
6.3.2.4. Порівняння більш ніж двох залежних вибірок 
На основі даних за три роки досліджуємо, чи значно змінюється 

рівень імунізації у країнах, які розглядаються.  
Для досягнення цієї мети підходить однофакторний дисперсійний 

аналіз з повторними вимірами за допомогою процедури GLM (General 
Linear Model).  

Тепер перейдемо до вирішення нашої задачі за допомогою 
однофакторного дисперсійного аналізу з повторними вимірами.  
• Завантажте файл даних.  
• Виберіть у меню команди Analyze (Аналіз) General Linear Model 

(Загальна лінійна модель) Repeated Measures... (Повторні виміри).  
Як показано на рис. 6.7, відкриється діалогове вікно Repeated 

Measures Define Factors (Визначити фактор(и) для повторних 
вимірів).  

 
 

Рис. 6.7 
 

У даному прикладі ми піддамо аналізу три змінні: imm_2003, 
imm_2004 і imm_2005; отже, фактор повторних вимірів буде задаватися 
трьома рівнями.  
• Уведіть число 3 у поле Number of Levels (Кількість рівнів). За 

замовчуванням приймається ім’я фактора faktorl; при бажанні можна 
задати для нього будь-яке інше ім’я (наприклад “час”).  
• Клацніть на кнопці Add. Інших факторів повторних вимірів у нас 

немає, тому можна відразу закрити цей діалог кнопкою Define 
(Визначити). З’явиться діалогове вікно (рис. 6.8) Repeated Measures 
(Повторні виміри).  

 



 
 

Рис. 6.8 
 

• Перенесіть змінні: imm_2003, imm_2004 і imm_2005 у список 
Within-Subject Variables (Змінні всередині суб’єкта).  
•  Запустіть обчислення, клацнувши на ОК.  
•  Проаналізуйте результати, що з’явилися у вікні перегляду.  

Для непідготовленого користувача тлумачення отриманих 
результатів розрахунку може представляти великі труднощі. Тому ми 
обмежимося вказівкою, що результати звичайного дисперсійного 
аналізу утримуються в рядку “Sphericity assumed” (Припущення про 
сферичність) таблиці висновку, наведеної нижче.  

Tests of Within-Subjects Effects (Тест ефектів усередині суб’єкта).  
 

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

15717,426 2 7858,713 36,024 ,000

15717,426 1,177 13352,982 36,024 ,000

15717,426 1,185 13264,713 36,024 ,000

15717,426 1,000 15717,426 36,024 ,000

31850,074 146 218,151

31850,074 85,926 370,667

31850,074 86,498 368,217

31850,074 73,000 436,302

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source
FACTOR1

Error(FACTOR1)

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

 
 
Імовірність помилки р складає 0,000, що вказує на значиме 

розходження між окремими моментами часу. На жаль, навіть у 10-й 
версії SPSS відсутня можливість провести апостеріорний тест для 
повторних вимірів, щоб з’ясувати, які саме проміжки часу значно 
відрізняються один від одного. У випадку, якщо виявлені значні 
відмінності, як у розглянутому прикладі, користувачеві не залишається 



нічого іншого, крім виконання парного t-тесту. 
 


