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  داخل المجموعات تحليل التباين اختبار
   ANOVA Within Groups 

(Repeated Measures ANOVA) مثال  
احث بدراســــــ ة في التغلب على الضــــــغو وذلك في عالج جماعي إلدارة قام  ة لتحديد أكثر أســــــاليب االســــــترخاء فاعل

ع األعضاء العشرون في جماعة إدارة الضغو ف . وقد شارك جم ان معدل ضرات القلب الضغو ي هذه الدراسة. و
ل مشارك خالل  ع هذه الظروف بخبرة  قاس لكل مشارك خالل الظروف الخمسة التي شملتها التجرة. وقد مرت جم
ما  انت الظروف الخمســـة  شـــعر الفرد بها من يوم آلخر. و ة الضـــغ التي  م نفس الجلســـة لضـــ االختالفات في 

  يلي:
ل فرد بهدوء لمدة الخ األساسي (يجل قة). 15س   دق

عم مع اســـترخاء عضـــالتهم  غل عيونهم والتنفس  مات  عطيهم التعل ســـتمع األفراد إلى شـــر مســـجل  تأمل موجه (
ارة واحدة). 15لمدة  لمة أو ع يزهم على  قة أثناء تر  دق

ستمع األفراد إلى تمثيل ألحد األشخاص الكوميديين على شر مسجل  اهة ( قة). 15لمدة الف  دق
ســـتمع األفراد إلى شـــر مســـجل لمدة  عة ( ،  15الطب ما فيها أصـــوات المح عة  ه مختلف أصـــوات من الطب قة  دق

 والراح، والمطر، وحفيف أوراق األشجار وتغرد الطيور).
فة لمدة  ة الخف ق ه مجموعة من المقطوعات الموس ل شخص إلى شر مسجل عل ستمع  قى ( قة). 15الموس  دق

ًا  الظرف األول (خ القاعدة) أوًال، إال أن ظروف المعالجة األرعة األخر وزعت عشـــــــــــــوائ ل فرد  مر  و
اســـتمرار خالل الخمس  ل فرد تراقب  انت ضـــرات قلب  عاد احتمال تأثير ترتيب حدوثها على نتائج التجرة و الســـت

قة. وقد حسب متوس معدل ضرات القلب (عدد ال قة) لكل فردعشرة دق   .)Example13(الملف . دقات في الدق
ما    ، تظل  ار الفرض الصـــفر أن معدل ضـــرات القلب لكل فرد، في المتوســـ اخت لة  ونقوم في هذه المشـــ

ل ظرف من الظروف الخمســــــــة (خ القاعدة وظروف االســــــــترخاء األرع). أ أن متوســــــــطات المجتمع  هي خالل 
ة، وأن هذه الظروف ال ت  ؤثر على معدل ضرات القلب.متساو

Analyze General Linear Model Repeated Measures  عًال من أكمل ة ةالحوار اتالمر   :التال
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ار     :نتائج االخت

ــار   ــار مــا إذا  "Mauchly's Test of Sphericity"ســـــــــــــتخــدم اخت  Sphericity "ــان شـــــــــــــر الــدورــة الخت
Condition"   ار مة   Fالخت . ونالح أن ق . مع  Sig.=0.000متحق مما يدل على أن هذا الشـــــــر غير متحق

ارات  حات الخت م لعمل تصح   ."Epsilon "طل عليها  Fمالحظة أنه توجد ثالثة ق

Mauchly's Test of Sphericityb
Measure: MEASURE_1

.094 41.250 9 .000 .442 .484 .250
Within Subjects Effect
factor1

Mauchly's W
Approx.

Chi-Square df Sig.
Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt Lower-bound
Epsilona

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is proportional to an
identity matrix.

May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the
Tests of Within-Subjects Effects table.

a. 

Design: Intercept 
Within Subjects Design: factor1

b. 
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  - Sphericity Assumed  ار الدور ستخدم في حالة أن اخت  :.   ة متحق
- Greenhouse-Geisser ار الدورة غير متحق ستخدم في حالة أن اخت  :  
التالي نستخدم   ة غير متحق  مة  Greenhouse-Geisserفي هذا المثال شر الدور  Sig. =0.000ونجد أن ق

     

Tests of Within-Subjects Effects
Measure: MEASURE_1

1547.660 4 386.915 207.754 .000
1547.660 1.769 874.709 207.754 .000
1547.660 1.938 798.734 207.754 .000
1547.660 1.000 1547.660 207.754 .000
141.540 76 1.862
141.540 33.617 4.210
141.540 36.815 3.845
141.540 19.000 7.449

Sphericity Assumed
Greenhouse-Geisser
Huynh-Feldt
Lower-bound
Sphericity Assumed
Greenhouse-Geisser
Huynh-Feldt
Lower-bound

Source
factor1

Error(factor1)

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Pairwise Comparisons
Measure: MEASURE_1

11.150* .634 .000 9.139 13.161
6.250* .403 .000 4.971 7.529

10.250* .652 .000 8.179 12.321
7.200* .408 .000 5.906 8.494

-11.150* .634 .000 -13.161 -9.139
-4.900* .390 .000 -6.138 -3.662

-.900* .270 .035 -1.758 -.042
-3.950* .407 .000 -5.242 -2.658
-6.250* .403 .000 -7.529 -4.971
4.900* .390 .000 3.662 6.138
4.000* .363 .000 2.849 5.151

.950* .185 .001 .364 1.536
-10.250* .652 .000 -12.321 -8.179

.900* .270 .035 .042 1.758
-4.000* .363 .000 -5.151 -2.849
-3.050* .387 .000 -4.279 -1.821
-7.200* .408 .000 -8.494 -5.906
3.950* .407 .000 2.658 5.242
-.950* .185 .001 -1.536 -.364
3.050* .387 .000 1.821 4.279

(J) factor1
2
3
4
5
1
3
4
5
1
2
4
5
1
2
3
5
1
2
3
4

(I) factor1
1

2

3

4

5

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

95% Confidence Interval for
Differencea

Based on estimated marginal means
The mean difference is significant at the .05 level.*. 
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.a. 
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  تحليل التغاير 
Analysis of Covariance (ANCOVA)  يهدف تحليل التغايرANCOVA  ات ع في المجتمع في عدد من مستو م مد اختالف متوسطات المتغير التا إلى تقو

معنى آخر هل تختلف المتوسطات المعدلة  عامل من العوامل، مع تعديل الفروق الموجودة في المتغير المصاحب، و
عض؟لل عضها ال   مجموعات عن 

  مثال
. وقد  ة في الصـــف األول اإلعداد احث أن يدرس أثر طرقة التدرس على التحصـــيل الدراســـي لمادة اللغة العر أراد 
ار ثالثة مجموعات  اخت اختار أن يجرب طرقتين للتدرس هما طرقة التعلم الذاتي وطرقة االكتشــــــــــــــاف. ولذلك قام 

ل مجموعة منها انت المجموعة األولى هي  20من  تتكون  ا. واســـــتخدم التعيين العشـــــوائي لتحديد المعالجات: و طال
ة.  الطرقة التقليد ة هي مجموعة طرقة االكتشـــــــــاف، والمجموعة الثالثة تتعلم  مجموعة التعلم الذاتي، والمجموعة الثان

ــًا في اللغــ ــارا قبل ــة طب على المجموعــات الثالث اخت ــة، ولكنــه الح قبــل بــدء المعــالجــات وقبــل بــدء التجر ة العر
ار القبلي. فقرر االســـــــــــــتمرار في التجرة  ا بين المجموعات الثالث في االخت ة أن هناك فروقا دالة إحصـــــــــــــائ التجرب
ســـتخدم  ة. على أن  عدم وجود أثر لطرقة التدرس على التحصـــيل الدراســـي في اللغة العر ار الفرض الصـــفر  الخت

عد االنتهاء من التجرة التي اســــــــــتمرت أرعة درجات االخ . و عد ار ال متغير مصــــــــــاحب لدرجات االخت ار القبلي  ت
 . عد ار ال ع طب االخت ما يلي نقوم بإجراء حتو على  ancovaالملف أســاب عد وف ارن القبلي وال درجات االخت

ارات:    ثالثة اخت
ار تجانس ميل خ االنحدار. . 1  اخت
م . 2 ار تقو  الفروق في المتوسطات المعدلة (تحليل التغاير). اخت
ارات  . 3 ة بين أزواج المتغيراتاالخت عد   .ال

ار تجانس ميل خ االنحدار.   أوًال: اخت
م التفاعل بين المتغير المصاحب  ار بتقو قوم هذا االخت ، و ار مسلم الميل قبل إجراء تحليل التغاير األحاد يجب اخت

شــــير التفاعل الدال بين المتغير المصــــاحب والمتغير المســــتقل والعامل (المتغير المســــتقل ع.  المتغير التا ) في التنبؤ 
ان التفاعل داًال فمعنى هذا أن  ع هي دالة للمتغير المصــــــــاحب، فإذا  إلى أن الفروق بين المجموعات في المتغير التا

جب عدم إجراء هذا التحليل.   نتائج تحليل التغاير ال ُعتد بها، و
AnalyzeGeneral Linear ModelUnivariate :ما يلي   أكمل المرع الحوار 
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ما يلي:ثم  Specify Modelتحت  Customثم  Modelاضغ على     أكمل المرع الحوار 

  النتائج 

  لك نواصل العمل في تحليل التغاير.ولذ (Sig. = 0.184)في هذا المثال التفاعل غير دال  

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. 
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ًا: إجراء تحليل التغاير   ثان
  Specify Modelتحت  Full Factorialثم  Modelاضغ على 

  النتائج

   Estimated Marginal Means 

  
  ه طل عل اين الذ  عدم وجود فروق بين  GROUPيتبين من النتائج أن مصــــــدر الت يختبر الفرض الصــــــفر 

ار المتوســطات ا مة اخت  Fلمعدلة في المجتمع. وتشــير نتائج التحليل إلى أنه يجب رفض الفرض الصــفر ألن ق
ا ( 41.491تبلغ  مة دالة إحصـــائ ما يبلغ حجم األثر  Sig.=.000وهي ق شـــير إلى قوة العالقة 0.539)  , مما 

عد مع ضـــــــــــــ نتائج االخ ار ال ة (طرق التدرس) واالخت ار القبلي. وتبلغ الفروق بين بين المعالجات التجرب ت
للمجموعــة  Estimated Marginal Means (34.877المتوســـــــــــــطــات المعــدلــة الثالثــة في الجــدول المعنون (

ة األولى، و  ة و  31.680التجرب ة الثان طة. 25.123للمجموعة التجرب   للمجموعة الضا
  ار المتغير المصــــــــاحب ع مع تثبيت المتغير المســـــــــــتقل يبين العالقة بين المتغير المصـــــــــــاحب وااخت لمتغير التا

ا حيث تبلغ ( ة). و نجد أن هذه العالقة دالة إحصــــــــــــــائ ما يبلغ حجم األثر  Sig.=.000(المعالجات التجرب  (
ه المتغير المصاحب يبلغ حوالي 0.558 سهم  شير إلى أن ما  اين الذ يرجع إلى المتغير 56، مما  % من الت

 . عد   ال
   

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. 

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. 
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ة بين أزواج المتغيرات.ثالثًا: االخ عد ارات ال   ت
ما يلي:ثم  Contrast على غاض         أكمل المرع الحوار 

 

   
طل عليها  ة و ة إلى الفروق في المتوســـــــــطات المعدلة في المجموعات الثالث. ولكل مقارنة زوج تشـــــــــير النتائج التال

(Custom Hypothesis Tests) فرق بين المتوســـــطين المعدلين لهذه المقارنة، مقارنة بين متوســـــطين، حيث نجد ال
مة  Test Resultsذلك جدول  ع. Fعطي ق   ، ودرجات الحرة، ومستو الداللة للمتغير التا

  
 


