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 آزمون كروسكال واليس
از آزمون كروسكال- واليس كه يك آزمون غير پارامتري و از سري آزمون هاي آناليز واريانس محسوب مي شود، براي 

 گروه نمونه از يك kمقايسه هاي سه و بيشتر از سه گروه استفاده مي كنيم. روش كروسكال- واليس اين فرضيه را كه 
جامعه آماري مشترك يا جامعه آماري شبيه به هم كه با توجه به ميانگين ها استخراج شده اند، آزمون مي كند. آناليز 

واريانس يك طرفه كروسكال-واليس با استفاده از رتبه ها آزمون فوق العاده مفيدي براي تصميم گيري در باره اين است 
 گروه نمونه مستقل از جامعه هاي آماري مختلف آمده اند يا نه؟ بديهي است كه نمونه ها بدون استثنا اختالفاتي kكه آيا 

با يكديگر دارند ولي سوال اين است كه آيا اختالفات مشاهده شده در نمونه ها نماينده اختالفات موجود در جوامع 
هستند يا ناشي از شانس و تصادف اند؟ فرضيه صفر در اين آزمون بر خالف فرض مقابل آن، تاكيد بر عدم اختالف بين 

 نمونه از يك جامعه مشترك مي گيرد. يعني دو kگروهها دارد. اين فرضيه با توجه به ميانگين ها، مبنا را بر شباهت 
 فرضيه صفر و يك به صورت زير مطرح مي شوند.
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  مشاهده را به صورت N مشاهده به دست آيد) سپس هر يك از N نمونه را روي هم  ريخته (تا kدر اين آزمون همه 
 ام) را به خود اختصاص ميدهد. Nرتبه در مي آوريم. كوچكترين مقدار رتبه يك و بيشترين مقدار آخرين رتبه (رتبه 

 گروه، مجموع رتبه ها را محاسبه مي كنيم. آزمون كروسكال واليس معلوم مي كند كه آيا اين kاينك براي هر يك از 
مجموعه رتبه ها چنان با يكديگر تفاوت دارند كه نتوان گفت آنها از يك جامغه آماري مشترك استخراج شده اند. 

 شاخص آماري كروسكال واليس به صورت زير است:
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 كه اجزائ اين فرمول به صورت زيراند:
k= تعداد گروه ها 

jn=تعداد نفرات در هر گروه 
N=تعداد كل نفرات در بين همه گروه ها 

jR=مجموع رتبه ها در هر گروه 
 نفر باشد) تقريبا داراي توزيع كي دو با 5شاخص باال براي نمونه هاي بزرگ (اگر تعداد نفرات در هر گروه بيشتر از 

k  درجه آزادي است. كه با توجه به سطح معني داري تعيين شده براي رد يا پذيرش فرض صفر مي توان از جدول 1−
 تا باشند بايد از جدول 3 و تعداد گروهها هم 5توزيع كي دو  استفاده كرد. ولي اگر تعداد نفرات در هر نمونه كمتر از 

 مربوط به آزمون كروسكال-واليس استفاده كرد.
    spssآزمون كروسكال- واليس در 

فرض كنيد يك محقق تعليم و تربيت مي خواهد ميزان اقتدار طلبي را در بين اقشار مختلف با يكديگر مقايسه كند. او  
 قشر مختلف از مردم را انتخاب و تست اقتدار طلبي را از آنان به عمل آورده است. نتايج را در جدولي كه 5 نفر از 54

 در ادامه آمده است مشاهده نماييد.
 كه نمرات اقتدارطلبي را براي تمام Azmun وارد كنيد. يك متغير به نام spssاين داده ها را با تعريف دو متغير به  

   كه شماره گروهها را بايد در آن ثبت نماييد.Goruhگروهها و در امتداد هم در آن وارد  مي كنيد و ديگري به نام 
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 1گروه  2گروه  3گروه  4گروه  5گروه 
112 125 130 108 95 
115 127 134 124 98 
140 118 128 107 102 
141 107 122 106 120 
120 100 137 113 116 
101 109 140 125 108 
95 120 145 126 109 
109 111 141 136 100 
101 131 148 135 99 
116 134  124 94 
125   124 102 
131   110  

  نشان مي دهد، دقت كنيد.spssبه تصوير زير كه داده ها را در 

 
با توجه به ويژگي هاي مسئله، آزمون كروسكال-واليس براي داده هاي فوق آزمون مناسبي است. پس از مسير زير  •

 به كادر محاوره آزمون وارد شويد.
Analyze/Nonparametric Tests/K Independent Samples… 
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  منتقل كنيد.:Test Variables listدر كادر محاوره آزمون متغيرهاي مطالعه را به چهارگوش  •

 در كادر محاوره آزمون، گزينه مربوط به آزمون كروسكال-واليس Test Typeتوجه داشته باشيد كه در قسمت  •
 انتخاب شده باشد.

 استفاده ..Optionsاگر مايل هستيد براي نمرات آزمون، بعضي شاخص هاي توصيفي را محاسبه نماييد، از گزينه  •
  را انتخاب كنيد.Descriptiveكنيد و در كادر محاوره باز شده مانند شكل زير گزينه 

 

 
   مشاهده نماييد.spss  را كليك كنيد و نتيجه آزمون را به صورت زير در خروجي OK  و Continueبه ترتيب  •

  آماره هاي ميانگن، انحراف معيار، مينيمم و ماگزيمم نمرات را مشاهده مي كنيد.Descriptive Statisticsدر جدول 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Azmun 54 118.41 14.598 94 148 
Goruh 54 3.00 1.467 1 5 

 
Ranks 

 Goruh N Mean Rank 

Azmun 1 11 11.64 

2 12 29.17 

3 9 45.83 

4 10 27.70 

5 12 26.46 

Total 54  

 

  تعداد افراد در هر گروه و ميانگين رتبه هاي هر يك از اقشار را مي بينيد.Ranksدر جدول 
Test Statisticsa,b 

 Azmun 
Chi-Square 23.620 
df 4 
Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Goruh 

 
 محتوي نتيجه اصلي آزمون است. همان گونه كه در اين جدول شاهد هستيد مي توان مقدار آماره Test Statisticsو جدول 

 را با مقدار صفر مشاهده كرد كه نشان از رد P-Value درجه آزادي و همچنين سطح معني داري آزمون 4مربع كي را با 
  دارد. با توجه به خروجي باال، نتيجه نهايي اين است كه اقتدار طلبي در بين اقشار مختلف متفاوت است.𝐻𝐻0شدن فرض 

 
 

 


