
 آنالیز واریانس یکطرفه

1 



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. 
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 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=  



 SPSSآنالیز واریانس در 
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 آنالیز واریانس دو طرفه
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 طرح های فاکتولایر

 هرگاه مشاهدات گروه های مختلف بر اساس دو متغیر محدود شوند، برای

 .آنالیز و مقایسه میانگینشان از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده میشود

مثال: 

 میانگین قدرت حرکتی با توجه به جنسیت و مداخالت مختلف

 

 

 :نکته

 .آنالیز واریانس دو طرفه برای دو گروه معادل آزمون تی زوجی است



 (بدون تکرار) جدول آنالیز واریانس دوطرفه
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درجه  منبع تغییرات

 آزادی

میانگین مجموع  مجموع مربعات

 مربعات

F 

 

 a-1 SS(A) MS(A) MS(A)/MSE 1تیمار

2تیمار   B-1 SS(B) MS(B) MS(B)/MSE 

-b)(a-1) خطا

1) 

SSE MSE 

 N-1 SST کل



 (با تکرار) جدول آنالیز واریانس دوطرفه
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منبع 

 تغییرات

میانگین مجموع  مجموع مربعات درجه آزادی

 مربعات

F 

 

 a-1 SS(A) MS(A) MS(A)/MSE 1تیمار

2تیمار   B-1 SS(B) MS(B) MS(B)/MSE 

 SS(AB) MS(AB) MS(AB)/MSE (b-1)(a-1) اثر متقابل

 N-ab SSE MSE خطا

 N-1 SST کل
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