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 تِ ًام خذا

 

 طزح انداسه های تکزار شده یک عاملی

 

طزح ّای تحمیك السم است یک یا چٌذ آسهَى تِ دفؼات رٍی آسهَدًی ّا اجزا شَد. تِ ایٌگًَِ  اس در تزخی: مقدمه 

تزای هثال آسهایشی جْت هماتلِ تیي ػولکزد یک ًیوِ یکساى ٍ دٍ ًیوِ گَیٌذ.  طزح ّا، اًذاسُ گیز ّای هکزر هی

هتفاٍت هغش اًجام هی شَد. آسهَدًی ّایی تزای همایسِ سهاى ًگْذاری یک هیلِ تز اًگشت سثاتِ دست چپ در حالت 

هِ تؼادل هَرد ًیاس ّستٌذ. آسهایش تحت ٍضؼیت ّای سِ گاًِ سیز صَرت هی گیزد: سکَت، صحثت کزدى ٍ سهش

کزدى. چْار آسهَدًی تِ طَر تصادفی اًتخاب ٍ در ایي آسهایش شزکت دادُ هی شًَذ. هتغیز ٍاتستِ سهاى تؼادل است 

 کِ تزحسة ثاًیِ ثثت هی شَد. سِ اًذاسُ اس ّز هتغیز ٍاتستِ تزای ّز آسهَدًی حاصل هی شَد. 

در طزح اًذاسُ ّای تکزارشذُ تِ جای تفاٍت طزح اًذاسُ ّای تکزار شذُ تا طزح گزٍُ ّای هستمل ایي است کِ 

اًتساب آسهَدًی ّا تِ گزٍُ ّای جذاگاًِ ٍ اًجام اًذاسُ گیزی فمط تحت یکی اس ٍضؼیت ّا، ّز آسهَدًی تحت اثز 

 ّوِ ٍضؼیت ّا لزار گزفتِ ٍ اًذاسُ گیزی هی شَد. 

سِ ٍضؼیتی ّستٌذ کِ تِ طَر تصادفی اًتخاب شذُ اًذ. کِ در ایي هثال شاهل ٍضؼیت سکَت،  A  ،B  ٍCفزض کٌیذ 

ّزیک اس ایي هزاحل هٌثغ  صحثت کزدى ٍ سهشهِ کزدى هی تاشٌذ. تزای اجزای طزح دٍ هزحلِ ًوًَِ گیزی ٍجَد دارد.

گذارًذ. ایي هٌاتغ شاهل اثز ٍضؼیت  ایجاد ًَساًات ًوًَِ گیزی است کِ تز تحلیل ٍ تفسیز ًتایج ایي آسهایش اثز هی

 ٍ اثز آسهَدًی ّا، هی تاشذ. A  ،B  ٍC ّای
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تزای هتغیز ٍاتستِ هَرد استفادُ در ایي آسهایش،  هزحلِ اٍل اًتخاب تصادفی آسهَدى ّا اس جاهؼِ تؼزیف شذُ هی تاشذ. 

  تَسط ٍاریاًسهَدًی ّا در جاهؼِ ًیش ٍت هیاى آسًشاى دادُ هی شَد. تفا 𝜇یؼٌی سهاى ّای تؼادل، هیاًگیي جاهؼِ تا 
2 

ًوایش دادُ هی شَد. ایي ٍاریاًس تز داهٌِ سهاى ّای تؼادل کِ در ایي آسهایش در پی تِ دست آٍردى آى ّستین، اثز هی 

در ایي هزحلِ چْار آسهَدًی گذارد ٍ اس آى تِ ػٌَاى ٍاریاًس آسهَدًی ّا یا ٍاریاًس تیي آسهَدًی ّا یاد هی شَد. 

تخاب هی شَد کِ ّزیک تا تَجِ تِ خصَصیات ارثی ٍ اکتساتی، تَاًایی هٌحصز تِ فزدی در ایجاد تؼادل ٍ هذت اً

ٍ... ًشاى دادُ  𝜇2،تزای آسهَدًی دٍم تا 𝜇1سهَدًی اٍل ذت سهاى ٍالؼی ایجاد تؼادل تزای آهسهاى تزلزاری تؼادل دارًذ. 

 هی شَد. 

در ایٌجا است. تزحسة ٍضؼیت ّای هختلف هزحلِ دٍم ًوًَِ گیزی تِ دست آٍردى سِ اًذاسُ تزای ّز آسهَدًی 

کِ فزض صفز ًادرست  درصَرتیفزض صفز تزاتزی هیاًگیي ّای سهاى ّای تؼادل در ٍضؼیت ّای هختلف است. 

یٌذ، تِ صَرت اثزی هجشا تزهمادیز تاشذ اختالف تیي ٍضؼیت ّایی کِ ایي اًذاسُ گیزی ّا تحت آى ّا تذست هی آ

 سهاى ّای تؼادل ػول هی کٌذ. 

در اداهِ تا ارائِ یک هثال ػذدی چگًَگی هحاسثات السم تزای تحلیل ٍاریاًس :  تحلیل واریانس و آسمون معناداری

شزح دادُ هی شَد. هثال سهاى ّای تؼادل را در ًظز تگیزیذ. ّذف، آسهَى ایي فزض است کِ سِ ٍضؼیت )سکَت، 

ّز صحثت کزدى ٍ سهشهِ کزدى( اثزات یکساًی تز طَل هذت تؼادل یک هیلِ چَتی تز اًگشت اشارُ دست چپ 

 ، آسهَى هی شَد کِ خالف آى را  H1ایي فزض در تزاتز فزض هماتل آى، آسهَدًی دارًذ. 

 تیاى هی کٌذ، یؼٌی هیاى اثزات ایي سِ حالت تز سهاى ّای تؼادل اختالف ٍجَد دارد. 

  آهارُ آسهَى هَرد ًیاس تزای ایي آسهَى ػثارتست اس :                                        
تیي آسهَدًی ّا  

پایا  
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1  درًظز گزفتِ شذُ است. آهارُ فَق در سطح خطای nٍ تؼذاد آسهَدًی ّا  kدر ایي ًَشتار تؼذاد ٍضؼیت ّا   

درجِ آسادی است ٍ اس جذٍل تَسیغ فیشز حاصل هی شَد،  k  ٍ(k-1)(n-1)کِ دارای  Fدرصذ، تا همذار تحزاًی   

-pتا تَجِ تِ پذیزفتِ ًوی شَد.  H0اس همذار تحزاًی جذٍل تشرگتز تاشذ، فزض  Fهمایسِ هی شَد. درصَرتیکِ آهارُ 

 H0همذار کوتز اس سطح خطای هَرد ًظز تاشذ، فزض -pهمذار ًشاى دادُ شذُ در خزٍجی ًزم افشار ًیش در صَرتیکِ 

 ذیزفتِ ًوی شَد.پ

 : سمان های تعادل سه وضعیت 1جدول 

َاي زمان

 تعادل

 سکَت 
صحثت 

 کزدى

سهشهِ 

 کزدى
 هیاًگیي ّا

 4 2 2 8 1آسهَدًی 

 10 11 8 11 2آسهَدًی 

 6 3 6 9 3آسهَدًی 

 8 4 8 12 4آسهَدًی 

 7 5 6 10 هیاًگیي ّا
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 Fروش محاسبه آماره 

حزافات هیاى هیاًگیي ّای ٍضؼیت ّا یؼٌی ًاثز ٍضؼیت ّا تَسط ا بزآورد شده درون آسمودنی ها: خطایواریانس 

                                                     حاصل هی شَد. 7تزآٍرد هی شَد. ایي همذار تِ صَرت اًحزافات هیاًگیي ّا اس اس هیاًگیي کل یؼٌی  5ٍ 6،10

 ({; اثز ٍضؼیت ّا7-10(،)7-6(،)7-5{; })3،-1،-2}

ٍاحذ اس ٍضؼیت  -1ٍاحذ اس توام سهاى ّای ٍضؼیت سکَت،  3، 1همادیز حاصل تذیي هؼٌی است کِ اگز در جذٍل 

ٍاحذ اس ٍضؼیت سهشهِ کزدى کاستِ شَد، اثز ٍضؼیت ّا اس سهاى ّای تؼادل حذف هی شَد. تَجِ  -2صحثت کزدى ٍ 

ای ّز آسهَدًی تحت تاثیز حذف اثز ٍضؼیت ّای تزآٍرد شذُ لزار ًگزفتِ است. کٌیذ کِ هیاًگیي سهاى ّای تؼادل تز

ٍاحذ تغییز یافتِ است کِ ًشاى دٌّذُ ی ػذم ٍجَد اثز  7در هماتل هیاًگیي ّای ّزیک اس ٍضؼیت ّا تِ همذار هساٍی 

 ٍضؼیت ّا در دادُ ّا هی تاشذ. 

 : سمان های تعادل بعد اس حذف اثز وضعیت ها 2جدول

َاي زمان

 تعادل

 سکَت 
صحثت 

 کزدى

سهشهِ 

 کزدى
 هیاًگیي ّا

 4 4 3 5 1آسهَدًی 

 10 13 9 8 2آسهَدًی 

 6 5 7 6 3آسهَدًی 

 8 6 9 9 4آسهَدًی 

 7 7 7 7 هیاًگیي ّا
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کِ تِ صَرت اًحزافات اس هیاًگیي آسهَدًی ّا تیاى هی  4ٍ  3،5حال آسهَدًی اٍل را در ًظز تگیزیذ. تغییزات هیاى 

 (1،  -1،  0: ) 1اًحزاف پایا تزای آسهَدًی                       شًَذ ػثارتٌذ اس : 

ایي اًحزاف ّا هؼیاری را تزای هیشاى ػذم  تِ ّویت تزتیة تزای ّز چْار آسهَدًی اًحزافات را هحاسثِ هی کٌین. اًذاسُ

تِ صَرت « هجوَع هزتؼات اًحزافات درٍى آسهَدًی ّا»یزی سهاى ّای تؼادل تذست هی دّذ. همذار پایایی در اًذاسُ گ

2 1 }                 سیز هحاسثِ هی شَد :    1 2      2 2}  24 

هی « ٍاریاًس خطا»تز درجِ آسادی آى هیاًگیي هزتؼات اًحزافات حاصل هی شَد کِ تزآٍرد هٌاسثی تزای     اس تمسین 

خطا  تٌاتزایي  ،  df=(3-1)(4-1)=6 در ایٌجا درجِ آسادی تزاتز است تا تاشذ.   
24
6
 4  . 

ّای هختلف تذست هی آیذ. ایي تزآٍرد اس اختالف تیي هیاًگیي ًوزات در ٍضؼیت  بزآورد واریانس بین وضعیت ها :

ی شذُ است. اًحزاف پایِ گذار 5ٍ  6،10تٌاتزایي در ایي هثال همذار هذکَر تز هثٌای هیشاى اختالف تیي هیاًگیي ّای 

 nتیي ٍضؼیت ّا     ({; اثزٍضؼیت ّا10-7(،)6-7(،)5-7{; })3،-1،-2} ست تا:هیاًگیي کل تزاتز اهیاًگیي ّا اس 

 تؼذاد آسهَدًی ّا است. nتزاتز هجوَع هزتؼات ایي اًحزافات تِ دست هی آیذ کِ در آى 

    4{ 3 2    1 2    2 2}  56  

حاصل هی شَد.                                                                             2کِ تزاتز است تا  k-1اس تمسین ایي همذار تز درجِ آسادی آى یؼٌی  تیي آسهَدًی ّا  تِ ایي تزتیة 

تیي آسهَدًی ّا    
56
2
 28 

 ٍجَد دارد ٍ دارین : Fاًجام آسهَى هؼٌی داری ٍ هحاسثِ آهارُ ٍ اکٌَى اهکاى 

  
تیي آسهَدًی ّا  

پایا  
 

28
4

 7 

هٌثغ : طزح آسهایشْا ٍ رٍشْای آهاری تزای پژٍّش در ػلَم رفتاری ٍ اجتواػی/ ًَشتِ دیَیذ آر. تًَی فیس/ تزجوِ 

 دکتز َّشٌگ طالة، دکتز هحوذحسیي ػالهت ساس ٍ هٌْذس آیت اهلل هَسَی/ اًتشارات داًشگاُ تْزاى. 
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