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 ) Mann-Whithneyآزمون من- ويتني (
ي يك مطالعه به صورت داده ها ويتني يك آزمون مقايسه اي براي مقايسه وضعيت دو گروه مستقل است و وقتي –آزمون من 

 است، استفاده كرد. tكيفي ترتيبي باشند بهتر است از اين آزمون كه يك آزمون غير پارامتري و معادل آزمون دو نمونه مستقل 
 دو نمونه مستقل استفاده نمي كنيم زيرا ميانگين متغيري كه در مقياس ترتيبي اندازه گيري شده باشد، به tدر اين حال از آزمون 

 قد دو گروه از زنان ميخواهي م وقتي مثالًعلت يكسان نبودن فاصله واحدها، معني و مفهوم واقعي ميانگين را نخواهد داشت. 
 استفاده كنيم تا مقايسه ميانگين آن هاحسب قد و تعيين رتبه  و مردان را با هم مقايسه كنيم بهتر است از مرتب كردن افراد بر

 دانشجو را به صورت تصادفي N كنيم سهيمقا. فرض كنيد مي خواهيم دو روش آموزش سنتي و جديد را با يكديگر آن هاقد 
 n2 دانشجو در روش اول و n1 به طور تصادفي به هر يك از دو روش اختصاص مي دهيم (مجدداًانتخاب و افراد نمونه را 

nدانشجو در روش دوم به طوري كه  n N+ =1  آزمون واحدي اخذ مي كنيم، آن ها) و پس از پايان دوره آموزش از همه 2
 رتبه مي دهيم. سپس مجموع رتبه هاي هر گروه را محاسبه كرده و به ترتيب آن ها را به ترتيب نوشته و به آن هااينك نمرات 

  مي ناميم و در شاخص زير قرار مي دهيم.R2 و R1 را آن ها
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 در نظر بگيريد. البته بزرگ تر را حجم گروه n2 و كوچك تر را حجم گروه n1 اگر حجم دو گروه با هم مساوي نباشند بايد 
  ديگري از رابطه زير مشخص مي شود.آن ها در باال كافي است. چون با داشتن يكي از Wمحاسبه يكي از دو

 W W n n′+ = ×1 2 
 دو نمونه اي مستقل، محسوب مي شود. tاين آزمون يكي از قوي ترين آزمون هاي غير پارامتري و جانشين مفيدي براي آزمون 

 در اين آزمون فرض هاي صفر و يك به صورت زير هستند:
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 كوچك تر W ويتني براي رد فرض صفر استفاده كرد. البته بايد مقدار– باشد بايد از جدول من 20 كمتر از نمونه هااگر حجم 

W بودنكوچك تررا در نظر گرفته و با مقدار جدول مقايسه كرد.  از مقدار جدول، باعث رد فرض صفر مي شود و به اين    
  شده و در نتيجه اختالف بين دو گروه زياد و فرض صفر رد مي شود.كوچك تر R2 از R1معني است كه مقدار
 از شاخص زير كه داراي توزيع نرمال استاندار است W بيشتر باشد با توجه به ميانگين و واريانس20اگر حجم نمونه از 

  جدول نرمال استاندارد مقايسه مي كنيم.96/1 با مقدار 05/0استفاده كرده و مقدار آن را در سطح 
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 spssآزمون من- ويتني در 
 نفري از دانشجويان را با دو روش مختلف آموزش 20براي مقايسه دو روش آموزش سنتي و جديد در مثال باال دو گروه 

 را به صورت جدول زير ثبت كرده ايم. در جدول زير فقط كافي است نمرات آن ها و رتبه آن هاداده و در پايان نتيجه آزمون 
 كه نمرات را در آن Nomreh وارد كنيم. براي اين كار بايد دو متغير تعريف كنيد؛ يك متغير با عنوان spssدانشجويان را به 

  را در آن تعريف كنيم.B و Aي گروه ها  كه بايد goruh و متغير ديگر به اسم ميكني مثبت 

 تفاوتي بين دو گروه وجود ندارد
 بين دو گروه تفاوت وجود دارد
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 Aگروه  Bگروه  Aرتبه گروه  Bرتبه گروه 
1 2 53 54 
3 4 55 56 
5 8 57 63 
6 5/11 58 66 
7 5/11 62 66 
9 14 64 68 
10 17 65 72 
13 17 67 72 
15 21 69 76 
17 23 72 78 
19 5/25 74 80 
20 27 75 81 
22 29 77 83 
24 30 79 84 

5/25 31 80 85 
28 32 82 87 

5/33 36 88 90 
5/33 37 88 91 

35 5/38 89 92 
5/38 40 92 96 

365 455   
 

 spss پس از وارد كردن به داده ها مقدار اول وارد مي كنيم. 20ستون اول را در متغير نمره وارد كرده و ستون دوم را در ادامه 
 به صورت زير خواهند بود:
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آزمون ابتدا بايد كادر محاوره آن را از مسير زير باز كنيد: اين براي انجام 

Analyze/Nonparametric Tests/2 Independent- Sampls… 
 

 
 

را به كادر ) goruh( و متغير گروه بندي :Test Variable listرا به كادر ) nomreh نمره (در اين كادر محاوره متغير
Grouping Variable:تواند يك متغير كيفي مانند جنسيت يا تأهل و مانند آن باشد.  منتقل كنيد. متغير گروه بندي مي

 را در دو منطقه تهران مقايسه ضريب هوشيخواهيد دهيد. مثالً اگر ميانتخاب اين متغير بسته به آزموني دارد كه انجام مي
كنيد، متغير گروه بندي، متغير منطقه خواهد بود.  

 دو گروه را با هم مقايسه كنيد، آن ها و شما مي خواهيد از بين (در اين مثال منطقه)اگر متغير گروه بندي بيش از دو گروه  دارد 
گروه مورد نظرتان را انتخاب كنيد. البته توجه داشته باشيد كه ، دو گروه ها از بين ديتواني  م.Define Groupsگزينه در 

در اين كه  را با هم مقايسه كنيد گروه هاو شما بخواهيد همه ممكن است متغير گروه بندي شامل بيش از دو گروه باشد 
 كروسكال واليس استفاده نماييد.  آزمون ازصورت بايد

 ي مهم توصيفي را براي متغير آزمون محاسبه كنيد.شاخص ها بعضي از ديتواني م Option گزينه از
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 را كليك كنيد و هر يك از سطوح  متغير گروه بندي را در آن  وارد كنيد.  ..Define Groupsگزينه 
 

 
 

را در ضريب هوشي  متغير گروه بندي را يك متغير كمي در نظر بگيريد. در مثال باال اگر به جاي دو منطقه بخواهيد ديتواني م
 براي اين مي توانيد، كرده ايددو گروه سني با يكديگر مقايسه كنيد، شما متغير گروه بندي را يك متغير كمي (سن) انتخاب 

 ./ بيشتر از)تقسيم كرده باشيدكمتر از را به دو گروه (آن ها تا  معرفي كنيدCut Pointمتغير يك نقطه برش در قسمت 
 spss و نتايج را به صورت زير در خروجي  را به ترتيب كليك كنيدOK و Continueبراي انجام اين آزمون كليدهاي 

 ببينيد.
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

nomreh 40 74.65 12.148 53 96 
goruh 40 1.50 .506 1 2 

 
 در جدول باال، ميانگين و واريانس نمرات براي كل نمونه ها همراه با كم ترين و بيشترين نمره را مشاهده مي كنيد.

  را به تفكيك براي هر گروه شاهد هستيد.رتبه ها و مجموع رتبه هاهمچنين در جدول زير ميانگين 
 

Ranks 

 goruh N Mean Rank Sum of Ranks 

nomreh A 20 22.75 455.00 

B 20 18.25 365.00 

Total 40   

 
 را Z ويتني، ويلكاكسن و مقدار – است كه در آن مي توانيد مقدار آماره ي من Test Statisticsجدول اصلي، جدول 

 به دست آمده است كه با اين مقدار فرض 231/0) مساوي sigمشاهده كنيد. در انتهاي جدول نيز مقدار معني داري آزمون (
  يعني دو روش آموزش تفاوت معني داري ندارند.شودي نمصفر رد 

 
Test Statisticsb 

 nomreh 

Mann-Whitney U 155.000 
Wilcoxon W 365.000 
Z -1.218 
Asymp. Sig. (2-tailed) .223 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .231a 
a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: goruh 
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