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 כיוונית-דו ANOVAאקטואר: מיומנו של 

ANOVA הינה הרחבה של ה כיוונית-דו- ANOVA עבור גורם בודד וה- ANOVA חסימה עם 

של שני גורמים על  על ידי בחינה סימולטנית של ההשפעות( Randomized Block) אקראית

שני הגורמים  המשתנה התלוי, ביחד עם ההשפעות של האינטראקציות בין הרמות השונות של

האינטראקציות בין הרמות השונות הללו. שלא כמו עיצוב החסימה האקראית, מודל זה בוחן את 

אינטראקציות קיימות כאשר גורמי, -דובניסוי  של הגורמים, או המשתנים הבלתי תלויים.

 ההשפעה של רמה כלשהי עבור גורם אחד תלויה ברמתו של הגורם האחר. 

 

כיווני -שיש לבדוק בניתוח הדו (Ha) רנטיביותטלאו( H0ישנם שלושה מערכים של השערות אפס )

 של השונות.

 

מת לא קיי, כאשר השערת האפס גורסת שהראשון המבחן הראשון הינו על המשתנה הבלתי תלוי

השפעה על המשתנה התלוי. ההשערה האלטרנטיבית שלה ישנה של הגורם הראשון שום רמה 

אם השפעה על המשתנה התלוי.  של הגורם הראשון שלה ישנה שקיימת לפחות רמה אחתגורסת 

או אז נדחה את  ,המשמשת במבחן קטן או שווה לרמת המובהקותהמחושב הינו  p-value -ה

רמת גדול יותר מ p-value -האחרת, אם  .נקבל את ההשערה האלטרנטיביתהשערת האפס ו

 , לא נדחה את השערת האפס.המשמשת במבחן המובהקות

 

מת שום לא קיי, כאשר השערת האפס גורסת שהשני הינו על המשתנה הבלתי תלוי שניהמבחן ה

 גורסתהשפעה על המשתנה התלוי. ההשערה האלטרנטיבית שלה ישנה  שנישל הגורם הרמה 

 p-value -אם ההשפעה על המשתנה התלוי.  שלה ישנה שנישל הגורם ה שקיימת לפחות רמה אחת

או אז נדחה את השערת האפס  ,המשמשת במבחן קטן או שווה לרמת המובהקותהמחושב הינו 

 רמת המובהקותגדול יותר מ p-value -האחרת, אם  .נקבל את ההשערה האלטרנטיביתו

 המשמשת במבחן, לא נדחה את השערת האפס.

 

, כאשר השניים הראשון והבלתי תלוי יםהמשתנהאינטראקציה של הינו על  שיילשהמבחן ה

ן שוהגורם הראבין הרמות של  אינטראקציהשל ות שום השפעות מלא קייהשערת האפס גורסת ש

ן שוהגורם הרא שילוב אחד של רמות שללפחות  םשקייגורסת . ההשערה האלטרנטיבית והשני



 
 

 
 

קטן או שווה המחושב הינו  p-value -אם העל המשתנה התלוי. שיש להן השפעה  השניהגורם ו

נקבל את ההשערה או אז נדחה את השערת האפס ו ,המשמשת במבחן לרמת המובהקות

המשמשת במבחן, לא נדחה  רמת המובהקותגדול יותר מ p-value -האחרת, אם  .האלטרנטיבית

 את השערת האפס.

 

הנתונים באזור הכחול , יש ליצור טבלה, כמו זו שלהלן, ולבחור את כיוונית-דו ANOVAעבור, 

ספר של טיפולים. נציין שמ(. ניתן להרחיב את הנתונים על ידי הוספת גורמים וטורים 835עד  804)

שורות של תצפיות עבור גורם מסוג  2)קרי,  2בטבלה לעיל הינו  (רגון'בז, רפליקציות) השיחזורים

A נציין, כי ניתן להגדיל את מספר השיחזורים לפי העניין. מספר השיחזורים צריך שיהיה עקבי .)

 קיים רצון להרחיב את מערך הנתונים.ככל ש

 

 

 

 בכבוד רב,                                                          
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