
Statistică multivariată 

Lucrarea nr. 5 — ANOVA: analiza post-hoc, analiza 
bifactorială -  Excel, SPSS 

A. Noţiuni teoretice  

Analiza post-hoc 
Aplicarea testului ANOVA poate produce ca rezultat respingerea ipotezei de egalitate 
a mediilor. Nu se precizează însă care grupuri au mediile diferite, producând astfel 
respingerea ipotezei nule.  
Din acest motiv au fost dezvoltate tehnicile de comparaţie multiplă, cunoscute ca 
analiza post-hoc, care vor evidenţia grupurile care diferă ca medie. Reamintim că  nu 
se poate ajunge la acest lucru prin comparaţii asigurate de teste t, deoarece astfel nu se 
menţine pragul de semnificaţie la o valoare acceptabilă.   
Dintre metodele de comparaţie multiplă enumerăm: 

Bonferroni - (numit şi testul Dunn) implică o succesiune de teste t la care pragul 
de semnificaţie este divizat prin numărul de comparaţii. De exemplu, pentru a 
păstra nivelul de semnificaţie global la 0,05 în m comparaţii, fiecare test t de 
comparare este efectuat la pragul de 0,05/m.  Rezultă că procedura poate fi 
aplicată doar atunci când există puţine comparaţii, în caz contrar este greu de 
găsit o diferenţă semnificativă (şi creşte riscul unei erori de speţa II). 

Scheffe - este o metodă bazată pe testul F, utilizată în situaţiile în care numărul de 
comparaţii este mare, cu menţiunea că puterea testului este mică (riscul 
apariţiei unei erori de speţa II este mare). 

Tukey - (honestly significant difference - HSD) este o metodă bazată pe statistica 
q şi este preferată în cazul în care se doreşte efectuarea tuturor comparaţiilor 
de grupuri, două câte două. Este, pe de altă parte, cea mai conservativă 
metodă, în sensul că acceptă cel mai repede ipoteza nulă a omogenităţii 
grupurilor (de regulă, în cazul unui număr mare de comparaţii, riscul apariţiei 
unei erori de speţa I este mare, astfel încât o metodă conservativă este de 
preferat).  
Statistica q, numită statistica amplitudinii studentizate, constituie baza unor 
metode de comparaţie multiplă. Diferenţa faţă de statistica t este doar în ceea 
ce priveşte numitorul expresiei matematice de definiţie: q utilizează eroarea 
standard a mediei, prin urmare se poate testa probabilitatea ca mediile extreme 
ale grupurilor comparate să fie obţinute din aceeaşi populaţie (în testul t se 
testa diferenţa a două medii). Evident, dacă ipoteza omogenităţii mediilor 
extreme nu se respinge, atunci toate mediile sunt omogene.  

Tukey's b - (wholly significant difference - WSD) este  un test Tukey modificat 
pentru a fi mai puţin conservativ, considerându-se o valoare critică modificată.  

Dunnett - este un test bazat pe o statistică t, utilizată atunci când se doreşte 
compararea cu un grup de control.  

LSD - (least significant difference test - LSD) este bazat pe statistică t şi este cea 
mai liberală metodă de comparaţie multiplă, în sensul că acceptă cel mai 
adesea o diferenţă semnificativă.  

Există şi metode care se pot aplica în cazul în care ipoteza omogenităţii varianţelor nu 
este acceptată:  



Games-Howell - (GH) bazată pe statistica q este mai conservativă şi, datorită 
puterii crescute (în raport cu alte metode similare), este recomandată în situaţia 
grupurilor de volume diferite şi cu dispersii neegale sau necunoscute.  

Dunnett's T3,  Dunnett's C - păstrează un control mai strict al pragului de 
semnificaţie. 

Tamhane's T2 - este un test conservativ (tinde să nu respimgă ipoteza nulă). 
 
Contrast - reprezintă o combinaţie între mediile unor grupuri. Testarea egalităţii cu 
zero realizează astfel un test privind adevărul relaţiei respective între mediile 
grupurilor implicate.  
 

Analiza dispersională bifactorială (two-way ANOVA) 
Studiul asocierii dintre o variabilă continuă (variabila dependentă) şi două variabile 
discrete (variabile independente, factori) necesită un instrument de analiză care să 
poată diferenţia influenţa primului factor, influenţa celui de al doilea factor, precum şi 
influenţa combinată, interacţiunea celor doi factori. În acest scop s-a dezvoltat analiza 
dispersională bifactorială. 
Metoda este bazată tot pe descompunerea variaţiei totale în variaţie explicată şi 
variaţie reziduală, situaţie ilustrată în figura alăturată   
 

 
După descompunerea variaţiei totale, decizia se ia pe baza comparării diferitelor 
“părţi” ale variaţiei explicate cu variaţia reziduală. Dacă o parte explicată este 
semnificativ mai mare decât partea reziduală, atunci se va considera că respectivul 
factor, sau interacţiunea lor, este important pentru nivelul valorii variabilei 
dependente.  
Notăm cu A şi B variabilele independente (factorii) iar cu X variabila dependentă 
(după care se compară grupurile determinate de nivelele factorilor). Presupunem că 
factorul A are h nivele, iar factorul B are q nivele. Rezultă că factorii A şi B determină 
hq grupuri. Este uzual ca valorile de sondaj corespunzătoare grupurilor să fie aranjate 
într-o structură dreptunghiulară, cu hq celule, fiecare eşantion ocupând celula 
corespunzătoare nivelelor Ai şi Bj, care identifică grupul. O asemenea structură este 
referită drept plan bifactorial. Deşi este posibil ca eşantioanele să aibă volume 
diferite, vom considera doar cazul în care toate celulele conţin un număr egal de 
valori, notat cu n, caz în care se spune că avem un plan factorial echilibrat. Prin xijk 
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Variaţie explicată 
de primul factor 
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se notează astfel a k-a valoare din eşantionul care corespunde grupului determinat de 
nivelul i al factorului A şi nivelul j al factorului B. 
Utilizând valorile medii calculate pentru linii, coloane, celule şi pentru totalitatea 
valorilor se demonstrează că are loc relaţia de descompunere a variaţiei totale în 
variaţia datorată factorului A, variaţia datorată factorului B, variaţia datorată 
interacţiunii AB şi variaţia reziduală: 

SPg = SPA + SPB + SPAB + SPrez 
unde 
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Sumele de pătrate au, respectiv, gradele de libertate 
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Cu aceste cantităţi se completează tabloul analizei dispersionale bifactoriale. 
 

 
Ca şi în cazul analizei dispersionale unifactoriale, verificarea semnificaţiei factorilor 
se face prin intermediul unor teste F comparând variaţiile explicate cu variaţia 
reziduală. De aici coloana ultimă din tablou, care conţine cele trei statistici necesare 
testelor F, obţinute ca rapoarte având la numitor 2

rezs . 
Ipotezele testate. Sunt trei seturi de ipoteze, corespunzătoare celor doi factori şi 
interacţiunii lor. Le vom nota după factorii implicaţi: 

Tabloul analizei dispersionale (ANOVA) bifactoriale 
Sursa de variaţie Suma 

pătratelor 
Grade de 
libertate Media pătratelor F 

Între grupuri     
Factorul A SPA νA AA

2
A /SP ν=s  2

rez
2
AA /F ss=  

Factorul B SPB νB BB
2
B /SP ν=s  2

rez
2
BB /F ss=  

Interacţiunea AB SPAB νAB ABAB
2
AB /SP ν=s  2

rez
2
ABAB /F ss=  

În interiorul 
grupurilor SPrez νrez rezrez

2
rez /SP ν=s   

Globală SPg νg   



(AB) H0 : interacţiunea factorilor A şi B nu este semnificativă  
(efectul lui A nu se modifică funcţie de nivelul lui B) 

H1 : interacţiunea factorilor A şi B este semnificativă 
(efectul lui A depinde de nivelul factorului B) 

(A) H0 : factorul A nu este semnificativ (clasificarea după linii 
nu este semnificativă sau mediile liniilor nu diferă 
semnificativ) 

H1 : factorul A este semnificativ (clasificarea după linii este 
semnificativă, mediile liniilor diferă în mod semnificativ) 

(B) H0 : factorul B nu este semnificativ (clasificarea după coloane 
nu este semnificativă sau mediile coloanelor nu diferă 
semnificativ) 

H1 : factorul B este semnificativ (clasificarea după coloane 
este semnificativă, mediile coloanelor diferă în mod 
semnificativ) 

Decizia. Deoarece se demonstrează că, acceptând ipoteza nulă a fiecărui test, statistica 
F calculată în tabloul ANOVA urmează o repartiţie F având drept grade de libertate 
numerele ataşate numărătorului şi numitorului, se va respinge ipoteza nulă H0 în 
favoarea ipotezei alternative dacă valoarea F calculată, corespunzătoare testului, citită 
în tabloul ANOVA, este mai mare sau egală cu quantila respectivă a repartiţiei 
Fisher-Snedecor.  
 

Testul Regula de respingere a ipotezei nule 
(AB) rezAB  ; ;1ABF ννα−≥ F  

(A) rezA  ; ;1AF ννα−≥ F  

(B) rezB  ; ;1BF ννα−≥ F  

 
Observaţie. Pentru ca pragul de semnificaţie să fie α pentru ansamblul celor trei 
teste, se recomandă ca pragul de semnificaţie să fie α /3 pentru fiecare test individual.  
 

B. Instrumente Excel 
În Excel nu se poate efectua analiza post-hoc (dacă nu se dezvoltă/deschide etc. un 
proiect VBA dedicat). 
Pentru analiza dispersională bifactorială, datele se vor organiza în modul următor: 

 



Este important de reţinut că se pot efectua doar analize în care planul de experimente 
este echilibrat, deci fiecare celulă are acelaşi număr de valori, n. 
Din Tools - Data Analysis se continuă cu: 

ANOVA: Two-Factor With Replication în cazul n > 1 
ANOVA: Two-Factor Without Replication în cazul n = 1 

Dialogul afişat în primul caz, cel mai general deoarece se permite studiul interacţiunii 
între factori, este 

 
unde se completează: 
 Input Range - referinţa la zona datelor, zona colorată din figura cu structura 
datelor. 
 Rows per sample - valoarea lui n, numărul de valori dintr-o celulă. 
 Restul zonelor sunt explicate prin denumirile lor. 

Instrumente SPSS 

Analiza Post Hoc 
Pentru a realiza o analiză dispersională unifactorială se dă comanda Analyze - 

 Compare Means - One-Way ANOVA... după cum s-a explicat în lucrarea 
anterioară. 
Analiza post-hoc este realizată prin acţionarea butonului Post Hoc. În dialogul afişat 
se marchează metodele dorite, atât în cazul ANOVA (dispersii egale), cât şi în cazul 
în care dispersiile nu sunt egale. 

 
În dialogul One-way ANOVA, prin Contrasts se afişează dialogul sinonim în care 
putem preciza coeficienţii contrastelor dorite. Procesul de definire este dublu iterativ: 
se tastează în Coefficients câte un coeficient şi apoi Add. La sfârşit prin Next se trece 



la următorul contrast şi operaţiunea de definire se reia. Coeficienţii sunt în ordinea 
valorilor variabilei factor (deşi este o variabilă discretă, aceasta trebuie să fie 
codificată numeric). 

  

Two-Way ANOVA 
Analiza bifactorială se poate realiza în două moduri:  
1. din fereastra de sintaxă sau  
2. utilizând comanda General Linear Model (GLM). 

Comanda ANOVA 
Se deschide o nouă fereastră de sintaxă prin File - New - Syntax: 

 
Se afişeazăa stfel o fereastră în care se pot scrie şi executa comenzi: 

 
Comanda ANOVA are sintaxa generală: 

ANOVA [VARIABLES=] varlist BY 
varlist(min,max)...varlist(min,max) 
 [WITH varlist] [/VARIABLES=...] 
[/COVARIATES={FIRST**}] 
 {WITH } 



 {AFTER } 
[/MAXORDERS={ALL** }] 
 {n } 
 {NONE } 
[/METHOD={UNIQUE** }] 
 {EXPERIMENTAL} 
 {HIERARCHICAL} 
[/STATISTICS=[MCA] [REG†] [MEAN] [ALL] [NONE]] 
[/MISSING={EXCLUDE**}] 
 {INCLUDE } 

unde: 
VARIABLES specifică lista variabilelor analizate. Analize diferite sunt separate prin 
slash-uri. 

• variabilele din faţa cuvântului rezervat BY sunt dependente, cele de după 
sunt factorii analizei.  
• fiecare factor trebuie să fie codificat numeric şi grupurile considerate se 
precizează prin valorile minimă şi maximă asociate. 
• variabilele listate după WITH sunt covariabilele analizei (analiza 
covarianţei) 

COVARIATES  specifică ordinea de considerare în analiză a covariabilelor şi a 
factorilor principali. 

• FIRST produce procesarea covariabilelor înaintea factorilor; WITH 
procesare simultană; AFTER procesează covariabilelor la sfârşit.  
• ordinea este neglijată dacă METHOD=UNIQUE. 

MAXORDERS precizează ordinul maxim de interacţiune considerat în analiză. 
• ALL fixeaza ordinul de interacţiune la 5 (valoarea implicită în SPSS); n 
stabileşte ordinul maxim; NONE nu se analizează interacţiunile.  
• interacţiunile omise sunt incluse în varianţa reziduală. 

METHOD controlează metoda de descompunere a sumei de pătrate în construcţia şi 
analiza tabelului ANOVA. 

• UNIQUE înseamnă abordare regresională (toate efectele - covariabile, factori 
- sunt considerate simultan); EXPERIMENTAL abordarea clasică; 
HIERARCHICAL abordare ierarhică a considerării efectelor.  
• alegerea unei opţiuni poate impune restricţii în alegerea altor parametri ai 
comenzii, ceea ce poate produce mesaje de atenţionare.  

STATISTICS precizează statisticile suplimentare calculate 
• MEAN = mediile şi frecvenţele celulelor, pentru toate nivelurile de 
interacţiune cerute ; REG = coeficienţii de regresie nestandardizaţi (explicaţia 
va fi înţeleasă mai bine doar după studiul modelului liniar); MCA (Multiple 
Classification Analysis) = diverse statistici privind mediile prognozate, 
rapoarte de corelaţie etc. studiate ulterior; ALL, NONE cu sensurile evidente. 

MISSING precizează modul de tratare a valorilor lipsă. 
• EXCLUDE - valoarea implicită- este exclusă orice observaţie cu o valoare 
lipsă în orice variabilă menţionată în analiză; INCLUDE are ca efect 
includerea în analiză a observaţiilor care au valori lipsă definite de utilizator. 

Comanda GLM 
Fundamentarea acestei proceduri se va găsi în capitolul privind modelul liniar, 
considerându-se deocamdată că analiza dispersională poate fi privită ca o problemă de 
model liniar şi, deci, rezolvată printr-o metodă dedicată acestei probleme.  



1. Se dă comanda Analyze –General Linear Model–Univariate. Ca urmare, se 
afişează dialogul 
 

 
2. Se precizează variabila dependentă prin mutarea în zona Dependent Variable 
3. Se precizează factorii sistematici în zona Fixed Factor(s), factorii întâmplători în 
zona Random Factor(s), ca şi eventualele covariabile în lista Covariate(s). 
4. Pentru o analiză ponderată se va preciza variabila pondere în WLS Weight. 
5. Pentru a realiza comparaţiile multiple (analiza post hoc) se acţionează butonul Post 
Hoc, afişându-se dialogul 

 
în care se precizează factorii pentru care se doreşte analiza post hoc, ca şi metodele de 
analiză selectate. 

C. Lucrarea practică 
1. Se va deschide fişierul 

 http://thor.info.uaic.ro/~val/statistica/MagAds.xls 
care conţine date obţinute în urma analizării reclamelor unor reviste în ceea ce 
priveşte gradul de dificultate a lecturii lor, după nivelul de educaţie al 
cititorilor ţintă. Variabilele urmărite sunt: 



Words - numărul de cuvinte din reclamă 
Sentences - numărul de propoziţii din reclamă 
Syllable3 - numărul de cuvinte cu mai mult de 3 silabe 
Magazine - codul revistei 
EducLevel - nivelul de educaţie a grupului de cititori ţintă,  notat descrescător 
de la 1 la 3. 

a. Să se decidă dacă variabilele Words, Sentences şi Syllable3 diferă, în 
medie,  

i. după revistă, 
ii. după grupul ţintă.  

b. Să se decidă tipul de prelucrare după revistă dacă se cunoaşte că pentru 
fiecare nivel de educaţie s-au ales aleatoriu trei reviste dintre cele care 
au acest grup ţintă. 

c. Ce se poate spune de studiul interacţiunii dintre variabilele factor 
Magazine şi EducLevel? 

2. Se va deschide în SPSS fişierul cars.sav (fişierul de date utilizat şi în Lucrarea 
4, se găseşte în folderul aplicaţiei SPSS). Se va observa că anumite prelucrări 
trebuie să distingă între camioane şi autoturisme. 

a. Să se utilizeze ANOVA, inclusiv analiza post-hoc, pentru a decide 
asupra diferenţelor semnificative, dintre caracteristicile tehnice ale 
autoturismelor, după localizarea producătorului (Europa, Japonia, 
America), atât pe ansamblul perioadei considerate, cât şi pe ultimii 5 
ani ai studiului. 

b. Să  se aplice analiza bifactorială considerând factorii localizare şi 
număr de cilindri. 

c. Realizând o grupare a anilor de fabricaţie în 3-4 grupe, să se studieze 
eventuala interacţiune a noii variabilei factor cu factorul localizare. 

 


