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 هقدهه:

واًٌذی دٍ ًوًَِ ٍاتستِ تا هقیاس هاری ًاپاراهتزی است کِ تزای ارسیاتی ّآآسهَى ٍیلکاکسَى اس آسهَى ّای 

تزرسی فطار خَى قثل ٍ هاتؼذ هٌاسة است. ّوچَى  لهاقثي آسهَى تزای عزح ّای یتثِ ای تِ کار هی رٍد. ار

در ًظز هی را . ایي آسهَى اًذاسُ تفاٍت هیاى رتثِ ّا خاهؼِ کٍ یا دٍ ًوًَِ کِ اس ی اس هػزف دارٍیی خاظ ٍ تؼذ

 tهتٌاظز آسهَى ٍیلکاکسَى تَاًٌذ دارای خَاتْای هتفاٍت ٍ یا فاغلِ ای تاضٌذ. آسهَى  گیزد تٌاتزایي هتغیزّا هی

خاًطیي خَتی تزای آى است. ًوًَِ ّای تِ کار  t  دٍ ًوًَِ ای ٍاتستِ است ٍ در غَرت ًذاضتي ضزایظ آسهَى

 رفتِ در ایي آسهَى تایذ ًسثت تِ سایز غفت ّایطاى خَر ضذُ )خفت ضذُ( تاضٌذ.

 ى ضذُ است:هتي هغالة سیز تیا ایيدر 

 (One sample Wilcoxon signed rank testآسهَى رتثِ ای ٍیلکاکسَى)

 اًدام آسهَى رتثِ ای ٍیلکاکسَى در ًزم افشار

 آسهَى رتثِ ای ٍیلکاکسَىتحلیل خزٍخی 

 (Two-Sample Wilcoxon testآسهَى دٍ ًوًَِ ای ٍیلکاکسَى)

 در ًزم افشار اًدام آسهَى دًٍوًَِ ای ٍیلکاکسَى

 دًٍوًَِ ای ٍیلکاکسَى آسهَىخزٍخی تحلیل 

 

 (One sample Wilcoxon signed rank test)آزهَى رتبه ای ٍیلکاکسَى

تزای ایٌکِ تذاًین هیاًِ یک تک ًوًَِ ای هی تاضذ.  tهؼادل ًاپاراهتزی آسهَى  آسهَى رتثِ ای ٍیلکاکسَى،

در ٍاقغ ّذف اس اًدام آسهَى تؼییي  .استفادُ هی کٌینایي آسهَى خاهؼِ تزاتز یک هقذار ٍیژُ ای است یا ًِ اس 

هی تاضذ. هی خَاّین یکی اس آسهَى ّای    ضذُ هؼٌی دار تَدى اختالف هیاًِ یک خاهؼِ تا هقذار هطخع 

 سیز را اًدام دّین:

( )              {
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(  )             {
        
        

 

( )              {
        
        

 

ًظز اس ػالهتطاى( غزف ) دُ ٍ آًْا را تِ تزتیة غؼَدیررا تِ دست آٍ (     تفاضل )   اس هقادیز ًوًَِ ای 

 يخایگشی ،رتثِ . اکٌَى تؼذادیشیِ ٍ تحلیل ٍارد ًوی ضَدددر ت   هساٍی  هزتة هی کٌین. هقادیز ًوًَِ ای

تثِ ّای تؼذی هَخَد ِ تاضین رتثِ ای هؼادل تا هتَسظ رتفاضل ّا ضذُ اًذ ٍقتی کِ چٌذ ًتیدِ هساٍی داضت

آهارُ آسهَى  هتٌاظز تا اختالف ّایطاى هی دّین. یاختػاظ هی دّین. آًگاُ تِ اػذاد تزتیثی ػالهترا تِ آًْا 

رتثِ ّا تا ٍیلکاکسَى هدوَع رتثِ ّای تا ػالهت هثثت هی تاضذ. الثتِ در تؼضی کتة قذر هغلق هدوَع 

آًْا ًیش هتفاٍت است.  تِ ػالهت هٌفی را هقذار آهارُ آسهَى ٍیلکاکسَى در ًظز هی گیزد، در خذاٍل هزتَط

قزار تگیزد کِ ًاحیِ تحزاًی تا تَخِ ًاحیِ ی تحزاًی هَى ٍیلکاکسَى در سٍقتی رد هی ضَد کِ آهارُ آ   فزؼ 

 اس خذاٍل هزتَط تذست هی آیذ. aتِ حدن ًوًَِ ٍ هیشاى 

 

 اًجام آزهَى رتبه ای ٍیلکاکسَى در ًرم افسار

تزای  آهَسش چگًَگی خَاًی هی کٌین. اقزار گزفتِ ضذُ در ًزم افشار را فز ،اتتذا سزی دادُ ّای پیص فزؼدر 

خَارسهی هزاخؼِ  یدر سایت هزکش تحلیل آهار "هعرفی ًرم افسار"تِ فایل فزؼ ُ ّای پیص ًی دادافزاخَ

 ًواییذ.

 اع اتَهثیل ّا را درًَع اس اًَ 111ػات سزی دادُ هَخَد اعالاًتخاب ضذُ است.  Carیي هتي سزی دادُ ی ا 

در ًظز  ىآسهَاست.  Disp2هتغیزی کِ در ایي تخص آسهَى هی ضَد هتغیز اکتَر هختلف تیاى کزدُ است. ف 36

}                                                         غَرت رٍتزٍ است.     گزفتِ ضذُ تزای ایي تخص تِ 
      
      

 

کِ دادُ ّا را اس ًظز ٍخَد هقادیز پزت یا ضکل تَسیغ تزرسی کٌین. تزای  تسّز کاری ضزٍری اپیص اس اًدام 

 هزتَط تِ دادُ ی هَرد تزرسی QQ-Normal,  ٍ Density خؼثِ ای، ّیستَگزام ایي هٌظَر ًوَدارّای

(Disp2.را رسن هی کٌین ) 

ی آهَسش ًزم افشار  در غفحِ "رسن ًوَدار"تِ فایل  plus-sافشار تزای آهَسش چگًَگی رسن ًوَدار در ًزم 

 .در سایت هزکش تحلیل آهاری خَارسهی هزاخؼِ ًواییذ

http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/narmafzarsplus.aspx
http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/narmafzarsplus.aspx
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 ًوَدارّای رسن ضذُ تزای تؼییي ًزهال تَدى تَسیغ:

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چَلِ تِ سوت راست ّستٌذ. تٌاتزایي تَسیغ دادُ ّا ًِ تٌْا  حَضّا تِ ًٍوَدار ،ّای رسن ضذُتَخِ تِ ًوَدارتا 

چزاکِ پیص فزؼ آى  استَدًت استفادُ کزد. tدر ًتیدِ ًوی تَاى اس آسهَى  .ل تلکِ تقزیثا ًزهال ًیش ًیستًزها

اکسَى استفادُ کٌین. س هؼادل ًاپاراهتزی آى یؼٌی آسهَى ٍیلکتَسیغ هطاّذات است. لذا تایذ اتَدى  آسهَى ًزهال

 .یي آسهَى هزاحل سیز را عی ًواییذتزای اخزای ا

Statisctics > compare samples > one sample> Wilcoxon signed rank test… 
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. هغالة ٍ پس اس آى پٌدزُ ی رٍتزٍ تاس هی ضَد

ّز یک اس کادرّا در اداهِ  تَضیحات هزتَط تِ

پز غالة تا آًْا کادرّای را ٍ هتیاى ضذُ است 

 کٌیذ.

ًام سزی دادُ ّای هَرد تزرسی تیاى هی  .1

 اًتخاب ضذُ است.  exsurf  در ایٌدا سزی ضَد.

 اًتخاب ضذُ است. V1ر ایٌدا هتغیز د هتغیزی کِ تزای اًدام تست هذًظز است را اًتخاب هی کٌین. .2

 اًگیي هَرد ًظز تزای اًدام تست هقذاردر ایي هثال هی تحت فزؼ غفز را هی ًَیسین.هقذار هیاًگیي  .3

 ست.ا (-5...) 

دا، فزؼ دٍ عزفِ اًتخاب ضذُ است. دٍ گشیٌِ در ایٌ ر ًَع فزؼ غفز را اًتخاب هی کٌین.ددر ایي کا .4

 گتز اس هقذار هیاًگیي ّستٌذ.ردیگز فزؼ ّای یک عزفِ کوتز اس ٍ تش

 ایي آیکَى تزای استفادُ اس تَسیغ دقیق آهارُ است. .5

 تزای استفادُ دقیق تقزیة تػحیح پیَستگی هی تَاى اس ایي گشیٌِ استفادُ کزد. .6

را تشًیذ تا ًتایح ًزم افشار هطاتِ تػَیز پاییي ًوایص دادُ  okدکوِ ی  ،پس اس پز کزدى فیلذّای هَرد ًظز

 ضَد.

 

 تحلیل خرٍجی ًرم افسار:

تحلیل خزٍخی ّای تذست آهذُ اس ًزم  یتزا. است  zهارُآّواى عَر کِ هطاّذُ هی کٌین آهارُ هَرد ًظز 

است  کَچکتز 5...اس ػذد  p-valueاس آًدا کِ هقذار  را هذ ًظز قزار دّیذ. p-valueکافی است هقذار  ،افشار

اختالف  2ًیست ٍ تا  2تزاتز هیاًِ هتغیز هَرد تزرسی یؼٌی  رد هی ضَد.% فزؼ غفز 95پس در سغح اعویٌاى 

 هؼٌی داری دارد.
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 (Two-Sample Wilcoxon testَى دٍ ًوًَه ای ٍیلکاکسَى)آزه 

آسهَى هدوَع رتثِ ای ٍیلکاکسَى ضیَُ ای ًاپاراهتزی است کِ تِ غَرتی هتذاٍل تزای تؼییي ایٌکِ آیا هَاضغ 

فزضی در هَرد ضکل تَسیغ در تَخِ کٌیذ کِ ّیچ .تا ّن هتفاٍت اًذ یا ًِ، تِ کار هی رٍد. ،ّوطکلی دٍ خاهؼِ 

  لکاکسَى را ًطاى هی دّذ.یَع رتثِ ای ٍوآسهَى هد   ٍ    زفتِ ًطذُ است. ضکل سیز فزؼ ّای ًظز گ

 

 

 

 

 زضیات ایي آسهَى تِ تػَرت سیز هی تاضذ:ف

 اختالف هَضغ داضتِ تاضٌذ.  تَسیغ دٍ خاهؼِ پیَستِ ٍ ّوطکل ّستٌذ. اها هوکي است تِ اًذاسُ  .1

 اس دٍ خاهؼِ استخزاج ضذُ اًذ.   ٍ    هستقل تِ حدن ّای ًوًَِ ّای تػادفی  .2

 است. mann-whitneyتَخِ داضتِ تاضیذ ایي آسهَى هؼادل آسهَى هي ٍیتٌی

ٍ  ( )   را تِ تزتیة اس تَسیغ ّای               ٍ               دٍ ًوًَِ تػادفی ٍ هستقل

تزقزار است.       راتغِ   ٍ   در ًظز هی گیزین. هی تَاى ًطاى داد کِ تیي هتغیز ّای   ( )   

  را پاراهتز تغییز هثذا هی ًاهٌذ. c پاراهتز هدَْل

 :اس آسهَى ّای سیز را اًدام دّین خَاّین یکی یحال ه

( )              {
      
      

 

(  )             {
      
      

 

( )              {
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دا آسهَى)الف( را کاهل تیاى هی کٌین. آسهَى ّای )ب( ٍ )ج( هطاتِ تا آسهَى)الف( هی تاضٌذ. پس هی ٌدر ای

 خَاّین آسهَى سیز را اًدام دّین.

تایی ًگاُ        تِ چطن یک ًوًَِ تَاى را هی              ٍ               ًوًَِ تزکیثی 

 (               )  ًگاُ آ تاضذ.   رتثِ   ٍ     تثِر  تزکیثی کزد. فزؼ هی کٌین در ایي ًوًَِ 

 هی تاضذ. ٍ دارین:   (     )یک خایگطت تزای 

∑   
 
   +∑    ∑   

 (   )

 

 
   

 
    

ٍ آهارُ ّای  ( ) تایی اس  Nیک ًوًَِ تػادفی  الاِ تزکیثی تًًوَ   است کِ تحت فزؼ  ٍاضح

   ∑   
 
       ٍ   ∑   

 
هدوَع آًْا ّن یک آهارُ رتثِ ای ًاپاراهتزی هی تاضذ. ایي دٍ آهارُ را کِ     

(   ) تا هقذار ثاتت 

 
لکاکسَى هی ًاهٌذ. ًاخیِ تحزاًی تزاتز است تا   یهی تاضذ آهارُ ّای خوؼی رتثِ ای ٍ  

∑   تٌاتزایي ّزگاُ +    *   
 
را رد هی کٌین. دقیقا اگز خغای ًَع اٍل را       خیلی تشرگ ضَد      

𝛼  : تگیزین ٍ داضتِ تاضین 

   (     (   ))  𝛼 

خغای ًَع اٍل تستگی دارد تِ حدن ًوًَِ ّا ٍ   (   )  ٍاضح است کِ هقذار ثاتت  (   )    آًگاُ 

 استفادُ کزد.    تحت فزؼ     ٍ تزای تؼییي آى تایذ اس تَسیغ  

 

 در ًرم افسار اًجام آزهَى دًٍوًَه ای ٍیلکاکسَى

را  v3,v6هتغیزّای اس سزی دادُ ّای پیص فزؼ را اًتخاب هی کٌین. ٍ  sensor  ایي هزحلِ دادُ ّایر د

پاییي تػَیز ًوَدار ًزهال تَدى تزای دٍ هتغیز رسن ضذُ است. تِ ٍضح چَلِ است ٍ اس  رد آسهَى هی کٌین.

رسن دیگز ًوَدارّای تیاى ضذُ تثؼیت ًوی کٌذ.تَسیغ ًزهال 

 ًیش چَلِ را تػذیق هی کٌذ. قسوت اٍل ذّواًٌ

تزای دادُ ّای اًتخاب ضذُ در حالت قثل ًیش هی خَاّین حال 

 هزاحل سیز را عی ًواییذ. آسهَى را اًدام دّین.
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Statisctics > compare samples > two sample> Wilcoxon signed rank test… 

 

 

 

آًْا قزار دادُ ضذُ  قسوت ّا تا تَخِ تِ ضوارُ ای کِ تزای اس تَضیحات ّز یک پٌدزُ پاییي تاس هی ضَد.سپس 

 است تیاى گزدیذ.

در ایي کادر ًام سزی دادُ ّایی هَرد تزرسی را  .1

  قزار هی دّین.

ًام هتغیز اٍل در سزی دادُ ّا کِ قػذ آسهَى  .2

 دارین را اًتخاب هی کٌین.

ٍم در سزی دادُ ّا کِ قػذ آسهَى ًام هتغیز د .3

 variable 2 یگشیٌِ  دارین را اًتخاب هی کٌین.

is a Grouping Variable  ِرا در غَرت ی ک

 یک گزٍُ اس هتغیزّا است تیک دار هی کٌٌذ.هتغیز دٍم 

تِ هؼٌای  Signed Rank را اًتخاب هی کٌین گشیٌِ ی دٍهی  Rank Sum ي قسوت گشیٌِ ییادر  .4

سٍح ضذُ است  tآسهَى رتثِ ای ػالهت دار ٍیلکاکسَى هی تاضذ. ایي آسهَى هؼادل ًاپاراهتزی آسهَى 

ُ اختالف تیي دٍ ػضَ یگ گزٍُ استفادُ هی کٌٌذ. تزای استفادُ اس ایي کِ اس اعالػات هزتَط تِ اًذاس

 آسهَى تایذ:

 .خاهؼِ تفاضل ّا پیَستِ ٍ هتقارى تاضذ 

  تؼذاد n .تفاضل، ًوًَِ ای تػادفی اس خاهؼِ تفاضل ّا تاضذ 

 هقذار غفز را تزای هیاًگیي آسهَى در ًظز هی گیزین. .5

 فزؼ هقاتل در ایي آسهَى را دٍعزفِ در ًظز هی گیزین. .6

 ایي آیکَى تزای استفادُ اس تَسیغ دقیق آهارُ است. .7

 تزای استفادُ دقیق تقزیة تػحیح پیَستگی هی تَاى اس ایي گشیٌِ استفادُ کزد. .8
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را سدُ تا ًتایح هحاسثِ ضذُ در ًزم افشار   ok کِ اًدام ضذُ دکوِ ی ٍ در پایاى تا تَخِ تِ تٌظیواتی 

 ًوایص دادُ ضَد. ًتایح تِ غَرت سیز است.

 

 :تحلیل آزهَى

ّواى عَر کِ هطاّذُ هی ضَد 

 zآهارُ هحاسثِ ضذُ آهارُ ی 

پس دلیل تز رد فزؼ است  تشرگتز%  5...است. ٍ تا تَخِ تِ ایٌکِ ایي هقذار اس  4621..تزاتز  p-valueهقذار 

ٌی داری پذیزفتِ هی ضَد ٍ تفاٍت هؼ v3 ٍ v6هتغیزفزؼ غفز یؼٌی تزاتزی هقذار هیاًگیي ٍ . غفز ٍخَد ًذارد

 تا ّن ًذارد.
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