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اسخ نیز متغیر پ عنوانبهبا این تکنیک، متغیر وابسته )یا متغیرهای وابسته( که در برخی از مطالعات از آن 

 عضاًبمستقل، عامل یا فاکتور که  شدهیبندگروهمتغیرهای  کهیدرحال. شودیم بردهنامپیوسته است  یعتاًطب

 .شندمی با یارستهبصورت پیشگویی کننده در مدل ظاهر می شوند، 

طرح یا مدل( تحلیل واریانس را بسته به تعداد متغیرهای )چندین نوع  توانیمکلی  بندییمتقسدر یک 

ه وابست یرهایمتغتعداد  بعضاً، و شوندیم کاربردهبه( هاگروه) هایآزمودنکه آنها برای  اییوهشمستقل و 

، )طرح تحلیل واریانس تک طرفه، هاروش با استفاده از این درمجموعدر مدل در نظر گرفت که  مورداستفاده

، مختلط و چندگانه یا چند متغیره( رابطه یک یا چند عامل، با یک متغیر وابسته )تحلیل واریانس دوطرفه

 .شوندیمیک متغیره( و یا چند متغیر وابسته )تحلیل واریانس چند متغیره( ارزیابی 

 : مقدمه

و پرکاربرد در  مؤثر، یکی از تکنیک های آماری گویندیمنیز  F یا ANOVA تحلیل واریانس که به آن

 .تحقیقات اقتصادی، اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت و حتی کشاورزی، بیولوژی و غیره است

 ییهاآزمونبیش از دو جامعه بپردازد، بکارگیری  هاییانگینمزمانی که محقق بخواهد به بررسی تفاوت 

 تحقیقات از روش تحلیل واریانس یا آزمون گونهیناواهد بود. برای این منظور در امکانپذیر نخ T همچون

F استفاده می گردد. 

تحلیل واریانس در واقع روشی برای آزمایش تفاوت بین گروه های مختلف داده ها یا نمونه هاست. این روش 

 .کل واریانس موجود در یک مجموعه از داده ها را به دو بخش تقسیم می کند
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تحلیل واریانس دو طرفه به ما این امکان را می دهد تاثیر دو متغیر مستقل را بر یک متغیر وابسته آزمون 

استفاده از تحلیل واریانس دو طرفه این است که می توانیم اثر اصلی را برای هر متغیر مستقل  کنیم. مزیت

 .آزمون کنیم و همچنین احتمال اثر تعامل را بررسی کنیم

اثر تعامل هنگامی رخ می دهد که تاثیر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته بستگی به سطحی از متغیر 

وقتی تاثیر یک متغیر مستقل تحت تاثیر متغیر دیگر باشد، برای مثال وقتی یعنی  -مستقل دوم داشته باشد

فکر می کنید که خوش بینی متناسب با سن افزایش می یابد، اما فقط برای مردان. این روش اثرات اصلی 

 .(یعنی تاثیر کلی هر متغیر مستقل )مثل، جنس، سن -را نیز آزمون می کند

د. آنوای دو طرفه بین گروهی)وقتی گروهها متفاوت هستند( و انوای با اندازه دو نوع آنوای دو طرفه وجود دار

(. 7831گیری های مکرر )وقتی افراد ثابت در بیش از یک موقعیت آزمون می شوند ( )پلنت؛ ترجمه کاکاوند، 

 .در این پژوهش به بررسی تحلیل واریانس دو طرفه بین گروهی پرداخته می شود

 :اریانس دو طرفه بین گروهی آنچه نیاز داریدبنابراین در تحلیل و

 :سه متغیر

 دو متغیر مستقل طبقه ای )مثال جنسیت: مردان /زنان، گروه سنی: جوان، میانسال و پیر(

 .یک متغیر وابسته پیوسته )مثال مجموع نمره خوش بینی(

ابداع شد. و  7171سال اصول کلی تحلیل واریانس ابتدا توسط سر رونالد فیشر در  : بنیانگذاران آزمون

 .(7831سپس جزییات آن توسط سایر آمار دانان تکمیل شد)فرگوسن و تاکانه؛ ترجمه دالور و نقشبندی، 

 : نوع آزمون تحلیل واریانس دو طرفه

WWW.GhadamYar.com



5 
 

آزمون تحلیل واریانس دو طرفه جزء آزمون های پارامتریک محسوب می شود دالیل آن به شرح زیر می 

 :باشد

مشاهده شده مستقل است، یعنی اینکه انتخاب یک مورد به انتخاب مورد دیگری وابسته  هر یک از موارد-7

 .نیست

 .واریانس نمونه ها برابر یا تقریبا برابر است-2

 .توصیف متغیرها براساس مقیاس فاصله ای یا نسبی انجام می گیرد-8

ست)پاشا شریفی و نجفی زند، توزیع نمره ها در جامعه نرمال )بهنجار( یا نزدیک به توزیع بهنجار ا-4

7831).  

 : شرایط استفاده از آزمون

 :مفروضه های به کار گیری این آزمون عبارتند از

 .سطح اندازه گیری

یکی از مفروضه های این آزمون این است که متغیر وابسته در سطح نسبی یا فاصله ای اندازه گیری شده 

 .طبقه های مجزاباشد؛ یعنی استفاده از مقیاس پیوسته به جای 

 .نمونه گیری تصادفی

 .باید نمره ها با استفاده از نمونه تصادفی از جامعه به دست آمده باشند

 .استقالل مشاهدات
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مشاهداتی که داده ها را تشکیل می دهند باید مستقل از یکدیگر باشند؛ یعنی هر مشاهده با اندازه گیری 

 .باشد نباید تحت تاثیر مشاهده یا اندازه گیری دیگر

 .توزیع بهنجار

در روش های پارامتریک، فرض بر این است که جامعه ای که نمونه از آن گرفته می شود توزیع بهنجار 

 .داشته باشد

 .همگنی واریانس

یکی دیگر از مفروضه های تحلیل واریانس دو طرفه این می باشد که نمونه ها از جامعه هایی با واریانس 

 .برابر به دست آمده باشند

 .این بدین معنی است که تغییر پذیری نمره های هر گروه مشابه است

آزمون لوین را برای برابری واریانس ها به عنوان بخشی از تحلیل های  SPSSبرای آزمون این مسئله، 

 .(7831تحلیل واریانس اجرا می کند)پلنت؛ ترجمه کاکاوند، 

 : کاربرد آزمون

فاده می شود که می خواهیم وجود تفاوت معنادار آماری بین چند از تحلیل واریانس دو طرفه زمانی است

 .گروه را کشف کنیم

در واقع این روش به ما این امکان را می دهد که تاثیر جداگانه و مشترک دو متغیر مستقل را بر یک متغیر 

 .وابسته بررسی کنیم
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 :فرمولهای محاسبه آزمون تحلیل واریانس دو طرفه
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 : محاسبهگام های 

 .(X) مجموع اعداد هر ستون و هر سطر را محاسبه کنید

را برای هر گروه محاسبه  (2Xهر یک از اعداد را به توان دو برسانید، و سپس مجموع اعداد مجذور شده)

 .کنید

 .مجموع کل را بدست می آورید
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