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ANOVA 

هستند گروه دو از بیش بین میانگین مقایسه بدنبال مطالعات از بسیاری. 

با نتایج کنیم، مقایسه واریانس آنالیز توسط را گروه دو میانگین اگر 

 مستقل گروه 2 برای واریانس آنالیز بنابراین .بود خواهد برابر t آزمون

 . t آزمون با است ارز هم

یا است شده محدود جهت یک از یعنی واریانس آنالیز بودن یکطرفه 

 .هستیم میانگین روی بر را متغیر یک اثر فقط سنجیدن بدنبال
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 فروض

استخراج هم از مستقل و تصادفی نمونه از باید مشاهدات 

 .شود

باشند داشته نرمال توزیع باید گروه هر در مشاهدات. 

ولی است مقاوم نمونه حجم تعداد به نسبت واریانس آنالیز 

   .باشد 30 از کمتر نباید گروه هر در نمونه تعداد

باشد یکسان ها گروه تمام در نمونه حجم نیست الزم. 

هستند برابر هم با تقریبا ها گروه واریانس. 
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برای مقایسه میانگین بیش از   tچرا از آزمون

 گروه استفاده نمیشود؟ 2

 میانگین مقایسه آزمون چند از واریانس آنالیز از استفاده جای به چرا

 نمیکنیم؟ استفاده

 خطای کنیم، مقایسه t آزمون از استفاده با دو به دو را ها گروه اگر

 .میایبد افزایش و نمیماند باقی 0/05 مثال نظر مورد سطح در ما

 و میشود بیشتر هم مقایسات تعداد باشد بیشتر ها گروه تعداد چه هر

 .میابد افزایش شدت به خطا
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ANOVA  یک آنالیز ساده برای مقایسات چند

 گانه است
میماند باقی نظر مورد سطح در خطا. 

آزمون اماره F هم با گروه دو حداقل میانگین یعنی شود رد اگر که است 

 .متفاوتند

نمود مشخص را دارند نابرابر میانگین که جوامعی میتوان آزمونی با. 
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   ANOVAفروض 

مختلف های گروه میانگین برابری واریانس آنالیز برای صفر فرض 

 .است

 

 

هم با جامعه دو میانگین حداقل :است این واریانس آنالیز مقابل فرض 

 .متفاوتند

آزمون آماره F است. 

 

6 

0 1 2 3
:

k
H       



 Fجدول 

7 



 آنالیز واریانس

 جامعه دو از بیش میانگین مقایسه هدف واریانس آنالیز در 

 است؟ واریانس آنالیز نامش چرا پس است،

درون پراکندگی و واریانس گرفتن نظر در با آزمون این 

 بین فاصله یا و پراکندگی کردن لحاظ همینطور و ها گروه

 .میپردازد آنالیز به ها گروه

و پراکندگی به نسبت گروه یک درون پراکندگی چه هر 

 دو این میانگین احتماال باشد کمتر دیگر گروه با اش فاصله

 .است متفاوت جامعه

آزمون آماره اگر F یعنی باشد بزرگ کافی اندازه به 

 است زیاد ها گروه درون به نسبت ها گروه بین پراکندگی

 .میشود رد صفر فرض پس
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   Y-bar      Y-bar        

Y-bar Different groups, different 

means. 

  Y-bars 

Similar groups, similar 

means. 

 آنالیز واریانس



 جدول آنالیز واریانس
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 F میانگین مجموع مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

 p-1 SSB MSB=SSB/p-1 MSB/MSE تیمار

 N-p SSE MSE=SSE/N-p خطا

 N-1 SST=SSB+SSE کل

SSB= 

 

 

 

SSE=  



 :مثال آنالیز واریانس

 بیماران در حرکت توانایی تحقیقی در

 .است شده سنجیده گروه سه در خاصی

 نداشتند، ایی مداخله که کنترل گروه

 و اند شده فیزوتراپی که 1 تیمار گروه

 فیزوتراپی بر عالوه که 2 تیمار گروه

 مقایسه هدف .اند شده هم مشاوره

 حرکت توانایی میانگین بودن یکسان

 .ست ها گروه این در

 

 

11 

Control Treat #1 Treat #2 

35 38 47 

38 43 53 

42 45 42 

34 52 45 

28 40 46 

39 46 37 



ANOVA 

آنالیز فروض: 

 .نیستند برابر باهم میانگین دو حداقل مقابل در ها میانگین بودن یکسان

است دوطرفه آزمون یک همیشه واریانس آنالیز. 

میانگین با جوامع کردن مشخص توانایی واریانس آنالیز که آنجایی از 

 .شود انجام نیز post hoc باید ندارند، را همسان غیر های
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 محاسبه میانگین کل و میانگین گروه ها

 41.7= مشاهده  18میانگین 

 میانگین گروه ها: 

 36= گروه کنترل 

 44= 1گروه تیمار 

 45=2گروه تیمار
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 SSEمحاسبه 

 مقدار است 3این شاخص حاصل جمع: 

در گروه کنترل: 

• (35 - 36)2 + (38 – 36)2 + (42 - 36)2 + (34 – 36)2 + (28 – 

36)2 + (39 – 36)2 = 118  

 1در گروه تیمار  : 

• (38 - 44)2 + (43 – 44)2 + (45 - 44)2 + (52 – 44)2 + (40 – 

44)2 + (46 – 44)2 = 122  

  2در گروه تیمار: 

• (47 - 45)2 + (53 – 45)2 + (42 - 45)2 + (45 – 45)2 + (46 – 

45)2 + (37 – 45)2 = 142  

•  SSE= 118 + 122 + 142 = 382  
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 :SSB محاسبه

 کل میانگین از را ها گروه میانگین باید مقدار این محاسبه برای 
 ضرب گروه هر نمونه حجم در و برسانیم 2 توان به کنیم کم

 .کنیم

41.7 : کل میانگین 

36 :کنترل میانگین 

44 :1 تیمار میانگین 

45 :2 تیمار میانگین 

 

• SSB = 6*(36 - 41.7)2 + 6*(44 – 41.7)2 + 6*(45 - 41.7)2 = 
292  
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 MSEو   MSBمحاسبه 

• MSB = SSB /( p-1) 

•  MSB = 292 / (3-1) = 146  

• MSE = SSW /(N-p)  

• MSE = 382 / (18 – 3) = 25.47  
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 Fمحاسبه آماره 

با است برابر آزمون آماره : MSB/MSW  

 F= 146/25.47 = 5.73  

میشود رد صفر فرض باشد بزرگ کافی اندازه به آماره مقدار اگر. 

مقدار F جدول: 

 .است آزادی درجه دو دارای که است مثبت همیشه توزیع یک توزیع این

 درجه دوم، آزادی درجه و صورت آزادی درجه اول، آزادی درجه

 .است مخرج آزادی
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 F میانگین مجموع مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

 5.73 146 292 1-3 تیمار

 25.47 382 3-18 خطا

 1-18 کل

F (2,15) = 3.68 



 Fجدول 
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 :نتیجه گیری

 با توجه به اینکه مقدارF  بدست آمده ازF  جدول بزرگتر است، فرض

 .صفر رد میشود

 برای شناسایی اینکه کدام گروه ها میانگین یکسانی ندارند، باید مقایسات

دوتایی همانند مقایسه میانگین ها در دو جامعه مستقل با تعدیل خطا 

 .میگویند post hocبه این قسمت . انجام شود

خطا به این صورت تعدیل میشود: 

مثال در این . مقدار خطا به تعداد مقایساتی که انجام میشود تقسیم میشود

یعنی میزان خطا برای .  0.05/3تایی داریم پس 2مقایسه  3مطالعه کال 

 0.017هر مقایسه دوتایی برابر است با 
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