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  Analysis of(التغايير)التباين  تحليل 
Variance (ANOVA) 

أو ثالثة معدالت تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه هو تقنٌة اختبار فرضٌة تستخدم لمقارنة 

 .ANOVAعادة ما ٌتم اختصار تحلٌل التباٌن على أنه . المجتمعأكثر من 
 -:للبدا بتطبٌق تحلٌل التباٌن ، ٌجب تثبٌت فرضٌة العدم والفرضٌة البدٌلة هً

Ho  : (.فرضٌة العدم)كل معدالت المجتمع هً متساوٌة 

Ha  : (.الفرضٌة البدٌلة)على االقل واحد من المعدالت مختلف عن االخرٌن 

 .االتجاه ، ٌجب أن تكون الشروط التالٌة صحٌحةتحلٌل التباٌن أحادي فً اختبار 

 .ٌجب اختٌار كل عٌنة عشوائٌاً من مجموعة طبٌعٌة أو عادٌة تقرٌباً . 1

 .ٌجب أن تكون العٌنات مستقلة عن بعضها البعض. 2

 . same variance مجموعة نفس التباٌن ٌجب أن ٌكون لكل . 3

 

االختبار االحصائً لتحلٌل التباٌن هو اختبار للنسبة بٌن التغاٌر بٌن العٌنات مقسومة على 

 -: التغاٌر داخل العٌنات وٌكتب كاالتً 
 .  F- testحساب 1.

 :  حساب درجة الحرٌة 2.
 .  ٌساوي عدد العٌنات   kحٌث ان -

-N  ٌساوي مجموع حجوم العٌنات. 

 .  ٌجب قبول فرضٌة العدم( 1)قرٌبة من الواحد  Fعندما تكون قٌمة . 3

 .فٌجب قبول الفرضٌة البدٌلة( 1)اما اذا كانت اكبر من واحد . 4

اكبر من القٌمة الحرجة فٌجب قبول الفرضٌة البدٌلة ورفض  Fعموما اذا كانت قٌمة  

 .فرضٌة العدم

 الحل ٌكون وفق. 5

 :خطوات الجدول  

 ٌجب االنتباه : مالحظة 

 فً  xالى ان قٌمة 

 عً تابعة  1خطوة  

 .  لعٌنة واحدة

  2فً حٌن فً خطوة 
 العٌنات لمجموع Xقٌمة 
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 -:بٌن العٌنات و كما فً المعادلة التربٌعاتٌمثل مجموع  SSB حٌث ان 

 -:فً داخل العٌنات و كما فً المعادلة التربٌعاتٌمثل مجموع  SSw فً حٌن  ان 

 ANOVAخطوات حل تحلٌل التباٌن . 6

تلخص نتائج تحلٌل التباٌن . 7  

 :وفق الجدول االتً
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 طول معدل فً اختالف هناك هل تحدٌد الطب مجال فً باحث ٌروم -: مثال

 اختٌار تم اذ االدوٌة، من انواع ثالثة باعتماد الصداع الزالة دواء لفاعلٌة الوقت

 ، الثالثة العالجات من نوع منهم واح لكل واعطً بالصداع المرضى من عدد

 االحساس لحٌن العالج تناول منذ بالدقائق الوقت بحساب مرٌض كل ٌقوم حٌث

  .ادناه الجدول فً مبٌنة كما النتائج وكانت بالتحسن

 له االدوٌة احد بان االستنتاج باالمكان هل ، a= 0.01  اهمٌة مستوى باعتماد

 .االخرى الثالثة االدوٌة عن ٌختلف وقت معدل

 :  الحل 

فرضٌة العدم تقول ان جمٌع المعدالت الزمة . 1

 .  العالج متساوٌة

الفرضٌة البدٌلة تقول ان واحد من االدوٌة سٌختلف 

 .  التاثٌرفً معدل زمن 

 . k   =3عدد العٌنات . 2

  d.f.N = k-1 = 3-1 = 2 لذلك  

 = N = n1+n2+n3مجموع حجوم العٌنات  
 ، لذلك  13 = 4+5+4

d.f.D = N-k = 13-3 = 10   وقٌمة مستوى االهمٌة

a= 0.01   لذلك فان القٌمة الحرجة المستخرجة من

 Fo =7.56الجدول 

رفض فرضٌة العدم ،  الٌمكنلذلك   Fo =7.56 وهً اقل من القٌمة الجدولٌة   F  =1.5 التفسٌر بما ان  قٌمة   

 .على االدوٌة االخرى التاثٌرأي نوع من االدوٌة ٌختلف فً معدل زمن  والٌوجد

 جدول ٌبٌن خالصة تحلٌل التباٌن
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 F-distribution . بحسب مستوى االهمٌة ودرجة الحرٌة  Fجدول توزٌع قٌمة  


