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بین هر دو گروه انجام پذیرد. می توان تنها با یک بار آزمون، پی به  t مقایسه کلی، به تعداد زیادی آزمون

اختالف میان همه ی گروهها برد در غیر اینصورت عالوه بر پیچیدگی مقایسه ها، ممکن است اختالف بین 

 .بیشتر نشان داده شودها به اشتباه  گروه

اما برای انجام آنالیز واریانس نیز همانند سایر آزمون های پارامتری باید پیش فرض هایی برقرار باشد؛ این 

 :پیش فرض ها به قرار زیرند

 .نمونه های گرفته شده از هر جامعه کامال تصادفی و مستقل باشند

 .از جامعه ها از توزیع نرمال پیروی کنند متغیر تصادفی مورد نظر )صفت مورد بررسی( در هر کدام

 .واریانس متغیر تصادفی در همه ی جامعه ها برابر باشند

 .نمونه های مختلف از جوامعی گرفته شده اند که تنها از یک روش طبقه بندی شده باشند

 :تجزیه وتحلیل

ت آن اگر فرضیه صفر رد در آزمون آنالیز واریانس یک طرفه چنانچه فرض صفر رد شود، با توجه به فرضیا

شود، حداقل دو میانگین با هم اختالف معنا دار خواهند داشت در این صورت باید بین همه زوج های 

 .میانگین ها آزمون هایی انجام شود تا معلوم گردد کدام یک با هم اختالف معنا دار دارند

زمون آنالیز واریانس یک طرفه سوالی که معموال مطرح می گردد این است که چه می شود اگر به جای آ

 را انجام داد؟  t  آزمونهای

باید گفت که با افزایش تعداد آزمون ها؛ نرخ خطا به طور نمایی افزایش پیدا می کند. این خطا برابر خواهد 

 :شد با
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۱-(۱-α)k 

 .تعداد آزمونهای تی انجام شده است k که در آن

SPSS: 

 :مسیر انجام می پذیرد را از SPSS آنالیز واریانس یک طرفه در

Analyze > Compare means > one-Way anova 

باید به آن توجه نمود، وجود گزینه ای است که می توان  SPSS نکته ی مهمی که در انجام این آزمون در

 .تساوی واریانس ها را تایید یا رد کرد

ر آزمون دیگر بهتر است ابتدا آزمون با این حال معموال برای انجام صحیح آنالیز واریانس یک طرفه مانند ه

 های برقراری پیش فرض را انجام داد

 :برای درک بهتر مثال زیر را در نظر بگیرید

فرض کنید که یک متخصص تغذیه بخواهد تا سه نوع روش مختلف را در افرادی که برای کاهش وزن خود 

می گیرد و آن  ۱۱اندازه ی  به  از این افراد به او مراجعه کرده اند ، با هم مقایسه کند. او نمونه ای تصادفی

ها را به طور کامال تصادفی به سه گروه تقسیم می کند. به گروه اول برای کاهش وزن، دارو به گروه دو 

ورزش و به گروه سوم رژیم غذایی تجویز می کند. در جدول زیر کاهش وزن افراد ، قبل و بعد از تجویز گرد 

 .آمده است

 

WWW.GhadamYar.com

http://1daneshgah.ir/wp-content/uploads/2015/01/14.jpg


4 
 

باید داده ها در ستون متغیر جدیدی که با عنوان دیگری )در  SPSS کردن داده ها دربرای وارد 

در  group یا factor تعریف می کنید زیر هم ردیف کرده و متغیر دیگری را با نام (reduction  اینجا

 :یدکن توجه زیر شکل به  کنارش تعریف کنید که مشخص کند داده ها مربوط به کدام گروه می باشند.

 

 :در این حالت می توانید برای بررسی بهتر داده ها مسیر زیر را طی کنید 

>Analyze > Descriptive statistics > Explore 

 .گزینه های دلخواهتان را انتخاب کنید plots و در منوی

 

ست می توانید نرمالیتی هر گروه را جداگانه ت Normality plots with testsبا فعال کردن گزینه ی 

 Power را نیز داشته باشید. و برای آزمون برابری واریانس ها گزینه ی Q-Q کنید و در خروجی نمودار

estimation را در مسیر زیر فعال کنید. 

    Spread vs Level with> Levene Test 
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     Bonferroni                روش بونفرونی    •

                       Tukey       روش توک    •

                         Scheffe   روش شفه    •

   Newman-Keuls      کلز-روش نیومن    •

  Dunnett’s Procedure   روش دانت    •

که به کار گیری این روش ها، غالبا به نتایج مشابهی ختم می شود. اما باید توجه کرد که کاربرد روش دانت 

 .باشد (Control) در مواقعی است که یکی از گروه ها، گروه شاهد یا

 نابرابری واریانس ها-۲

 .این گزینه برای آزمون هایی که فرض برابری واریانس ها در آن صدق نمی کند کاربرد دارد

تعیین کنید. به طور پیش فرض این قسمت  significance level سطح آزمون را می توان در قسمت

 .در نظر گرفته می شود  ۰٫۰۱

 و  Descriptive رفته و گزینه های option انس در کارد محاورهقبل از انجام آنالیز واری

Homogenetity-of-Variance Test را تیک دارکنید. این گزینه ها به ترتیب توصبف داده ها و آزمون

 .برابری واریانس ها را در بین گروه ها انجام می دهد
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 .خروجی را بدهدرا کلیک کنید تا به شما  ok و  continue و در آخر گزینه های

 :تفسیر خروجی ها

اولین خروجی دریافتی شما، جدول توصیفی داده های هر گروه است. میانگین، انحراف معیار، خطای 

درصدی و در نهایت مقدار مینیمم و ماکزیمم داده ها را در هر گروه مشاهده  ۵۱استاندارد، و فاصله اطمینان 

     می کنید

 

 مقدار اول ستون در  گروهها )آزمون همگنی واریانس ها( را مشاهده می کنید.در جدول زیر واریانس میان 

را مشاهده می کنید و دو ستون وسط درجه آزادی بین گروه ها و در جه آزادی درون   levene   آماره

تعداد   k است که K(n-1) و  k-1 :گروهی را مشاهده می کنید. این دو مقدار به ترتیب برابر است با

تعداد نمونه های درون هر گروه است. و در نهایت سطح معناداری در ستون آخر درج شده که  n ا وگروهه

 p-value ).مقدار باالی آن، داللت بر تایید فرض صفر می کند و می پذیریم که واریانس گروهها برابر است

 (.اعتبار فرض صفر است و مقدار باالی آن معتبر بودن فرض صفر را نتیجه می دهد
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فیشر( است. مجموع مربعات و درجات )F آنالیز واریانس را با آماره ی   ANOVAخروجی زیر با عنوان 

ا و کل را مشاهده می کنید. میانگین مربعات و آماره فیشر نیز در جدول گروهه درون و گروهها بین  آزادی

کمتر بوده و  ۰٫۰۱است که در اینجا مقدارش از  .sigآمده است. ستونی که باید به آن توجه نمود ستون 

  .بپذیریم را  همین موجب رد فرض صفر می گردد. لذا ما نمی توانیم فرض برابری میانگین های گروه ها

 

میانگین های گروهها رد شده است به بررسی جزیی گروهها می پردازیم. روش توکی  برابری فرض  حال که

  .و کمترین مربعات و بونفرونی را می بینید
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