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 )التباین المشترك( تحلیل التغایر
Analysis of Covariance (ANCOVA) 

إلى تقویم مدى اختالف متوسطات المتغیر التابع في المجتمع في عدد  ANCOVAیهدف تحلیل التغایر 
من مستویات عامل من العوامل، مع تعدیل الفروق الموجودة في المتغیر المصاحب، وبمعنى آخر هل 

  ن بعضها البعض؟تختلف المتوسطات المعدلة للمجموعات ع
  مثال

أراد باحـــث أن یـــدرس أثـــر طریقـــة التـــدریس علـــى التحصـــیل الدراســـي لمـــادة اللغـــة العربیـــة فـــي الصـــف األول 
ولــذ ك قــام . وقــد اختــار أن یجــرب طــریقتین للتــدریس همــا طریقــة الــتعلم الــذاتي وطریقــة االكتشــاف. اإلعــدادي

ــد . لبـــاطا 20باختیـــار ثالثـــة مجموعـــات تتكــــون كـــل مجموعـــة منهــــا مـــن  ــوائي لتحدیــ واســــتخدم التعیـــین العشـ
ــتعلم الــذاتي، والمجموعــة الثانیــة هــي مجموعــة طریقــة : المعالجــات وكانــت المجموعــة األولــى هــي مجموعــة ال

وقبــل بــدء التجربـــة طبــق علــى المجموعــات الـــثالث . االكتشــاف، والمجموعــة الثالثــة تــتعلم بالطریقـــة التقلیدیــة
، ولكنـه الحـظ قبـل بـدء المعالجـات التجریبیـة أن هنـاك فروقـا دالـة إحصـائیا بـین اختبارا قبلیًا فـي اللغـة العربیـة

فقرر االستمرار في التجربة الختبار الفرض الصفري بعدم وجود أثر . المجموعات الثالث في االختبار القبلي
لـي كمتغیـر علـى أن یسـتخدم درجـات االختبـار القب. لطریقة التدریس على التحصیل الدراسي في اللغـة العربیـة

وبعــد االنتهــاء مــن التجربــة التــي اســتمرت أربعــة أســابیع طبــق االختبــار . مصــاحب لــدرجات االختبــار البعــدي
درجـــات االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي وفیمـــا یلـــي نقـــوم بـــإجراء ثالثـــة یحتـــوي علـــى  ancovaالملـــف . البعـــدي

  : اختبارات
 .اختبار تجانس میل خط االنحدار .1

 ).تحلیل التغایر(ي المتوسطات المعدلة اختبار تقویم الفروق ف .2
  .البعدیة بین أزواج المتغیراتاالختبارات  .3

  .اختبار تجانس میل خط االنحدار:  وًال 
یجب اختبار مسلم المیل قبل إجراء تحلیل التغـایر األحـادي، ویقـوم هـذا االختبـار بتقـویم التفاعـل بـین المتغیـر 

یشیر التفاعل الـدال بـین المتغیـر المصـاحب . بؤ بالمتغیر التابعفي التن) المتغیر المستقل(المصاحب والعامل 
والمتغیر المستقل إلى أن الفروق بین المجموعـات فـي المتغیـر التـابع هـي دالـة للمتغیـر المصـاحب، فـإذا كـان 

عتد بها، ویجب عدم إجراء هذا التحلیل ُ   .التفاعل داًال فمعنى هذا أن نتائج تحلیل التغایر ال ی
Analyze ⇒ General Linear Model⇒ Univariate 

  :أكمل المربع الحواري كما یلي
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  :أكمل المربع الحواري كما یليثم  Specify Modelتحت  Customثم  Modelاضغط على 

 
  النتائج

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Arabic Post

1744.472a 5 348.894 27.049 .000 .662
291.410 1 291.410 22.592 .000 .247
129.743 2 64.872 5.029 .009 .127

1101.867 1 1101.867 85.425 .000 .553
44.739 2 22.370 1.734 .184 .048

890.008 69 12.899
72678.000 75
2634.480 74

Source
Corrected Model
Intercept
group
pretest
group * pretest
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

R Squared = .662 (Adjusted R Squared = .638)a. 
 

  .العمل في تحلیل التغایرولذلك نواصل  (Sig. = 0.184)في هذا المثال التفاعل غیر دال 
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  إجراء تحلیل التغایر: ثانیاً 
  Specify Modelتحت  Full Factorialثم  Modelاضغط على 

  النتائج
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Arabic Post

1699.733a 3 566.578 43.035 .000 .645
279.472 1 279.472 21.228 .000 .230

1178.373 1 1178.373 89.505 .000 .558
1092.495 2 546.248 41.491 .000 .539
934.747 71 13.165

72678.000 75
2634.480 74

Source
Corrected Model
Intercept
pretest
group
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

R Squared = .645 (Adjusted R Squared = .630)a. 
 

 
 
Estimated Marginal Means 

group

Dependent Variable: Arabic Post

34.877a .737 33.407 36.348
31.680a .731 30.222 33.137
25.123a .758 23.611 26.635

group
Experim 1
Experim 2
Control

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Covariates appearing in the model are evaluated at the following
values: Arabic Pre = 24.65.

a. 

 
 

یختبــر الفــرض الصــفري بعــدم وجــود  GROUPیتبــین مــن النتــائج أن مصــدر التبــاین الــذي یطلــق علیــه  •
وتشیر نتائج التحلیل إلى أنه یجـب رفـض الفـرض الصـفري . المجتمع فروق بین المتوسطات المعدلة في

ـــار  ـــغ  Fألن قیمـــة اختب ـــة إحصـــائیا  41.491تبل ــم األثـــر )  Sig.=.000(وهـــي قیمـــة دال ــا یبلـــغ حجـ كمـ
واالختبــار البعــدي مــع ) طــرق التــدریس(ممــا یشــیر إلــى قــوة العالقــة بــین المعالجــات التجریبیــة ، 0.539

ـــون . لـــيضـــبط نتـــائج االختبـــار القب ـــة الثالثـــة فـــي الجـــدول المعن ــین المتوســـطات المعدل ــروق بـ ـــغ الفـ وتبل
)Estimated Marginal Means (34.877  للمجموعــة  31.680للمجموعــة التجریبیــة األولــى، و

  .للمجموعة الضابطة 25.123التجریبیة الثانیة و 
تــابع مـــع تثبیـــت المتغیـــر یبــین العالقـــة بـــین المتغیــر المصـــاحب والمتغیـــر الاختبـــار المتغیـــر المصـــاحب  •

كمــا )  Sig.=.000(و نجــد أن هــذه العالقـة دالــة إحصــائیا حیـث تبلــغ ). المعالجــات التجریبیـة(المسـتقل 
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مــن % 56، ممــا یشــیر إلــى أن مــا یســهم بــه المتغیــر المصــاحب یبلــغ حــوالي 0.558یبلــغ حجــم األثــر 
  . التباین الذي یرجع إلى المتغیر البعدي

  .بعدیة بین أزواج المتغیراتاالختبارات ال: ثالثاً 
  :أكمل المربع الحواري كما یليثم  Contrastط ع ى غاض      

 

 
  

ولكـل مقارنـة زوجیـة ویطلـق . تشیر النتائج التالیة إلى الفروق في المتوسطات المعدلة في المجموعات الثالث
لمتوسـطین المعـدلین مقارنة بین متوسطین، حیث نجد الفـرق بـین ا (Custom Hypothesis Tests)علیها 

، ودرجــات الحریــة، ومســتوى الداللــة للمتغیــر  Fیعطــي قیمــة  Test Resultsلهــذه المقارنــة، كــذلك جــدول 
  .التابع
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Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: الوزن في نھایة التجربة

94.834a 5 18.967 16.901 .000
20.484 1 20.484 18.253 .002

.432 2 .216 .192 .828
44.917 1 44.917 40.026 .000
1.097 2 .548 .489 .629

10.100 9 1.122
6145.000 15
104.933 14

Source
Corrected Model
Intercept
type
x
type * x
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .904 (Adjusted R Squared = .850)a. 
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Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: الوزن في نھایة التجربة

93.737a 3 31.246 30.697 .000
20.599 1 20.599 20.238 .001
47.203 1 47.203 46.374 .000
7.729 2 3.864 3.797 .056

11.197 11 1.018
6145.000 15
104.933 14

Source
Corrected Model
Intercept
x
type
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .893 (Adjusted R Squared = .864)a. 
 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: الوزن في نھایة التجربة

2.179 2 12 .156
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance
of the dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+x+typea. 
 

 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: الوزن في نھایة التجربة

93.737b 3 31.246 30.697 .000 .893 92.090 1.000
20.599 1 20.599 20.238 .001 .648 20.238 .983
47.203 1 47.203 46.374 .000 .808 46.374 1.000
7.729 2 3.864 3.797 .056 .408 7.593 .565

11.197 11 1.018
6145.000 15
104.933 14

Source
Corrected Model
Intercept
x
type
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = .05a. 

R Squared = .893 (Adjusted R Squared = .864)b. 
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Parameter Estimates

Dependent Variable: الوزن في نھایة التجربة

6.890 1.636 4.211 .001 3.289 10.491 .617 4.211 .969
.992 .146 6.810 .000 .671 1.312 .808 6.810 1.000

1.615 .690 2.341 .039 .097 3.133 .333 2.341 .569
1.818 .714 2.547 .027 .247 3.390 .371 2.547 .641

0b . . . . . . .

Parameter
Intercept
x
[type=1.00]
[type=2.00]
[type=3.00]

B Std. Error t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval Partial Eta

Squared
Noncent.

Parameter
Observed

Powera

Computed using alpha = .05a. 

This parameter is set to zero because it is redundant.b. 

 
Estimated Marginal Means 
 
 أصناف األغنام
 

Estimates

Dependent Variable: الوزن في نھایة التجربة

20.537a .456 19.533 21.541
20.741a .469 19.709 21.772
18.922a .491 17.841 20.003

أصناف األغنام
الصنف األول
الصنف الثاني
الصنف الثالث

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Covariates appearing in the model are evaluated at the
following values:  = ١٢.١٣٣٣الوزن في بدایة التجربة .

a. 

 
 

Pairwise Comparisons

Dependent Variable: الوزن في نھایة التجربة

-.203 .641 1.000 -2.010 1.604
1.615 .690 .117 -.330 3.560
.203 .641 1.000 -1.604 2.010

1.818 .714 .081 -.195 3.832
-1.615 .690 .117 -3.560 .330
-1.818 .714 .081 -3.832 .195

(J) أصناف األغنام
الصنف الثاني
الصنف الثالث
الصنف األول
الصنف الثالث
الصنف األول
الصنف الثاني

(I) أصناف األغنام
الصنف األول

الصنف الثاني

الصنف الثالث

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Differencea

Based on estimated marginal means
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.a. 
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Univariate Tests

Dependent Variable: الوزن في نھایة التجربة

7.729 2 3.864 3.797 .056 .408 7.593 .565
11.197 11 1.018

Contrast
Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

The F tests the effect of أصناف األغنام. This test is based on the linearly independent pairwise comparisons
among the estimated marginal means.

Computed using alpha = .05a. 
 

 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: الوزن في نھایة التجربة

93.737b 3 31.246 30.697 .000 .893 92.090 1.000
20.599 1 20.599 20.238 .001 .648 20.238 .983
47.203 1 47.203 46.374 .000 .808 46.374 1.000
7.729 2 3.864 3.797 .056 .408 7.593 .565

11.197 11 1.018
6145.000 15
104.933 14

Source
Corrected Model
Intercept
x
type
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = .05a. 

R Squared = .893 (Adjusted R Squared = .864)b. 
 

 
Custom Hypothesis Tests 
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Contrast Results (K Matrix)

.203
0

.203

.641

.757
-1.207
1.614

-1.717
0

-1.717

.625

.019
-3.092
-.342

Contrast Estimate
Hypothesized Value
Difference (Estimate - Hypothesized)

Std. Error
Sig.

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Difference

Contrast Estimate
Hypothesized Value
Difference (Estimate - Hypothesized)

Std. Error
Sig.

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Difference

أصناف األغنام
Difference Contrast
Level 2 vs. Level 1

Level 3 vs. Previous

الوزن في
نھایة التجربة

Dependent
Variable

 
 

Test Results

Dependent Variable: الوزن في نھایة التجربة

7.729 2 3.864 3.797 .056 .408 7.593 .565
11.197 11 1.018

Source
Contrast
Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = .05a. 
 

 
Estimated Marginal Means 
 

صناف األغنامأ  
 

Estimates

Dependent Variable: الوزن في نھایة التجربة

20.537a .456 19.533 21.541
20.741a .469 19.709 21.772
18.922a .491 17.841 20.003

أصناف األغنام
الصنف األول
الصنف الثاني
الصنف الثالث

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Covariates appearing in the model are evaluated at the
following values:  = ١٢.١٣٣٣الوزن في بدایة التجربة .

a. 
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Pairwise Comparisons

Dependent Variable: الوزن في نھایة التجربة

-.203 .641 1.000 -2.010 1.604
1.615 .690 .117 -.330 3.560
.203 .641 1.000 -1.604 2.010

1.818 .714 .081 -.195 3.832
-1.615 .690 .117 -3.560 .330
-1.818 .714 .081 -3.832 .195

(J) أصناف األغنام
الصنف الثاني
الصنف الثالث
الصنف األول
الصنف الثالث
الصنف األول
الصنف الثاني

(I) أصناف األغنام
الصنف األول

الصنف الثاني

الصنف الثالث

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Differencea

Based on estimated marginal means
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.a. 

 
 

Univariate Tests

Dependent Variable: الوزن في نھایة التجربة

7.729 2 3.864 3.797 .056 .408 7.593 .565
11.197 11 1.018

Contrast
Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

The F tests the effect of أصناف األغنام. This test is based on the linearly independent pairwise comparisons
among the estimated marginal means.

Computed using alpha = .05a. 
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  :مثال 
مجموعــات درســـت كــل مجموعـــة مــنهم بإحـــدى طــرق تـــدریس  3مفحوصــین عشـــوائیُا و تــوزیعهم علـــي  9تــم اختیـــار 

الریاضــیات وتــم قیـــاس االســتعداد الریاضـــي والتحصــیل حیـــث تــم قیــاس االســـتعداد الریاضــي أو القـــدرة الریاضــیة قبـــل 
  .التجربة وقیاس التحصیل بعد التجریب

  الطریقة الثالثة  الطریقة الثانیة  لطریقة األولىا
االستعداد 

 الریاضي
التحصیل بعد 

 التجریب
االستعداد 

 الریاضي
التحصیل بعد 

 التجریب
االستعداد 

 الریاضي
التحصیل بعد 

 التجریب
8 6 7 8 9 12 
4 3 5 7 10 12 
6 4 8 10 7 10 

 
 :یوجد في هذا المثال ثالثة متغیرات 

   .طریقة بثالث مستویات أو ثالثة مجموعات مستقلة : ل المتغیر المستق •
   .اختبار القدرة الریاضیة : متغیر التغایر  •
   اختبار التحصیل في الریاضیات: المتغیر التابع  •

 
  :شروط تطبیق تحلیل التغایر

یجب أن تكون العالقة بین متغیر التغایر والمتغیر التابع خطیة وأن معامل االنحدار متساوي لكل  - 1
 βلمعالجات، أي أن لها معادالت متوازیة وبالتالي لها نفس المیل ا

 Xعدم وجود تفاعل بین متغیر التغایر و المعالجات، أي ال یوجد تأثیر للمعالجات على المتغیر المستقل  - 2
 

  :التاليكما في الشكل  SPSSبرنامج یتم إدخال البیانات إلى صفحة تحریر البیانات في ال

  

  

    :التحقق من فرضیة تساوي میل االنحدار 
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حتي نطبق تحلیل التغیر یجب أن تكون العالقة بین متغیر التغایر والمتغیر التابع خطیة وعدم وجود تفاعل بین 
   متغیر التغایر و المعالجات

 هل توجد عالقة خطیة قویة بین متغیر التغایر و المتغیر التابع ؟

هل ( ومتغیر التحصیل في المجموعات الثالث متساوي ؟ –االستعداد  –من متغیر التغایر  هل میل الخطوط لكل
  التفاعل بین الطرق الثالث و االستعداد دال إحصائیا؟

 

نظرًا ألن اختبار أنكوفـا عبـارة عـن نمـوذج خطـي عـام مـع انحـدار متعـدد ، فبفتـرض أن متغیـر : الخطیة      §
ون االرتبــاط خطــي بــین كــل االســتعداد التغــایر یــرتبط خطیــاً مــع المتغ یــر التــابع ، وفــي مثالنــا یجــب أن یكــ

یجـب أن نرسـم أو نحـدد االنحـدار الخطـي لكـل  SPSSالریاضي والتحصیل فـي الریاضـیات ، وفـي برنـامج 
 ..المجموعات بین المتغیرین ثم نحسب مربع معامل االرتباط ونقارن بین المیل في كل مجموعة 

یجب أن یكون التباین متجانساً لكل المجموعات بین المتغیرین وهو نفس شرط اختبـار :  تجانس التباین     §
◌َ ، وشــرط االعتدالیــة شــرط ریاضــي مهــم ، وقــد اقتــرح بعــض  ــا مــع مالحظــة شــرط االعتدالیــة أیضــًا أنوف

لـكن و  3وفي مثالنا العینة  30الباحثین أن هذا الشرط یمكن التغاضي عنه في حال العینات التي تزید عن 
علـي أسـاس أن الفـروق تكـون ضـئیلة ،  15فؤاد أبوحطب نقال عن بـاحثین أخـرین ذكـر بتقلـیص العـدد لــ 

یتـرك ذلـك  SPSSیقوم بإجراء هذه العملیـة فـي كـل مـرة ولألسـف برنـامج  sigmaStatولكن برنامج مثل 
باستخدام اختبار  لخبرة مشغل البرنامج الذي علیه ان یتحقق من شرطي التجانس وشرط االعتدالیة بنفسه

ورأو اختبـــار  ــار للیفـــ ـاین واختب ــار كلمجـــروف  Shapiro-Wilkلیفــین لتجـــانس التبــ ســـمیرانوف  –أو اختب
Kolmogorov-Smirnov  ونستطیع إجراهما من خالل برنامجSPSS  وفق الخطوات التالیة:  
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Analysis – Descriptive Statistics – Explore 
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 :تحصل علي النافذة التالیة  Plotsانقر الزر 

  

   

تظهــر النافــذة التــي تســبقها ثــم انقــر  Continueوانقــر الــزر  Normality plots with testsعلـم خانــة 
  .موافق 

                                                                   Tests of Normality 

  

  

  Kolmogorov-Smirnov(a) 

Shapiro-Wilk   

 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Ach .174 9 .200(*) .936 9 .537 

*  This is a lower bound of the true significance. 

a  Lilliefors Significance Correction 

  

 .ة هو اللجوء لإلحصاء االبارامتركویخشي بعض الباحثین عدم تحقق شرط االعتدالیة والحل ببساط
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نفتـرض أنكوفـا تجـانس االنحـدار وبعـض البـرامج تحسـبه بشـكل مسـتقل ولكـن یسـتدل : تجانس االنحدار      §
بحساب داللة التفاعل بین المتغیرین من خالل حسـاب جـدول أنكوفـا مـع حسـاب  SPSSغلیه في برنامج 

 .التفاعل 

 SPSSبرنامج  حساب تجانس االنحدار مع باستخدام

  اختر .1

a.        Analysis \ General 
Linear Model \ Univariate.   

  . Independent variableوضعه في مربع المتغیر التابع    achاختر المتغیر                      §

   )Fixed Factorوضعها في مربع العامل الثابت  methodاختر  §
   Covariateالتغایر  وضعه في مربع متغیر aptاختر المتغیر  §

  .واالختبارات المصاحبة  اإلحصاءاتلعرض  Optionsاختر الخیار                      §

methodاختر المتغیر   انقله في مربع العرض   Display mean box :وعلم باقي المربعات كما بالشكل التالي    

  SPSSنافذة الخیارات في اختبار أنكوفا ببرنامج 
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   Customوانقر الخیار  Modelانقر الزر  - 3

  :وعلمها معا ونقلهما للمربع األیسر كما بالشكل التالي  methodو الطریقة  aptانقل متغیر التغایر  
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  :المخرجات 

 

 .METHOD*APTحساب التفاعل 

 

 

  

 :االستخالص 

The interaction is not significant, F(2,3) = .177, p = .846, partial eta square = .105.  
  وبذلك یتحقق أحد شروط تحلیل التغایر  التفاعل لیس دال إحصائیا مما یشیر لتحقق شرط تجانس اإلنحدار  

  :تخرج جدول مستقل لتجانس االنحدار كما یلي  SPSSوبعض البرامج األخري غیر برنامج  

 اختبار تجانس االنحدار
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Source  SS  df MS  F  P  

between 
regressions  0.13  2  0.06  0.18  0.843671  

remainder  1.1  3  0.37        

            

adjusted error  1.22  5       
              

 تعني تجانس اإلنحدار  Fوعدم دلاللة قیمة    SPSSوهذا الجدول ال یظهر في برنامج 

 لتغایر االستعداد ومتغیر ا –التحصل  –اختبار شرط العالقة الخطیة بین المتغیر التابع  

 ثم اختر النمط النشط البسیط   Scatterاختر  Graphمن قائمة رسم  
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  اختیار التشتت البسیط

 

وانقل متغیر  Xفي مربع محور  Aptثم ضع المتغیر  Yلمربع محور  Achوانقل المتغیر  Defineانقر الزر 
 :كما بالشكل التالي  Set Markers byلمربع  methodالعامل 

  نافذة اعدادات رسم االنحدار البسیط 
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 عدل المخطط للحصول علي خطوط االنحدار بنقر الرسم نقرُا مزدوجاً 
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 انقر دائرة الطریقة األولي ومن ثم تعلم نقاطها 

   

  Fit subgroupاختر  elementsمن قائمة  
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 –یــرتبط بعالقــة خطیــة مــع المتغیــر التــابع  -االســتعداد الریاضــي -ومــن الرســم یتضــح أن متغیــر التغــایر
 Theفي الطرق الثالث المستخدمة في التـدریس ومـن ثـم یتحقـق شـرط تسـاوي المیـل  –التحصیل في الریاضیات 

assumption of equal slopes یل التغایر انكوفا باتجاه واحد ومن ثم ندري اختبار تحل. 

 
  

 وهذا واضح من شبه التوازي في الطرق الثالث و مربع معامل االرتباط مرتفع والمتقارب في القیمة 

   تطبیق اختبار أنكوفا 

الفروق في التحصیل ال ترجع فقط للفروق عبر طرق التدریس الثالث ولكن أیضا لللفروق االبتدائیة فـي االسـتعداد 
ومن ثـم نسـتخدم اختبـار أنكوفـا .زل أثر االستعداد كما نراها في التطبیق القبلي الختبار االستعداد الریاضي ولكي نع

الذي سوف نناقشه فیما یلي من خالل المثال ولكـن أو التنویـه إلـي أن الخطـوات السـابقة ضـروریة ویجـب التوقـف 
ي تجـانس االنحـدار وشـرط الخطیـة الـذي عن اسـتخدام اختبـار أنكوفـا لـدي عـدم تحقـق تلـك الشـروط وخاصـة شـرط

ــین متغیــر التغــایر والمتغیــر التــابع  ــؤي ب ــاط تنب وســوف نفتــرض انــك أجریــت تلــك االختبــارات .یشــیر ببســاطة الرتب
  :التحققیة 

وضع المتغیرات كما سبق ویوضحها الشكل  Analyze \ General Linear Model \ Univariateاختر 
  التالي 

 

 

 :كما باشكل التالي   Full factorialوعلم الزر  Modelاختر 
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 Okانقر الزر 

   

  

   

  المتوسطات المعدلة

 
   

  اآلن یجب أن نختبر الفروق بین المتوسطات لنحسب الفرق بین الطرق الثالث بعد عزل أثر االستعداد الریاضي 
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ــة للطــرق المســتخدمة  Fمــن الجــدول ننظــر لقیمــة  ــد  F 54.288نجــد أن قیمــة  Methodالمقابل ــة عن وهــي دال
ـار للمقارنـــة البعدیـــة لتحدیـــد أى الطـــرق تفوقـــت علـــي  0.001مســـتوي أقـــل مـــن  وبالتـــالي یجـــب أن نســـتخدم اختبــ

 0.956الطریقتین األخریتین ، كما نالحظ أن حجم التأثیر كبیر 

   

   

   

 من نافذة الخیارات السابقة   للسهولة ولذلك contrastلن نتطرق الستخدام الزر : ملحوظة  
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  :وسوف نحصل علي نتائج من ضمنها الجدول التالي compare main effectنتأكد من تعلیم مربع االختیار 

  المقارنات البعدیة باستخدام اختبار بونفروني
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  3والطریقة  2بین الطریقة  0.01ال توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوي       -1

لصالح الطریقة   3والطریقة  1بین الطریقة  0.01توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوي       -2
31  

  2لصالح الطریقة   2والطریقة  1بین الطریقة  0.01وق دالة إحصائیا عند مستوي توجد فر       -3

  .اختبار أنكوفا بدیل الختبار أنوفا في حالة عدم تكافؤ المجموعات : ملحوظة 

   

   

 


