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 مقدمه

ّای فزآیٌذ تحمیك تزای اغلة داًؾجَیاى اًتخاب رٍػ یکی اس دؽَارتزیي )ٍ احتواال تزط آٍرتزیي( لغوت 

آهاری هٌاعة تزای تحلیل دادُ ّاعت. در تیؾتز پزٍصُ ّای تحمیماتی، ایي احتوال سیاد اعت کِ اس اًَاع هختلف 

رٍػ ّای آهاری تغتِ تِ عَال تحمیك ٍ هاّیت دادُ ّایی کِ جوغ آٍری کزدُ ایذ اعتفادُ کٌیذ. تٌاتزایي هْن 

عت کن یک آؽٌایی اٍلیِ تا رٍػ ّای آهاری هختلف ٍ ًَع عَاالتی کِ تِ آى ّا هی پزداسد ٍ اعت کِ د

 .کارتزدّایؼ آؽٌا ؽَیذ

 آزمون های تفاوت بین گروه ها

یکی اس خاًَادُ ّای رٍػ ّای آهاری، خاًَادُ آسهَى ّای تفاٍت تیي گزٍُ ّاعت. ایي آسهَى ّا ٍلتی هی 

آهاری تیي چٌذگزٍُ را کؾف کٌیذ، لاتل اعتفادُ اعت. اًَاع پاراهتزیک ایي آسهَى خَاّیذ ٍجَدتفاٍت هؼٌادار 

ّا کِ تزای دادُ ّای دارای همیاط فاصلِ ای تا تَسیغ ًزهال هٌاعة ّغتٌذ، در اداهِ ّوزاُ تا جایگشیي ّای 

 غیزپاراهتزیک آى ّا ارائِ ؽذُ اًذ.

 Tآزمون های   (1

دٍ گزٍُ )هزداى ٍ سًاى( یا دٍ هجوَػِ دادُ ّا )لثل ٍ تؼذ( داؽتِ تاؽیذ سهاى تِ کار هی رًٍذ کِ  Tآسهَى ّای 

ٍجَد دارد.  Tرا تزای یک هتغیز پیَعتِ همایغِ کٌیذ. دٍ ًَع اصلی آسهَى  ایي گزٍُ ّا ٍ تخَاّیذ هیاًگیي ًوزُ

ٍ عپظ در  Time 1رٍد کِ تِ تغییزات ًوزُ ّای آسهَدًی ّا در سهاًی تِ کار هیومًوٍ جفتی  Tآزمًن 

Time 2  اغلة پظ اس یک هذاخلِ یا اتفاق(تَجِ داؽتِ تاؽیذ. ایي ًوًَِ ّا ّوثغتِ ّغتٌذ سیزا ّواى افزاد(

د کِ دٍ گزٍُ هختلف )هغتمل( اس رٌٍّگاهی تِ کار هی  گريٌ َای مستقل T آزمًندٍتارُ آسهَدُ هی ؽًَذ. 

را همایغِ کٌیذ. در ایي صَرت، فمط یک تار اها اس دٍ  ّایؾاىافزاد )هزداى ٍ سًاى( داؽتِ تاؽیذ ٍ تخَاّیذ ًوزُ
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 ّایآسهَى ایي آسهَى ّا، جایگشیي ّای غیزپاراهتزیککٌذ. هجوَػِ هختلف افزاد اطالػات جوغ آٍری هی

 ٍیتٌی ّغتٌذ.-هاى Uٍیلکاکغَى ٍ 

 تحلیل واریانس یک طرفه (2

اعت ٍلی سهاًی تِ کار هی رٍد کِ دٍ یا چٌذ گزٍُ داؽتِ تاؽیذ ٍ  Tتحلیل ٍاریاًظ یک طزفِ ؽثیِ تِ آسهَى 

تخَاّیذ هیاًگیي ًوزُ آى ّا را در هتغیز پیَعتِ همایغِ کٌیذ. تِ ّویي دلیل تِ آى یک طزفِ هی گَیٌذ کِ 

( تِ ؽوا ANOVAفمط تاثیز یک هتغیز هغتمل را تز هتغیز ٍاتغتِ تزرعی هی کٌذ. تحلیل ٍاریاًظ یک طزفِ )

 گَیذ کِ گزٍُ ّایتاى تفاٍت دارًذ یا خیز.  هی

)افزاد ثاتت  با اوذازٌ گیری مکرر ANOVAیک طزفِ ٍجَد دارد:  ANOVA، دٍ ًَع  Tّوچَى آسهَى ّای 

)یا ًوًَِ ّای هغتمل( کِ هیاًگیي ًوزُ ّای دٍ یا چٌذ  بیه گريَی ANOVAدر تیؼ اس دٍ هَلؼیت(، ٍ 

 ٍالیظ اعت.-ّای فزیذهي ٍ کزٍعکال. جایگشیي ّای غیزپاراهتزیک، آسهَىکٌذگزٍُ هختلف افزاد را همایغِ هی

 تحلیل واریانس دو طرفه (3

تحلیل ٍاریاًظ دٍ طزفِ تِ ؽوا اهکاى هی دّذ تاثیز دٍ هتغیز هغتمل را تز یک هتغیز ٍاتغتِ آسهَى کٌیذ. 

یؼٌی ٍلتی تاثیز یک  –را آسهَى کٌیذ  اثر تعاملدٍ طزفِ ایي اعت کِ هی تَاًیذ  ANOVAهشیت اعتفادُ اس 

هتغیز هغتمل تحت تاثیز هتغیز دیگز تاؽذ، تزای هثال ٍلتی فکز هی کٌیذ کِ خَػ تیٌی هتٌاعة تا عي 

ایي رٍػ اثزات اصلی را ًیش آسهَى هی کٌذ یؼٌی تاثیز کلی ّز هتغیز  -افشایؼ هی یاتذ، اها فمط تزای هزداى

 هغتمل )هثل جٌظ، عي(.
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 واریانس چندمتغیرهتحلیل  (4

ٌّگاهی تِ کار هی رٍد کِ تخَاّیذ گزٍُ ّای خَد را در چٌذ  (MANOVAتحلیل ٍاریاًظ چٌذ هتغیزُ )

هتغیز ٍاتغتِ هتفاٍت اها هزتثط همایغِ کٌیذ؛ تزای هثال، همایغِ اثزات درهاى ّای هختلف تز اًَاع اًذاسُ ّای 

چٌذ هتغیزُ را هی تَاى در طزح ّای ػاهلی یک،  ANOVAهختلف )هثال اضطزاب، افغزدگی، ػالئن جغوی(. 

 چٌذ هتغیز هغتمل تِ کار تزد.دٍ ٍ چٌذطزفِ تا اعتفادُ اس یک، دٍ یا 

 تحلیل کوواریانس (5

آهیختِ )ّوپزاػ( رٍد کِ تخَاّیذ اثزات احتوالی یک هتغیزکار هی( ٌّگاهی تANCOVAِتحلیل کٍَاریاًظ )

دّیذ گزٍُ ّای ؽوا در یک هتغیز تفاٍت یي سهاًی هفیذ اعت کِ احتوال هیکٌیذ. ا کىترلرا اس لحاظ آهاری 

دارًذ کِ هوکي اعت تز تاثیز هتغیزّای هغتمل تز رٍی هتغیز ٍاتغتِ ؽوا اثز داؽتِ تاؽذ. تزای اطویٌاى اس ایي 

ذ. تحلیل تاثیز ّوپزاػ را اس ًظز آهاری حذف هی کٌ ANCOVAکِ هتغیزّای هغتمل تاثیز هَرد ًظز را دارد، 

 کٍَاریاًظ را هی تَاى تِ ػٌَاى لغوتی اس طزح یک طزفِ، دٍ طزفِ یا چٌذهتغیزُ اعتفادُ کزد.
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 اًَاع آسهَى ّای تفاٍت هیاًگیي ّا ٍ ٍیضگی ّای ّزکذام -1جذٍل 

 وام بٍ اختصار وام آزمًن
تعذاد 

 ُاگريَ

تعذاد متغیرَای 

 مستقل

تعذاد متغیرَای 

 يابستٍ
 اوًاع یا مشخصٍ

معادل 

 واپارامتریک

 Tآزمون های 

T 2 ـــ 1 جفتی 
دٍ هجوَػِ دادُ هتؼلك 

 تِ یک گزٍُ
 ٍیلکاکغَى

T 1 1 2 هغتمل 
یک هجوَع دادُ هتؼلك 

 تِ دٍ گزٍُ
 ٍیتٌی -یَ هاى

  تحلیل واریانس 

 یک طرفه
ANOVA 

2  ٍ

 تیؾتز
1 1 

 ٍالیظ-کزٍعکال آًٍَا تیي گزٍّی

آًٍَا تا اًذاسُ گیزی 

 هکزر
 فزیذهي

     تحلیل واریانس 

 دو طرفه

ANOVA ٍد 

 طزفِ
 1 2 ّزتؼذاد

 ٍجَد دٍ هتغیز هغتمل

 ٍ 

 تزرعی اثز تؼاهلی

 

تحلیل واریانس 

 چندمتغیره
MANOVA تیؾتز 2 ّزتؼذاد ّزتؼذاد ٍ 

چٌذ هتغیز ٍاتغتِ 

)هتفاٍت اها تِ ّن 

 هزتثط(

 

 ّزتؼذاد ّزتؼذاد ّزتؼذاد ANCOVA تحلیل کوواریانس
هتغیز کٌتزل اس ٍجَد 

 ًَع کوّی
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