثؼذ( ٍخَد ًذاسد.

 tكَست ًتبیح آصهَى  ىوِ دادُ ّب ثِ كَست خفتی ثبؿٌذ )هبًٌذ همبدیش دٍ اًذاصُ گیشی لجل ٍ ثؼذ(، دس آًىتِ: صهبًی    

ثشای وـف  هؼتمل، همذاس ٍاسیبًغ ّب سا ووتش ًـبى دادُ ٍ دس ًتیدِ اص تَاى ثبالتشی tّوجؼتِ، دس همبیؼِ ثب آصهَى 

 .تفبٍت ّب ثشخَسداس اػت

 هثال   

ت هیـیگبى آهشیىب دس تحمیمبت خذیذ خَد دسیبفتٌذ: اصدٍاج افشاد سا دس همبیؼِ ثب افشاد هدشد هحممبى داًـگبُ ایبل   

ّب اص  وٌذ ٍ تأثیش هثجت اصدٍاج دس ػغح ؿبدهبًی ٍ ًـبط افشاد دس دساص هذت ٍ ثب گزس ػبل تش هی تش ٍ ؿبدهبى خَؿجخت

هب فشضیِ صیش سا تذٍیي وشدُ ٍ آى  ٍ چبسچَة ًظشی ثبالبی ّیبفتِ  اػبع ثش  .دّذ اصدٍاج دٍ ًفش خَد سا ثیـتش ًـبى هی

 سا ثِ آصهَى هی گزاسین:

 "ًـبط افشاد لجل ٍ ثؼذ اص اصدٍاج ثب ّن هتفبٍت اػت.هیبًگیي "

اص اصدٍاج ؿبى هی ػٌدین  ػبل ثؼذ 5اًتخبة وشدُ ٍ هیبًگیي ًـبط آًبى سا لجل ٍ اى ًوًَِ َثِ ػًٌفش سا 50ثش ایي اػبع 

 َق هشاحل صیش سا دًجبل هی وٌین.ٍ خْت آصهَى ف

 .سا اخشا هی وٌین  Analyze > Compare Means > Paired-Samples T Test  دػتَس  .  1

هی وٌین  Paired Variablesسا ثِ تشتیت ٍاسد وبدس   Happiness 1   ٍHappiness 2. اص وبدس ػوت چپ هتغیشّبی 2

  ولیه هی وٌین. OK)هغبثك ؿىل(. دس اًتْب ثش سٍی 
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 : هیبًگیي ًـبط لجل اص اصدٍاج Happiness 1ًىتِ: 

Happiness 2       هیبًگیي ًـبط ثؼذ اص اصدٍاج : 

  تفسیر ًتایج:

 

( دس دٍ صهبى لجل ٍ ثؼذ اص اصدٍاج Happinessثیبى گش هیبًگیي ٍ اًحشاف اػتبًذاسد هیضاى ًـبط ) 3خذٍل ؿوبسُ    

ٍ ثؼذ اص اصدٍاج ثشاثش   18.82ّوبى عَس وِ ًتبیح خذٍل ًـبى هی دّذ، هیبًگیي ًـبط افشاد لجل اص اصدٍاج ثشاثش ثب اػت. 

ؿذُ اػت. ثیي هیبًگیي ًـبط افشاد لجل ٍ ثؼذ اص اصدٍاج تفبٍت ٍخَد داسد ٍلی خْت آصهَى هؼٌبداس ثَدى ایي  23.52ثب 

 .سخَع وٌین 5تفبٍت، هی ثبیؼت وِ ثِ ًتبیح خذٍل ؿوبسُ 

3جدول شماره   
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د لجل ٍ ثؼذ اص اصدٍاج اػت )یؼٌی ثیي ًوشات ًـبط افشا )پیشػَى( ثیبًگش هیضاى ّوجؼتگی 4ًتبیح خذٍل ؿوبسُ    

ّوجؼتِ، دٍ هتغیش هَسد ًظش  tّوبى عَس وِ گفتِ ؿذ، دس آصهَى    (.Happiness 1   ٍHappiness 2ّوجؼتگی ثیي 

ثبیذ اص یه گشٍُ دس دٍ صهبى هتفبٍت ٍ یب دٍ گشٍُ ّوجؼتِ ثبؿٌذ. ثٌبثشایي، ضشیت ّوجؼتگی ثیي ایي دٍ هتغیش ثبیذ 

ثب دٍ ًوًَِ  t/. ثبؿذ تب ثتَاى ثِ ًتبیح دسػت ٍ لبثل اػتوبدتشی اص آصهَى 05ًؼجتب لَی ٍ ػغح هؼٌبداسی ًیض وَچه تش اص 

/. ثبؿذ، 05اهب چٌبى چِ همذاس ضشیت ّوجؼتگی ثیي ایي دٍ هتغیش ضؼیف ٍ ػغح هؼٌبداسی آى ثضسي تش اص  خفتی سػیذ.

 ًـبى هی 4ّوجؼتِ، تشخیح دادُ هی ؿَد. خذٍل ؿوبسُ  tهؼتمل، ًؼجت ثِ آصهَى  tدس آى كَست اػتفبدُ اص آصهَى 

 .(P </. 00.( اػت ٍ هؼٌبداس ًیض ّؼت )835دّذ وِ ّوجؼتگی ثیي هیضاى ًـبط لجل ٍ ثؼذ اص اصدٍاج دس حذ لَی)

 

 

 

 

 

 

 

هْن تشیي خذٍل خْت گضاسؽ اػت. خْت آصهَى فشضیِ ثِ ًتبیح ػتَى آخش ٍ هیضاى هؼٌبداسی ًگبُ   5خذٍل ؿوبسُ    

/. اػت. دس ًتیدِ فشم كفش، هجٌی ثش ػذم ٍخَد تفبٍت 01هی وٌین. ّوبى عَس وِ پیذاػت ػغح هؼٌبداسی ووتش اص 

گفت وِ هیبًگیي ًـبط افشاد، لجل ٍ ثؼذ اص  ثیي هیبًگیي ًـبط لجل ٍ ثؼذ اص اصدٍاج سد هی ؿَد ٍ ثِ ػجبست دیگش هی تَاى

 اصدٍاج هتفبٍت اػت ٍ افشاد ثؼذ اص اصدٍاج، هیضاى ًـبط ؿبى ثیـتش هی ؿَد.

 

 

 

4جدول شماره   

5جدول شماره   
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 آزهَى تحلیل ٍاریاًس

ثِ وبس ثشد ٍ ثب اسائِ ًظشیِ ای دس ساثغِ ثب تحلیل ٍاسیبًغ، اسصؽ ٍ اّویت را « ٍاسیبًغ»فیـش اٍلیي وؼی ثَد وِ هفَْم    

ًیض هی گَیٌذ،  Fیب آصهَى  ANOVAس تحلیل پذیذُ ّبی ٍالؼی تَخیِ ٍ تجییي وشد. تحلیل ٍاسیبًغ وِ ثِ آى آى سا د

شد دس تحمیمبت التلبدی، اختوبػی، ػلَم تشثیتی، سٍاى ؿٌبػی، هذیشیت ٍ حتی ثیىی اص تىٌیه ّبی آهبسی هَثش ٍ پشوبس

ثیبى ؿذ، صهبًی وِ ثخَاّین هیبًگیي ّبی دٍ خبهؼِ )یب ًوًَِ( سا ٍ غیشُ اػت. ّوبى عَس وِ لجال ًیض  وـبٍسصی، ثیَلَطی

اػتفبدُ هی وٌین. اهب صهبًی  tٍ هؼٌی داسی تفبٍت ثیي آى ّب سا ثشسػی ًوبیین، اص آصهَى ّبی  ثب ّوذیگش همبیؼِ وٌین

یشی آصهَى ّبیی بسگبهؼِ )یب ًوًَِ( ثپشداصد، ثِ وت ّبی هیبًگیي ّبی ثیؾ اص دٍ خٍذ ثِ ثشسػی تفبثخَاّ وِ هحمك

اػتفبدُ هی  Fاهىبى پزیش ًخَاّذ ثَد. ثشای ایي هٌظَس دس ایي گًَِ تحمیمبت اص سٍؽ تحلیل ٍاسیبًغ یب آصهَى  tچَى 

یب  Fػِ گشٍُ وبسهٌذ، وـبٍسص ٍ وبسگش سا ثشسػی وٌین، اص آصهَى  ثبل اگش ثخَاّین تفبٍت دسآهذ ثیيگشدد. ثِ ػٌَاى ه

گشٍُ ّبی ؿغلی ػِ گبًِ سا اص عشیك همبیؼِ  دسآهذثیي   ی وٌین. ایي سٍؽ تفبٍت هؼٌبداسِتحلیل ٍاسیبًغ اػتفبدُ ه

 ّبی آًبى ثشسػی هی وٌذ.دسآهذهیبًگیي 

تحلیل ٍاسیبًغ دسٍالغ سٍؿی ثشای آصهبیؾ تفبٍت ثیي گشٍّْبی هختلف دادُ ّب یب ًوًَِ ّبػت. ایي سٍؽ ول    

ثِ دٍ ثخؾ تمؼین هی وٌذ. ثخـی اص ایي ٍاسیبًغ هوىي اػت ثخبعش  ٍاسیبًغ هَخَد دس یه هدوَػِ اصدادُ ّب سا

ت ًبؿی اص دالیل یب ػَاهل خبكی ثبؿذ. اص عشف دیگش ٍاسیبًغ حبدث ؿذُ ثبؿذ ٍ ثخؾ دیگش هوىي اػؿبًغ ٍ تلبدف 

بدث ؿذُ هغبلؼِ ٍ یب ثخبعش تفبٍت هَخَد دس دسٍى ًوًَِ ّب ح دهَخَد هوىي اػت ًبؿی اص تفبٍت ثیي گشٍُ ّبی هَس

ت ّب ثِ تجییي پذیذُ هَسدًظش هی پشداصد. ٍثِ ػٌَاى یه سٍؽ تحلیل یب ثشسػی هدوَع ایي تفب ANOVAثبؿذ. ثٌبثشایي 

اص عشیك ایي گًَِ تحلیل ّؼت وِ هحمك هی تَاًذ ثشسػی وٌذ وِ آیب ثیي دسآهذ گشٍُ ّبی هختلف ؿغلی تفبٍت 

 هؼٌبداسی ٍخَد داسد یب ًِ؟

ٍاسیبًغ دٍ ًَع ٍاسیبًغ ثبیذ ثشآٍسد گشدد وِ یىی اص آى ّب ٍاسیبًغ ثیي گشٍُ ّب ٍ دیگشی  ثِ عَس خالكِ دس تحلی

شاف هیبًگیي ّش گشٍُ اص هیبًگیي ول، ٍ حٍاسیبًغ دسٍى گشٍُ ّبػت. ٍاسیبًغ ثیي گشٍُ ّب ػجبست اص هدوَع هدزٍسات اً

اص هیبًگیي گشٍُ خَد هی ثبؿذ. ثش هجٌبی ایي  زٍسات اًحشاف همبدیش ّش فشددٍاسیبًغ دسٍى گشٍُ ّب ػجبست اص هدوَع ه

 ىبى هحبػجِ هیضاى  ثش اػبع فشهَل ریل فشاّن هی گشدد:هدٍ ٍاسیبًغ اػت وِ ا

ٍاسیبًغ ثیي گشٍُ ّب

ٍاسیبًغ ثیي گشٍُ ّب
=   F 

 Fثشای  آهذُ، ػغح هؼٌبداسی ثذػت  SPSSٍ چٌبى چِ اص ًتبیح ثِ دػت آهذُ اص آصهَى تحلیل ٍاسیبًغ دس ًشم افضاس  

ٍخَد  95/. ثبؿذ، هی تَاى لضبٍت وشد وِ ثیي هیبًگیي گشٍُ ّبی هَسد هغبلؼِ تفبٍت دس ػغح 05وَچه تش دػت ون 
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هؼٌی داس  99/. ثبؿذ، هی تَاى هذػی ؿذ وِ ایي تفبٍت دس ػغح 01داسد ٍ دس كَستی وِ ػذد ثذػت آهذُ وَچه تش اص 

 اػت.

، اگش دس ثیي هیبًگیي گشٍُ ّبی هختلف تفبٍت هؼٌی داسی ٍخَد داؿتِ ًىتِ هْن دس تحلیل ٍاسیبًغ ایي اػت وِ   

ت ّب سا ثذػت آٍسد. ثِ ػجبست دیگش اگش ثِ ٍ( ًوی تَاى هحل ایي تفبANOVAثبؿذ، كشفب اص عشیك ًتبیح تحلیل ٍاسیبًغ )

َاًین لضبٍت وٌین وِ آیب دس ثیي آى ّب ٍخَد داؿتِ ثبؿذ، ًوی ت ثپشداصین ٍ تفبٍت هؼٌی داسی A ،B ٍCهمبیؼِ ػِ گشٍُ 

ثِ   tٍیب ثیي ّش ػِ آًْب. دس چٌیي هَالؼی ًجبیذ اص عشیك آصهَى  A  ٍCٍ یب ثیي  B  ٍCاػت یب ثیي  A  ٍBایي تفبٍت ثیي 

اًدبم هی گیشد ثیـتش ثبؿذ، ػغح اعویٌبى  tهمبیؼِ دٍ ثِ دٍ گشٍُ ّب پشداخت، صیشا ّش لذس تؼذاد دفؼبتی وِ آصهَى 

ًتبیح پبییي هی آیذ. ثِ ّویي دلیل ثشای تؼییي هحل تفبٍت ّب دس ثیي گشٍُ ّبی ػِ گبًِ ٍ ثیـتش، ثبیذ اص آصهَى ّبی 

 تؼمیجی هبًٌذ آصهَى ؿفِ، تَوی، داًىي ٍ ... اػتفبدُ وشد.

 هثال

ت َّؿی وَدوبى دس گشٍُ ّبی دسآهذی ثب یىذیگش هتفبٍت ًـبى هی دّذ وِ هیضاى ضشی فشم وٌیذ تحمیمبت خذیذ   

اػت. ٍ هیضاى ضشیت َّؿی وَدوبى خبًَادُ ّبی پشدسآهذ، هیبى دسآهذ ٍ ون دسآهذ ثب یىذیگش هتفبٍت اػت. ثش اػبع 

 ًتبیح تحمیمبت لجلی  ٍ اػتذالالت ًظشی، فشضیِ صیش سا ثِ آصهَى هی گزاسین:

 "شٍُ ّبی دسآهذی، تفبٍت ٍخَد داسدثیي هیضاى ضشیت َّؿی وَدوبى دس گ"

ٍگشٍُ ّبی دسآهذی ایي آصهَى ؿبهل ػِ گشٍُ پشدسآهذ، هیبى دسآهذ ٍ ون دسآهذ وَدن اػت  90حدن ًوًَِ هب ؿبهل 

 .ٍ چٌبى چِ تفبٍتی ثیي گشٍّب ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ فشم كفش تبییذ هی ؿَد اػت
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 اجرا

 .سا اخشا هی وٌین  Analyze > Compare Means > One-Way ANOVA  دػتَس .   1

 

 هی وٌین. Dependent List ٍاسد وبدس ولیه وشدُ ٍ آى سا( IQ) ضشیت َّؿیهتغیش ٍاثؼتِ ثش سٍی . 2

 

 هی ًوبیین. Factorولیه وشدُ ٍ آى سا ٍاسد وبدس ػبهل  (Income. ثش سٍی هتغیش هؼتمل دسآهذ )3

ولیه هی وٌین ٍ ثِ ػٌَاى ًوًَِ، آصهَى تؼمیجی  Post Hoc. خْت اخشای دػتَس آصهَى ّب تؼمیجی، ثش سٍی گضیٌِ 4

Tukey  سا تیه هی صًین. دس اًتْبContinue .سا هی صًین 
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ٍ  Descriptiveدٍ گضیٌِ ولیه هی وٌین ٍ دس كفحِ ثبص ؿذُ  Options. دس كفحِ اكلی ثش سٍی گضیٌِ 5

Homogeneity of variance test ْبسا تیه هی صًین. ٍ دس اًت Continue   سا هی صًین. ٍ دس ًْبیت دس كفحِ اكلی

OK .سا هی صًین  
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 تفسیر ًتایج

 
 اص پیؾ فشم ّبی آصهَى تحلیل ٍاسیبًغ ایي اػت وِ ٍاسیبًغ گشٍُ ّب ثبیذ ثشاثش ثبؿذ. خْت آصهَى ایي فشم اص    

ایي هؼٌبػت  ِ/. ثبؿذ، ث05َى اػتفبدُ هی وٌین. چٌبًچِ ػغح هؼٌبداسی ایي آصهَى ثیـتش اص آصهَى ّوگٌی ٍاسیبًغ لِ

دس گضاسؽ( ثشاثش ؿذُ اػت ثب   Pدس خذٍل ٍ  Sigوِ ٍاسیبًغ گشٍُ ّب ثشاثش اػت. دس آصهَى هذ ًظش هب ػغح هؼٌبداسی )

/. اػت ٍ دس ًتیدِ دس آصهَى هذ ًظش هب دادُ ّب فشم ثشاثشی ٍاسیبًغ ّب سا سد ًىشدُ اًذ 05ٍ ایي هیضاى ثیـتش اص   .(224)

 غ ّب تبییذ ؿذ(.ً)فشم ثشاثشی ٍاسیب

 

ٍل ٍ ثیبًگش هؼٌی داسی یب ػذم هؼٌی داسی تفبٍت هیبًگیي هَسد ثشسػی دس ثیي گشٍُ ّب هْن تشیي خذ 7خذٍل ؿوبسُ    

ػول وٌین. یؼٌی هَلؼی وِ ػغح هؼٌی  Fاػت. خْت ثشسػی ایي هَضَع هی ثبیؼت ثش اػبع هؼٌی داسی همذاس آصهَى 

ٍ دس همبثل فشم یىؼبًی ، دس آى كَست فشم تفبٍت هیبًگیي گشٍُ ّب تبییذ /. ثبؿذ05وَچه تش اص  Fداسی آصهَى 

 آهبسی آى ّب سد هی ؿَد. ٍ ثذیي هؼٌبػت وِ حذالل یه اص گشٍُ ّب، اص ًظش هیبًگیي ًوشُ هَسد ًظش ثب ثمیِ فشق داسد.

ًـبى هی دّذ  /. هؼٌی داس ؿذُ اػت، 01ٍدس ػغح خغبی وَچه تش اص   (Fدس هثبل هذ ًظش هب، همذاس آصهَى فیـش )   

 َّؿی دس ثیي وَدوبى گشٍُ ّبی دسآهذی هختلف ثِ لحبػ آهبسی هؼٌی داس اػت.وِ تفبٍت هیبًگیي ضشیت 

 

 

6جدول شماره   

7جدول شماره   
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ًـبى داد وِ ثیي ضشیت َّؿی وَدوبى گشٍُ ّبی دسآهذیِ ون دسآهذ، هیبى دسآهذ   (ANOVA) 7ًتبیح خذٍل ؿوبسُ    

ًـبى ًوی دّذ وِ ایي تفبٍت ثیي وذام گشٍُ ّبػت.  ANOVAٍ پش دسآهذ ساثغِ هؼٌی داسی ٍخَد داسد، اهب ًتبیح آصهَى 

یؼٌی آیب هیبًگیي ضشیت َّؿی توبهی گشٍُ ّب ثب ّن هتفبٍت اػت ٍ یب ایي وِ فمظ ثیي هیبًگیي ضشیت َّؿی دٍ گشٍُ 

ثب تفبٍت ٍخَد داسد )هثال هیبًگیي ضشیت َّؿی وَدوبى گشٍُ دسآهذی ون دسآهذ ٍ هیبى دسآهذ ثب یىذیگش ثشاثش ثَدُ اهب 

هیبًگیي گشٍُ پشدسآهذ تفبٍت داسد(. خْت همبیؼِ خفتی هیبًگیي هتغیش ضشیت َّؿی دس ثیي گشٍُ ّب اص آصهَى ّبی 

تؼمیجی اػتفبدُ هی وٌین. آصهَى ّبی تؼمیجی هتٌَع اًذ ٍ هب دس ایي خب ثِ دلیل ثشاثش ثَدى ٍاسیبًغ گشٍُ ّب ٍ ثشاثش ثَدى 

)خْت هـبّذُ تٌَع ٍ تفبٍت آصهَى ّبی تؼمیجی ثِ اػتفبدُ هی وٌین  (Tukeyحدن ًوًَِ ّب اص آصهَى تؼمیجی تَوی )

 دس اًتْبی ّویي همبلِ سخَع وٌیذ(. 9خذٍل ؿوبسُ 

ًـبى هی دّذ وِ ثیي ضشیت َّؿی وَدوبى گشٍُ ّبی ون دسآهذ ٍ هیبى  (8)خذٍل ؿوبسُ  Post Hocًتبیح آصهَى    

ت َّؿی وَدوبى گشٍُ پش دسآهذ ٍ هیبى دسآهذ ٍ ًیض گشٍُ پش دسآهذ ٍ دسآهذ تفبٍت هؼٌی داسی ٍخَد ًذاسد اهب ثیي ضشی

 ون دسآهذ، تفبٍت هؼٌی داسی ٍخَد داسد.

هی تَاى هـبّذُ وشد وِ ثیي هیبًگیي گشٍُ پشدسآهذ ثب هیبى دسآهذ اختالفی ثِ  Mean Differenceّوچٌیي دس ػتَى  

ٍخَد داسد اهب ثیي هیبًگیي گشٍُ هیبى  12.4اختالفی ثِ هیضاى ثیي هیبًگیي گشٍُ پشدسآهذ ٍ ون دسآهذ  ٍ 12.3هیضاى 

  /. اختالف ٍخَد داسد.067دسآهذ ٍ ون دسآهذ تٌْب 

 

  

8جدول شماره   
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 : اًَاع آزهَى ّای هقایسِ ای چٌذگاًِ 9جذٍل شوارُ 

 خصَصیات حجن ًوًَِ آزهَى وًع فرض دربارٌ ياریاوس

 

 

 

 

 

 

 فرضِ

 برابری ياریاوس ها

LSD تشیي سٍؽ اػتلیجشال  خٌثی فیـش 

 ون تش هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد

Bonferroni هتذاٍل تشیي ٍ هحبفظِ وبستشیي سٍؽ اػت خٌثی 

تَاى ایي آصهَى دس توبیش گشٍُ ّب اص ّوذیگش ون 

 اػت

ثشای آصهَى تؼذاد خفت ّبی ون تش، اص ایي 

 آصهَى اػتفبدُ ؿَد تب تَوی

Scheffe 

 )ؿِفِِ(
 ّب هی پشداصد ثِ همبیؼِ خفتی گشٍُ خٌثی

 هحبفظِ وبس اػت

ػذم حؼبػیت ثِ اًحشاف اص ًشهبل ثَدى تَصیغ 

 دادُ ّب ٍ ّوگًَی ٍاسیبًغ ّب

Tukey 

 )تَوی(
 یه سٍؽ هیبًِ سٍ اػت ثشاثش

تَاى ایي آصهَى دس توبیض گشٍُ ّب اص ّوذیگش ون 

 اػت

 لَی تش اص ؿفِ اػت

 هٌبػت ثشای آصهَى تؼذاد صیبدی خفت هیبًگیي

Duncan 

 )داًىي(
  خٌثی

 فرضِ

 عدم برابری ياریاوس ها

Tamhane’s T2 

 )تی دٍ توٌِْ(
 هحبفظِ وبس اػت ًبثشاثش

Games-Howell 

 َّئل(-)خیوض
ثؼیبس هتفبٍت 

 ٍ ًبثشاثش

 ػولىشد ثْتشی ًؼجت ثِ ثمیِ داسد

 اغلت لیجشال اػت

   خٌثی ثَدى حدن ًوًَِ ثشای آصهَى ثِ ایي هؼٌبػت وِ آى آصهَى ثِ ثشاثش ثَدى حدن ًوًَِ گشٍُ ّبی هَسد

 .همبیؼِ حؼبع ًیؼت

  هحبفظِ وبس ثَدى یه آصهَى ثِ ایي هؼٌبػت وِ آى آصهَى ثشای ایي وِ تفبٍت ثیي هیبًگیي ّب سا هؼٌبداس ًـبى

ي گشٍُ ّب ٍخَد داؿتِ ثبؿذ. ٍ هحبفظِ وبس ثَدى ثِ ایي هؼٌبػت دّذ، هی ثبیؼت هیضاى ثبالیی اص ایي تفبٍت ثی

 سٍؽ ّبی هیبًِ سٍ ثیي ایي دٍ لشاس داسًذ. .وِ آى آصهَى تفبٍت گشٍُ ّب اص ّن سا ثؼیبس صیبد ًـبى هی دّذ
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 هٌابع:

 ( ساٌّوبی خبهغ وبسثشد 1388حجیت پَس، وشم ٍ  كفشی، سضب )SPSS  لَیِ.دس تحمیمبت پیوبیـی، تْشاى: ًـش 

 ( پشداصؽ ٍ تحلیل دادُ ّب دس تحمیمبت اختوبػی 1382والًتشی، خلیل )– .التلبدی، تْشاى : ًـش ؿشیف 

 ( سٍؽ ّبی پیـشفتِ آهبسی ّوشاُ ثب ثشًبهِ ّبی وبهپیَتشی، تْشاى : اًتـبسات داًـگبُ 1385هٌلَسفش، وشین )

 تْشاى.
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