
 SPSSآموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار 
 با رویکرد استفاده در تحلیل داده هاي

آزمایشگاهی 
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مطالب فهرست

تعاریف •

SPSSمراحل تحلیل آماري در •

هاداده توصیف 

)در صورتی که داده ها کمی باشند(نرمال بودن داده ها بررسی 

آماريهاي آزمون 

SPSSمعرفی نرم افزار •

آزمون هاي یک گروهی•

دوگروهیآزمون هاي •

آزمون هاي چند گروهی•

)همبستگی و رگرسیون(آزمون هاي تعیین رابطه •
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تعاریف
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علم آمار

وابسته متغیرهاي بر مستقل متغیرهاي تأثیر آوردن بدست :آمار•

  .است دهش انتخاب گیري نمونه روش به که است آماري جامعه یک از بخشی :آماري نمونه•

.باشد جامعه عناصر تمام نماینده و کننده مشخص باید نمونه
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5

کمی

کیفی

)غلظت آالینده(پیوسته )غلظت آالینده(پیوسته

)جنس زن یا مرد) (طبقه بندي) (( اسمی )جنس زن یا مرد) (طبقه بندي) (Nominal( اسمی

)ضعیف، متوسط، قوي) (طبقه بندي و اولویت) ((ترتیبی )ضعیف، متوسط، قوي) (طبقه بندي و اولویت) (Ordinal(ترتیبی

)تعداد مرد یا زن( گسسته )تعداد مرد یا زن( گسسته

)) ((فاصله اي  )Interval) (IQ(فاصله اي 

)لغلظت اتانو) (داراي صفر مطلق) (( نسبی )لغلظت اتانو) (داراي صفر مطلق) (Ratio( نسبی متغیرها
Scale



SPSSمراحل تحلیل آماري در 

توصیف داده ها
  در(بررسی نرمال بودن داده ها 

)ندصورتی که داده ها کمی باش
آزمون هاي آماري
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توصیف داده ها
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کمی

کیفی

توصیف داده ها 

پیوسته

گسسته

جداول فراوانی، نمودارهاي دایره اي و میله اي

جداول فراوانی، نمودارهاي دایره اي و میله اي

شاخص ها

توصیف داده ها
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شاخص ها شاخص ها 

Central(گرایش مرکزي Tendency()میانگین، مد، میانه(

دامنه تغییرات، قدر مطلق انحرافات،) (Dispersion( پراکندگی
)  واریانس، انحراف معیار، ضریب تغییرات  

)ضریب کجی و ضریب کشیدگی) (Distribution(تغییرات 

توصیف داده ها



شاخص هاي گرایش مرکزي
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توصیف داده ها



شاخص هاي پراکندگی

 بودن نهمگ میزان و ها آن )ثقل مرکز( میانگین از ها داده پراکندگی دهنده نشان : واریانس•

است آن اساس بر ها فرمول از بسیاري -ها داده

 نآ با کردن کار بنابراین است میانگین با واحد هم واریانس، مجذور :)SD( استاندارد انحراف•

است تر راحت

11

Population Standard Deviation

The "Sample Standard Deviation"

توصیف داده ها



انحراف استاندارد براي چهار عمل اصلی
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):  SEM(خطاي استاندارد میانگین •

 SEM =
σ

N
•SD ها نمونه افزایش با .است میانگین اطراف ها داده پراکندگی بیانگر SD می تر واقعی شده محاسبه 

  .شود زیاد یا کم است ممکن اما شود

•SEM مقدار به نزدیک هشد محاسبه میانگین ها نمونه افزایش با لذا است میانگین محاسبه در دقت بیانگر 
.شود می کم ها نمونه افزایش با SEM .شود می واقعی میانگین

.دهند می ما به متفاوتی اطالعات آماره دو این بنابراین•

 و میدهد شنمای بهتر را پراکندگی آماره این چراکه شود استفاده میانگین کنار در SD از است بهتر بنابراین•
 بیانگر SEM رازی بیندازد اشتباه به را خواننده است ممکن است کوچکتر اینکه به توجه با SEM از استفاده

 مقدار به میانگین بودن نزدیک و ها داده قدرت دادن نشان براي تنها SEM است بهتر و نیست پراکندگی
.رود کار به واقعی

SEM یا است شده استفاده SD که شود عنوان باید مقاالت در• 13

توصیف داده ها



)CV(ضریب تغییرات 
)Coefficient of Variation(

  مختلف هاي اندازه یا ها واحد با متغیر دو مقایسه•

دارد واحد )2  دارد ارتباط ها داده اندازه با )1 : استاندارد انحراف مشکالت•

• �. � =  
�

��
×100

است؟ ربیشت نانوذره نوع کدام در پراگندگی داریم، مختلف هاي اندازه با نانوذره نوع دو :مثال•

.است کمتر آن CV اما است بیشتر A نانوذرات SD اینکه وجود با مثال این در•

• A= 220 ±40

• B= 30±10

• C.V (A)= (40÷220 )×100= 18

• C.V (B)= (10÷30) ×100= 33
14

توصیف داده ها



• CV < 10 % عالی          

• 10 < CV < 20 خوب     

• 20 < CV < 30 قابل قبول  

• 30 < CV                      ضعیف

15

توصیف داده ها



)population(جامعه  )sample(نمونه  شاخص

µ �� )Mean(میانگین 

σ� 2S واریانس

σ S دانحراف استاندار

16

توصیف داده ها



داده هاي نرمال
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آزمون هاي پارامتري و ناپارامتري

:شرط استفاده از آزمون هاي پارامتري•

.داده ها کمی باشند) 1

.باشند نرمالداده ها ) 2

 عدد باشد طبق قضیه حد مرکزي معموال توزیع داده ها به سمت 30در صورتیکه تعداد داده ها بیش از 

.نرمال می رود

.  اده نموداگر داده ها کیفی و یا کمی غیر نرمال بود باید از آزمون هاي ناپارامتري استف: در نتیجه

نگین و استفاده از آزمون هاي ناپارامتري موجب از دست دادن بخشی از اطالعات توصیفی مانند میا

.انحراف استاندارد می شود

18

بررسی نرمال بودن داده ها



داده هاي نرمال

خیر یا هستند نرمال ها داده که شود بررسی باید آماري هاي آزمون انجام از قبل•

19

بررسی نرمال بودن داده ها
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بررسی نرمال بودن داده ها



آزمون هاي آماري
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کیفی -مطالعه ارتباط متغیر کمی 

22

نوع آزمون متغیر مورد مطالعه هگروه هاي تحت مطالع هاتعداد گروه 

t یک گروهی کمی  
-

گروهیک 

1

Binomial رتبه اي 2

خی دو اسمی 3

t مستقل کمی  
مستقل

دو گروه

4

K-S 2 –من ویتنی  الکمی غیر نرم -رتبه اي 5

خی دو اسمی 6

t  وابسته کمی  
وابسته

7

ویلکاکسیون الکمی غیر نرم -رتبه اي 8

مک نمار اسمی 9

ANOVAیکطرفه کمی  
مستقل

 

 

 

بیش از دو گروه

10

کروسکال الکمی غیر نرم -رتبه اي 11

خی دو اسمی 12

ANOVAمکرر کمی  
وابسته

13

فریدمن الکمی غیر نرم -رتبه اي 14

کوکران اسمی 15

هاي آماريآزمون 



مطالعه دو متغیر کمی

نوع آزمون متغیر مورد مطالعه هدف
آزمون ضریب همبستگی پیرسون کمی  

ین دو همبستگی باندازه 

متغیر

آزمون ضریب همبستگی اسپرمن کمی غیر نرمال -رتبه اي

آزمون ضریب توافق اسمی

آزمون رگرسیون ساده یا غیر خطی کمی

بینی یک متغیر بر پیش 

یراساس یک یا چند متغ
آزمون رگرسیون نا پارامتریک کمی غیر نرمال -رتبه اي

آزمون رگرسیون لجستیک اسمی

23

هاي آماريآزمون 



SPSSنرم افزار معرفی 
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)Data view, Viewer, Syntax, Output( پنجره هاي اصلی) 1

)Chart Editor, Variable view(پنجره هاي فرعی ) 2

)… ,File, Edit, View, Utilities(منوها ) 3
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SPSSمراحل تحلیل آماري در 

توصیف داده ها
  در(بررسی نرمال بودن داده ها 

)ندصورتی که داده ها کمی باش
آزمون هاي آماري
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SPSSآمار توصیفی در نرم افزار 
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SPSSآمار توصیفی در نرم افزار 

28

آمار 
توصیفی

متغیرهاي 
گسسته

متغیرهاي 
پیوسته

Frequencies

Descriptives

توصیف داده ها

ارتباط 
پیوسته و 

گسسته

Explore
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Frequencies

مقادیر صدك ها،  

چهارك ها

کپی داده ها در  

syntax

ره به  برگرداندن پنج

حالت اول
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 تنها براي داده هاي

کمی

Frequencies
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Descriptives
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Explore

متغیر پیوسته

متغیر گسسته



1تمرین 

سه شهر تهران، اصفهان و ) 3و2، 1(از کلیه کارخانجات روغن مایع، جامد و سرخ کردنی •

 نوع. نمونه گیري و میزان آنتی اکسیدان آن ها اندازه گیري می شود) 3و  2، 1(مشهد 

ص متغیرها را مشخص کرده و هرکدام را توصیف نمایید و شاخص هاي مربوطه را مشخ

)1تمرین (نمایید 
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نرم بررسی نرمال بودن داده ها در 
SPSSافزار 
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آزمون هاي نرمال بودن داده ها

)Skewness( و کشیدگی) Kurtosis(روش چولگی ) 1

• Z= 
��

�.�.��
<1.96

• Z= 
��

�.�.��
<1.96

35

Analyze/Descriptive Statistics/Descriptive

بررسی نرمال بودن داده ها
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بررسی نرمال بودن داده ها



حذف داده ها

37

بررسی نرمال بودن داده ها



اسمیرنوف –کلموگروف ) 2

-اپیروپس از بررسی عادي یا نرمال بودن کشیدگی و یا چولگی توزیع داده ها، از آزمون ش

مینان اسمیرنوف استفاده می شود تا از نرمال بودن داده ها اط-ویلک یا آزمون کولموگروف

.حاصل گردد

sig> 0.05                     نرمال است
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بررسی نرمال بودن داده ها
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بررسی نرمال بودن داده ها
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بررسی نرمال بودن داده ها



نمودار برگ و لیف

41

دهگان

یکان

بررسی نرمال بودن داده ها
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هرچه وسط (میانه داده ها

)تر، داده ها نرمال تر

مرز داده هاي 

مرزي و پرت

شرط داده غیر پرت

µ-3σ<x<µ+3σ

بررسی نرمال بودن داده ها



2تمرین 

، سرخ کردنی(داده هاي میزان آنتی اکسیدان روغن هاي تهران به صورت مجزا و با هم •

) 2تمرین (را از لحاظ نرمال بودن بررسی نمایید ) جامد و مایع
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آزمون هاي یک گروهی
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کیفی -مطالعه ارتباط متغیر کمی 

45

نوع آزمون متغیر مورد مطالعه هگروه هاي تحت مطالع هاتعداد گروه 

t یک گروهی کمی  
-

گروهیک 

1

Binomial رتبه اي 2

خی دو اسمی 3

t مستقل کمی  
مستقل

دو گروه

4

K-S 2 –من ویتنی  الکمی غیر نرم -رتبه اي 5

خی دو اسمی 6

t  وابسته کمی  
وابسته

7

ویلکاکسیون الکمی غیر نرم -رتبه اي 8

مک نمار اسمی 9

ANOVAیکطرفه کمی  
مستقل

 

 

 

بیش از دو گروه

10

کروسکال الکمی غیر نرم -رتبه اي 11

خی دو اسمی 12

ANOVAمکرر کمی  
وابسته

13

فریدمن الکمی غیر نرم -رتبه اي 14

کوکران اسمی 15

هاي آماريآزمون 



آزمون هاي یک گروهی

تعاریف مقدماتی) الف

آزمونها) ب

مقایسه با یک مقدار مرجع )= One-sample t-test(یک گروهی  tآزمون پارامتري ) 1

براي داده کمی نرمال

یک گروهی) Chi-square(آزمون ناپارامتري کاي اسکوار ) 2

)Binomial(آزمون ناپارامتري دو جمله اي ) 3

Runآزمون ناپارامتري ) 4

)One sample k-s(اسمیرنوف یک گروهی  –آزمون ناپارامتري کولموگروف ) 5
46



)One-sample t-test(یک گروهی  tپارامتري آزمون ) 1
)داده هاي کمی نرمال(

• H0: µ= x

• H1: µ≠ x

47

داده ادعا شده
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N-1=28-1=27

� =
��������� ���� 

�/ �
=

��.�������

�.�����/ ��
= −17.7

Sig< 0.05 اختالف معنی دار وجود دارد

:کوچکتر باشد اگر فرض بر این باشد که باید مقدار میانگین از مقدار مرجع بزرگتر یا: توجه
2/valuePP=  



رد می شود یا خیر؟  H0سه راه براي تشخیص اینکه آیا فرض 

49

و درجه آزادي آن با مقادیر  tمقایسه آماره )1
بزرگتر از   tدر جداول آماري، اگر  tتوزیع 

رد می شود H0مقادیر جدول باشد، فرض 

این   اگر عدد صفر شامل این بازه شود، به) 2
اختالف %  95معنی است که به احتمال 

رد   H0 میانگین برابر عدد صفر شده و فرض
نمی شود  

.رد می شود  H0شود فرض   sig<0.05اگر ) 3



از عدد خاص  µرد شد، آیا  H0اگر فرض 
بزرگتر است یا کوچکتر؟

  

50

کوچکتر از صفر  Mean Differenceاگر 1)
  شود میانگین از عدد خاص کوچکتر است

تمال اگر هر دو عدد منفی باشد یعنی با اح) 2
ر مقدار میانگین از عدد خاص کوچکت%  95

است  



یک ) Chi-square(ناپارامتري کاي اسکوار آزمون ) 2
گروهی

51



52
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تعداد حاالت-1

�� = �
(�������� − ��������)�

��������

If   Sig<0.05   اختالف معنی دار وجود دارد



3تمرین 

  با رابرب تهران شهر در شده تولید مایع هاي روغن هاي اکسیدان آنتی میزان است شده ادعا•

 در ند؟ک می ثابت را ادعا این ها روغن این هاي اکسیدان آنتی گیري اندازه آیا .است 22/5

 می ثابت ادعا این آیا است، کمتر 24 از ها آن مقدار که است شده گفته دیگر ادعایی

 ارشناسانازک تعدادي است شده انجام حسی آنالیز کارشناسان توسط که بررسی شود؟در

 مخالف ها آن از تعدادي و )1( دهند می فساد بوي ها روغن این از یکی که هستند مدعی

دارد؟ وجود اختالف مخالفین و موافقین نسبت بین آیا . )2( هستند

54



آزمون هاي دوگروهی
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آزمون هاي دوگروهی

آزمون هاي دو گروهی مستقل) الف

)Unpaired t-test) (Independent-sample t-test(مستقل  tآزمون پارامتري ) 1

)Mann-Whitney U(مان ویتنی  -uآزمون ناپارامتري ) 2

دوگروهیاسمیرنوف  –آزمون ناپارامتري کولموگروف ) 3

)Chi-square) (رتبه اي(آزمون ناپارامتري همگنی یا نسبت کاي اسکوار دو گروهی ) 4

)Chi-square() اسمی(آزمون ناپارامتري همگنی یا نسبت کاي اسکوار دو گروهی ) 5

56



آزمون هاي دوگروهی

گروهی وابستهآزمون هاي دو ) ب

)Paired-sample t-test) (آزمون قبل و بعد(وابسته  tپارامتري آزمون ) 1

)Wilcoxone() و بعد ناپارامتري رتبه ايقبل (آزمون ناپارامتري ویلکاکسون ) 2

)McNemar) (قبل و بعد اسمی(آزمون ناپارامتري مک نمار ) 3

)Sign(آزمون ناپارامتري عالمت ) 4

57



آزمون دو گروهی مستقل

58



-Unpaired t-test) (Independent(مستقل  tپارامتري آزمون ) 1
sample t-test(

• H0: µ1= µ2

• H1: µ1≠ µ2

59



مونه برابر براي مقایسه میانگین دو نمونه مستقل هنگامیکه واریانس دو ن Tآماره آزمون : توجه

ن میکنیم که آیا در نتیجه بآ آزمون لونت تعیی. است با زمانی که متفاوت است یکسان نیست

واریانسها برابرند یا خیر؟

60

ا  باشد یعنی بین واریانس ه sig<0.05اگر 
اختالف وجود دارد و باید سطر دوم یعنی 

Equal variance not assumed    در نظر
.گرفته شود

آزمون لونت



)Mann-Whitney U(مان ویتنی  -uناپارامتري آزمون ) 2

61
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اسمیرنوف دوگروهی–ناپارامتري کولموگروف آزمون ) 3

63



4تمرین 

ده اسپرمین مطالعه ش –بر اندازه و بار نانوذرات دکستران ) 9و  pH )4 ،6در تحقیقی اثر •

.است

بر اندازه و بار نانوذرات اثر گذار بوده است یا خیر؟ pHنشان دهید آیا تغییر  

64



آزمون دو گروهی وابسته

65



.  نجام می گیرددر این آزمون مقایسه اي بین قبل و بعد از تأثیر عاملی یا صفتی در یک گروه ا•

در وارد کردن داده ها هیچ گونه کد گذاري صورت نمی گیرد و داده ها در دو ستون وارد •

.می شوند
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-Paired-sample t) (آزمون قبل و بعد(وابسته  tپارامتري آزمون ) 1
test(



) به ايقبل و بعد ناپارامتري رت(ناپارامتري ویلکاکسون آزمون ) 2
)Wilcoxone(

68



5تمرین 

مورد مطالعه قرار  E.coliدر یک مطالعه تحقیقاتی اثر هوادهی بر تولید پروتئین توسط باکتري ) 1

ماري وجود دارد مشخص کنید آیا بین میزان تولید پروتئین قبل و بعد هوادهی اختالف آ. گرفت

یا خیر؟

نوع روغن مورد  27د در تحقیقی دیگر اثر اضافه کردن آنتی اکسیدان سنتزي بر میزان پراکسی) 2

دن آنتی اکسیدان مشخص کنید آیا بین میزان پراکسید قبل و بعد اضافه کر. مطالعه قرار گرفت

اختالف آماري وجود دارد یا خیر؟

69



آزمون هاي چند گروهی

70



آزمون هاي چند گروهی

آزمونها) الف

)One-Way ANOVA(آزمون پارامتري یک فاکتوري طرح کامال تصادفی ) 1

آزمون پارامتري یک فاکتوري طرح بلوك هاي کامل تصادفی) 2

آزمون پارامتري یک فاکتوري طرح مربع التین) 3

ل فاکتوری) بیش از یک فاکتور(آزمون پارامتري چند فاکتوري یا چند عاملی ) 4

)Factorial Experiments(

71



ی  پارامتري یک فاکتوري طرح کامال تصادفآزمون ) 1 
)One-Way ANOVA(

دو  ، بنابراین براي آزمون هاي کمتر از)تیمار(براي آزمون هاي داراي بیش از دو گروه ) 1

.گروه از روش هاي دو گروهی استفاده می شود

.باید آزمون هاي تکمیلی صورت گیرد ANOVAدر ادامه آزمون ) 2

) اهمانند در آزمایشگ(از این آزمون زمانی استفاده می شود که ماده آزمایش یکنواخت ) 3

.نباشد) مانند مزرعه(باشد و غیریکنواخت 
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 می توان تست. با فرض برابري واریانس ها صورت میگیرند ANOVAآزمون هاي •

Homogeneity of variance test )ته در آزمون فرض برابري واریانسهاي متغیر پیوس

شد، باید در  sig<0.05را انجام داد و اگر در این تست ) هریک از سطوح متغیر گسسته

 Equalقسمتی که آزمون هاي تکمیلی انتخاب می شوند، یکی از روش هاي 

variances are not assumed انتخاب شود.

74

Sig<0.05



75

دو روش براي اعتبار برابري میانگین ها

  باشد به این معنی است که sig>0.05اگر 
یل  روش آزمون میانگین از اعتبار الزم به دل

...  وجود داده هاي کم در بعضی از سطوح و 

برخوردار نیست



ANOVAتحلیل 

خ می گذارد این آزمون تنها به ما میگوید که آیا فاکتور مورد مطالعه اثر معنی داري روي پاس) 1

اید آزمون یا خیر؟ اما اینکه آیا بین سطوح مختلف فاکتور تفاوت معنی دار است یا خیر، ب

.تکمیلی صورت گیرد

و ) وامع تفاوت بین ج(به دو دسته بین گروهی ) واریانس ها(در این آزمون منبع تغییرات ) 2

 SSمربوط به بین گروهی بیشتر باشد و  SSهرچقدر .  تقسیم می شود) خطا(درون گروهی 

ه و منبع  مربوط به درون گروهی کمتر باشد نشان می دهد که آزمایش ها داراي دقت خوبی بود

.پراکندگی ها ناشی از عوامل بین گروهی است

76



77

Sum of squares/ df1- تعداد گروه ها

تعداد کل آزمایش ها -تعداد گروه ها

تعداد کل آزمایش ها -1

Mean Square (between)/ Mean Square (within) 



:نتایج به صورت جدولی به صورت زیر ارائه می شود•

78



آزمون تکمیلی

ی  اختالف بین گروه ها یا تیمارها را دقیقا مشخص) Post Hoc) (تعقیبی(آزمون تکمیلی ) 1

). Mean comparison tests(میکند که توسط آزمون هاي مقایسات میانگین 

مورد استفاده در علوم آزمایشگاهی: آزمون هاي دانکن یا توکی

مورد استفاده در علوم انسانی: آزمون گابریل یا شفه 

جانبه نگر  چون تنها یک گروه را با بقیه مقایسه میکنند جنبه همه: یا دانت  LSDآزمون هاي 

.ندارند و آزمون هاي ضعیف تري هستند

79



آزمون دانکن

.عموما حروف گذاري از سمت راست به چپ صورت می گیرد•

:نتایج به صورت جدولی به صورت زیر ارائه می شود•

.را از جداول توصیفی اضافه نمود) SD(می توان در جدول باال مقدار انحراف معیار 

80

a

b

در تحلیل آماري sigمقادیر 
استفاده نمی شود 



آزمون توکی

81

اختالف بین میانگین ها

عالمت ستاره یعنی اختالف معنی دار است
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abc

:نتایج به صورت جدولی به صورت زیر ارائه می شود•



6تمرین 

دهید آیا  نشان. بر اندازه نانوذرات مغناطیسی مورد مطالعه قرار گرفته است) 11و  pH )4 ،6اثر 

pH جام دهیداثر معنی داري بر اندازه نانوذرات دارد یا خیر؟ آنالیز تکمیلی دانکن را نیز ان.

83



7تمرین 

 آیا بین مقدار. اندازه گیري شد) بار تکرار 3(میزان آنتی اکسیدان در هفت نوع آب میوه •

توکی و  آنتی اکسیدان در این نوع آب میوه ها اختالف وجود دارد؟ آزمون مقایسه میانگین

.دانکن را براي آن انجام دهید

84



امل پارامتري یک فاکتوري طرح بلوك هاي کآزمون ) 2 
تصادفی

ی در این آزمون اثر یک عامل فرعی که باعث ایجاد عدم یکنواختی در اجراي آزمون م•

نمونه  عامل فرعی می تواند خاطر کارشناس آزمایشگاه در تزریق. شود را حذف میکنیم

.باشد GCهاي مشابه به دستگاه 

فاکتور اصلی  2توجه شود اگر اهمیت عامل فرعی به اندازه عامل اصلی باشد آن وقت •

ت خواهیم داشت که به روش طرح هاي عاملی یا فاکتوري یا فاکتوریل آزمون صور

.رار میگیرددر آزمون هاي فاکتوریل اثرات متقابل نیز بین عوامل مورد بررسی ق. میگیرد

85
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customانتخاب 

با فلش به سمت راست منتقل شود

main effectsانتخاب 



88

که ) Linear model(میزان همبستگی مدل خطی 
هرچه بیشتر باشد مدل خطی این آزمون قویتر است

) میزان بنزن(و درصد تغییرات در متغیر وابسته 
بیشتر به دلیل اثرات متغیرهاي مستقل 

است ) نوع آالینده و کارشناس(

Sig<0.05 بنابراین به طور کلی میتوان گفت بین آالینده ها
در مقدار بنزن تفاوت وجود دارد

Sig>0.05  بنابراین آنالیزANOVA  ادعا میکند
بین کارشناس ها اختالف 

وجود ندارد ولی دانکن ادعاي دیگري دارد

F=Mean Square of Factor/ Mean Square of Error



8تمرین 

سط نمونه آالینده از پاالیشگاه هاي مختلف کشور جمع آوري و میزان بنزن آن ها تو 4•

با . کارشناس تزریق شده است 5هر نمونه توسط . اندازه گیري شده است GCدستگاه 

و ) اصلی عامل(استفاده از آزمون تحلیل واریانس ابتدا مشخص نمایید که بین آالینده ها 

 فاختال به طور جداگانه در اندازه گیري مقدار بنزن) بلوك= اثر عامل فرعی(کارشناسان 

رد مقایسه وجود دارد یا نه؟ سپس با استفاده از آزمون دانکن نوع آالینده و کارشناسان را مو

.میانگین قرار دهید

89



ز یک بیش ا(آزمون پارامتري چند فاکتوري یا چند عاملی 
)Factorial Experiments(فاکتوریل ) فاکتور

) سطح(یا چند تیمار  2در این آزمون چندین عامل اصلی وجود دارد که هر فاکتور داراي •

است و هر تیمار در چند تکرار میتواند آزمایش شود

بر متغیر مورد ) Interaction(و اثرات متقابل ) اثرات اصلی(بررسی رفتار فاکتورها : هدف•

مطالعه

.عدد باشد باید آنالیز تکمیلی هم انجام گیرد 2اگر تعداد سطوح بیش از •

:تعداد آزمایش ها•

(n×m×r)…

90

تعداد سطوح فاکتور اول
تعداد سطوح فاکتور دوم

تعداد تکرار



اثرات متقابل
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مثالی که اثر متقابل بین فاکتورها وجود ندارد

فاصله بین خطوط تقریبا برابر است•
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متغیرها ثابت اند و تغییرات

آن ها دست شماست 

فرد یک آزمایش را  2تصادفی اند، مثال 

در دوسال مختلف انجام می دهند

ه مطالعه  آنالیز کوواریانس، براي زمانی که یک متغیر ک
ذارد، آن مستقیما مد نظر نیست روي پاسخ اثر می گ
ازي اثر مثال شرایط آب و هوایی که روي مسابقه تیراند

.می برد این آنالیز اثر متغیر مخدوش را از بین. میگذارد
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تنها فاکتوري به این قسمت اضافه می شود 

که بیش از دو سطح دارد
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در این قسمت برهم کنش لحاظ می شود
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Sig<0.05  یعنی براي)corrected 
model (ی بدان معن. معنی دار شده است

ل  است که قدرت مدل در شناسایی عوام

مؤثر مناسب است

Sig<0.05 ابل بین نتیجتا اینکه اثر متق
فاکتورها وجود ندارد

R squared ن  معیاري براي مناسب بود
مدل
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دآزمون تکمیلی روي اثر متقابل دو پارامتر هم صورت گیر

99

عریفابتدا ستون متغیر حاصلضرب را ت

میکنیم

 Fixedسپس اثر متقابل در قسمت 
factor وارد می شود



100

سپس اثر متقابل در قسمت آزمون  

تکمیلی اضافه میگردد



101

قسمت  در اینجا بدلیل ورود اثر متقابل در

Fixed factor نرم افزار جدول تحلیل  
ایجاد   واریانس اثرات اصلی و اثر متقابل

ص  نمی شود و از اینروست که جدول ناق
لذا اگر هدف تحلیل واریانس . است

داگانه است نباید اثر متقابل به صورت ج

وارد شود



نحوه ارائه نتایج•
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9تمرین 

روي ) 1000و  750، 500(و سرعت همزن ) درجه سلسیوس 45و  30(اثر دو عامل دما •

و اثر  آزمون هاي تکمیلی را براي این دو عامل. اندازه نانوذرات سیلیکا بررسی گردید

.متقابل انجام دهید

103



اگر دو متغیر وابسته داشتیم

استفاده میکنیم  multivariateاز •
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10تمرین 

و  50، 25(سطح  3و میزان هوادهی در ) 35و  30، 25، 20(سطح  4اثر فاکتورهاي دما در •

پس از ایجاد جدول تحلیل . تکرار انجام شد 4در  Bو  Aبر میزان بیان دو آنزیم ) 100

اثرات اصلی و ) Post hoc(براي هریک، جدول آزمون تکمیلی ) به تفکیک(واریانس 

.متقابل را نیز بدست آورید
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همبستگی و (آزمون هاي تعیین رابطه 
)رگرسیون

106



همبستگی و (آزمون هاي تعیین رابطه 
)رگرسیون

همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده) 1

Spearmanهمبستگی ناپارامتري اسپیرمن ) 2

-Chi) (آزمون استقالل کاي اسکوار(آزمون ناپارامتري تعیین رابطه کاي اسکوار ) 3

Square(
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همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده) 1

معیار اصلی مورد توجه  3در همبستگی ساده . است yو  xدر این آزمون هدف تعیین رابطه بین دو متغیر 

:قرار میگیرد

که توسط آزمون تحلیل واریانس مشخص می  yو  xوجود یا عدم وجود رابطه خطی بین ) 1

)sig<0.05: (شود

.دباش) معکوس(یا منفی ) مستقیم(نوع رابطه که ممکن است به صورت مثبت ) 2

باشد   0/5و هرچه قدر مطلق آن بیشتر از ) r(است + 1تا  -1که بین  yو  xاندازه رابطه بین ) 3

.رابطه قوي تر است

108



• r=0-0.2                   رابطه ضعیف و احتماال بی معنی

• r= 0.2-0.4           همبستگی پایین که نیاز به بررسی دارد

• r=0.4-0.6                        همبستگی قابل قبول

• r=0.6-0.8                         همبستگی باال

• r= 0.8-1 همبستگی بسیار باال                                            
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یر وابستهبررسی ارتباط بین متغیر مستقل و متغ) 1
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ضریب همبستگی 

Sig<0.05

y=4.089x+0.084

b>0 تدر نتیجه ارتباط مستقیم اس



رسم نمودار
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 متغیرهاي مختلف بهبررسی ارتباط بین ) 2
صورت همزمان

114
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* Significant at (p<0.05); 
**significant at (p<0.01) 

 عالمت منفی یعنی

تارتباط معکوس اس



10تمرین 

عه قرار بر اندازه، بار و خاصیت مغناطیسی نانوذرات مگنتیت مورد مطال) سطح 8(اثر دما •

.کنید وجود یا عدم وجود رابطه، نوع رابطه و میزان رابطه را بین متغیرها مشخص. گرفت

116



Spearmanهمبستگی ناپارامتري اسپیرمن ) 2

.اگر هر کدام از متغیرها غیر نرمال باشند از آزمون اسپیرمن استفاده میشود•

117



11تمرین 

را  sigو  rر در رابطه بین عمق آب و شدت نور با استفاده از روش همبستگی اسپرمن، مقادی•

هم چنین مشخص کنید که آیا بین آن دو رابطه وجود دارد؟. محاسبه نمایید
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خدا رو شکر
!دمثل اینکه تموم ش
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