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نــــايـل التبــليــتح  

ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA) 

 

اختبار أوالً: بين المجموعات تحليل التباين   

Between Groups   Analysis of ANOVA 
ييييذينييلغذت هييإجذاييلذارييإتيذ أوإاييحذايييغذتلدييو)ذ دييوايحذ  نييععىذ تن ييإذ ييغذت ايييغ ذ  يي ذفييهذاييلتذت    

.ذذلاييلتذت    ييييذ(Treatment)  هيييإذ ييواحذلت ييعنذل نييلغذاييلتذت  ر ل ييومذ أديي حذ  يي ذ ديي ليومذ نو رييحذ ييوذ
 ذ  نياييييومذت  ديييي أ حذ و ييييحذ و ييييحذTي نييييغذت  اييييوإذت  اييييوإذ ذ- ذ لديييي)يغذ ديييي أ يغذTل ييييلذت  يييي حذاو  اييييوإذ 
ذال  اوإذ   ييذت  اويغ.ذذ

فيهذايلتذت  و يحذينيلغذتالا  يوزذ إنيىتدذ  ي ذعإتديحذ ي  يإذ و ييذلت يعذ يسذ يععذ يغذت  دي ليومذت      يحذل ايعذنيييذ
 ديي لتذ نييإإذت  رإاييحذ ييععذ ييغذت  ييإتمنذف يي خدذالتذتإعاييوذت  اييوإذ ييوذالتذنواييمذااييو ذفييإللذايييغذ خ ييحذتدييو ي ذ

) ل ذا ثذ وذالتذنوامذالتذتألدو ي ذ هوذ   يإتمذ  دوليحذفيهذعإريحذ  عإيسذ دولذتإل  ويذ  خدنذلينلغذت  
   ييييذت )و يي ذ ييحذ خ وييحذتغذلرييلعذت يي خاذايييغذعإرييومذت )ييخ ذاييعذيإرييحذا يي ذ ييعىذ لت يييذت ييإتذ اهييوذ

ذت  إللذت  إعيحذل ععذدو ومذت عإتدحذل ععذتفإتعذتألدإىذ  خدذتلذغيإاوذ غذت نلت يذتأل إت.
 ONE-WAY ANOVA (األحاديالتجاه الواحد )ذو اتحميل التباين  -0

ذتد ل ذ   ييذت  اويغذين)هذا وئجذريعىذالتذ  أأمذت شإل)ذت  و يح:
 .ذت   هيإتمذ اي حذ  إعتمذت وواإى ذ د أ حذل هوذ لىيحذ)اينهذاا سذاي حذت  اويغ
 2 ر ل حذت ايواومذفهذت  د ليومذت      حذ شنيذ ياومذ شلتئيحذ د أ حذل هوذ اويغذ ش إ ذذ

ذ دي زذشإ هوذال أود فإلتذ زذ   ألذالتذت شإل)ذي نغذتد  عتزذتال  اوإتمذغيإذت  ن  يحذ
  مذت  إلجذت ديواأحنذفيإغذتال ي خاذت ن يهذت  شيواعذفيهذ ر ل يحذت ايوايومذياأديزذا ي ذ يإنا يغذتألل ي ذا يريحذ

ذت نو يذلت  وايحذ   ) ذت  رإياه.
يذت  ايييويغذتأل يييوعاذت  ايييوإذت  إئييييحذت  اعئييييحذتايييسذالذيلريييعذفيييإللذاييييغذ  لدييي)ومذلينيييلغذت  ) يييل ذفيييهذ   يييي

ذ.ذت  ر  نومذ   ذ د لتذعال حذ
:يلرييعذ  لديي)يغذ  يي ذتألايييذ ييغذتلدييو)ذت  ر  نييومذغيييإذ  دييولييغذذ أوايييذت  إئيييحذت اعي ييح:ذ

a
Hتاذتاييسذذ

ذومذت  ر  نوم.يلرعذفإللذايغذ  لد)
 اعذإفجذفإئييحذت نيعزذلت  يهذ ياىذ  ي ذ ديولاذت   لدي)ومذلاايليذت  إئييحذت اعي يحذتايسذيلريعذت اييغذتلذتن يإذ
نذل  روايحذ  ي ذ ذتلذغييإذ  ديول   غذت   لد)ومذغييإذت   ديوليحنذلاإييعذت  ايوإذتاذ يغذايلتذت   لدي)ومذ  ديول 

ذالتذت  دوؤيذدانإجذ عىذت  اوإتم.
ذ.ذذOne-Way ANOVAفهذاوفلىذذPost - Hocئه)ذ  ا يلذل  ذ   يودذت

ذ
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 (1مثال )
 خ ييحذلل يي ذاوديي  عتزذذتإل  ييويذت  إاييلاي  يييذت رييعليذت  ييو هذعإرييومذ ر ل ييحذ ييغذت ) اييحذ ييزذ عإيدييهزذ دييولذ

ذ(0درجات :)الممف:ذ     ح)إلذ عإيسذ
ذت )إيأحذت  و  حذت )إيأحذت  وايحذت )إيأحذتألل  

ذ78ذ64ذ73
ذ94ذ45ذ83
ذ83ذ56ذ87
ذ84ذ53ذ78
ذ83ذ71ذ
ذ87ذذ
ذ93ذذ

 المطموب:
ذ .ت عإروماع ويذت ايواومذت دواأحذفهذ  هيإذتد سذ 

 ذ3لذ ذحت  وايييت )إيأييحذ ذ   يييذ2نذ ت )إيأييحذتألل يي  ذ   يييذ1 ذ ييسذ خ ييحذايييزنذ ت )ييإلااشييويذ  هيييإذرعيييعذتديي سذ 
ذ.  حت  وت )إيأحذ   يذ

0ع ودذ د لتذعال حذايذااو ذفإاودذايغذتدو ي ذت  عإيسذت  خ حذ د   05. ذ؟
 الحل العممي:

ذ:ذفهذت اعتيحذاألزذاو  اوإذت  لىيحذت )اينهذ  ايواومذلل  ذ نيذ)إيأحذ غذ)إلذت  عإيسذت  خ حذن وذي ه:أوالً 
Analyze   Descriptive Statistics  Explore… 

 :التاليأكمل المربع الحواري 

ذ
ذ

 ن وذفهذت  إاحذت  لتإاذت  و ه:ذNormality plots with testsنذ زذت  إذذPlotsتئه)ذ   ذ -
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ذ
 :نتائج االختبار

Tests of Normality

.184 4 . .973 4 .859

.154 5 .200* .973 5 .892

.152 7 .200* .974 7 .927

الطرق

ٌقة األولى الطر

ٌقة الثانٌة الطر

ٌقة الثالثة الطر

الدرجات

Stat ist ic df Sig. Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov -Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a lower bound of  the true signif icance.*. 

Lillief ors Signif icance Correctiona. 
 

 

ذذتغذذذذ ذShapiro-Wilkلي ييييييييي ذ -شيييييييييايإلسذاودييييييييي  عتزذت  ايييييييييوإذ اييييييييييغذتايييييييييذت ريييييييييعليذت ديييييييييوالايوايييييييييومذ يييييييييغذ
Sig.=0.859, 0.892, 0.927إفييجذالذي نييغذ يل  ذ)ييإلذت  يعإيسذت  خ ييحنذ  ي ذت  إ ييي .ذذ نييذ)إيأييحذ يغذ

عإرييومذت ) اييحذفييهذ دييولذتإل  ييويذ نيييذ)إيأييحذ ييغذ)ييإلذت  ييعإيسذت  خ ييحذ  اييحذذت أوئ ييحذايي غت  يي إيحذ إئيييحذت 
0)اينهذلل  ذ   ذ د لتذعال حذت  لىيحذت  05. .ذ

 
 مالحظة

 ذ  نإفحذ لىيحذت ايواومذالتذنوغذ رزذKolmogorov-Smirnov د إالاذذ–نل  رإلاذيد  عزذت  اوإذ
ذيد  عزذت  اوإذشايإل53ت نياحذتناإذ غذتلذيدولاذ  ذالتذنوغذ رزذت نياحذShapiro-Wilkلي  ذ -نذايا و

ذ.53تايذ غذ
 األزذاإرإتيذ   ييذت  اويغذللذتال روتذت لت عذن وذي ه:ثانيًا: 

Analyze   Compare Means   One-Way ANOVA 

ه: زذتن يذت  إاحذت  لتإاذن وذي   
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ذ
ذ

ذتلذ
Analyze   General Linear Model   Univariate  

ذ: زذتن يذت  إاحذت  لتإاذن وذي ه

ذ
ذ

ذيذت  إاحذت  لتإاذن وذي ه: زذتن ذOptionsتاأإذاو   إىذ   ذ
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ذ
 :نتائج االختبار

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependen t Variable: تاجردلا

1.466 2 13 .267

F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of

the dependent variable is equal across groups.

Design : Intercept+قرطلاa. 

 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: تاجردلا

2385.343a 2 1192.671 19.660 .000 .752

83011.993 1 83011.993 1368.346 .000 .991

2385.343 2 1192.671 19.660 .000 .752

788.657 13 60.666

93174.000 16

3174.000 15

Source

Corrected Model

Intercept

الطرق

Error

Total

Corrected Total

Type II I Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Part ial Eta

Squared

R Squared = .752 (Adjusted R Squared = .713)a. 

 

 من النتائج السابقة نستنتج ما يمي:
ذلالتذيعيذ   ذ رواسذ اويغذ)إلذت  عإيس.ذSig. = 0.267نذ1.466اي حذا  ويذ ي يغذ=ذ

F = 19.66نذSig. = 0.000لت  يهذ ياىذ  ي ذتايسذالذيلريعذفيإللذاييغذذت  ي إيحلاو  يو هذايإفجذت  إئييحذذ
ذ  لد)ومذ )إلذت  عإيسذت  خ حذلاد ا جذتغذااو ذفإاودذايغذتدو ي ذت  عإيسذت      حنذتاذتايسذيلريعذع يييذنيوا 

0 د لتذعال حذذ اع   ذتغذ  لد)ومذتدو ي ذت  عإيسذت      حذ يدمذن هوذ  دوليحنذلل  ذ 05. ذ
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 Estimate of Effect Sizeتقدير حجم التأثير 
 2 between factor

corrected total

SS

SS
 

 معيار تصنيف حجم التأثير:
 هيإ:ذ 2

0 06. نذ  لد):ذ 2
0 06 0 14. .  ذنذ

نايإ:ذ 2
0 14 0 23. .  نذنايإذرعتد:ذ 2

0 23. ذ
 في ىذه الحالة:

2 2385.343
0.752

3174.000
 ذ

لالتذت أي حذ ناهذتغذذذيإذنايإذرعتدذ نو يذ)إلذت  عإيسذ   ذ   ييذت ) اح.التذت أي حذ ناهذلرلعذ رزذ   
ذ%ذغذت  هيإذفهذعإرومذت ) احذ نىتذا  ذتدو ي ذت  عإيسذت  خ حذت  د  ع ح75.2

ذPartial Eta Squared خ وح:ذالتذت أي حذ لرلعىذ أوايذت نو يذفهذت ن لعذت  نالغذايذ
ذ

 ذ ديولاذت   لدي)ومذلاايليذت  إئييحذت اعي يحذتايسذيلريعذت اييغذ اعذإفجذفإئيحذت نيعزذلت  يهذ ياىذ  ي -
ذتلذغييييإذ تلذتن يييإذ يييغذت   لدييي)ومذغييييإذت   ديييوليحنذلاإييييعذت  ايييوإذتاذ يييغذايييلتذت   لدييي)ومذ  ديييول 

نذل  رواحذ   ذالتذت  دوؤيذدانإجذ عىذت  اوإتم. ذ  دول 
 الحواري كما يمي: ثم أكمل المربع  One-Way ANOVAفي نافذة  Post - Hocلتنفيذ ذلك اضغط 

ذ
ذ لرعذ عىذت  اوإتمذفهذ و حذ  ألذشإ)ذ رواسذت  اويغذ غذ ع س.

 يييييييثذتغذشييييييإ)ذ رييييييواسذ اييييييويغذ ديييييي ليومذتدييييييو ي ذت  ييييييعإيسذ   أييييييلذفييييييي نغذت  يييييييوإذت  اييييييوإذاييييييلا يإلاهذ
 Bonferroniذتلذش ييسذ (Scheffe)ذلل  ذفهذ و حذ دولاذتلذ عزذ دولاذ رلزذت نياوم.ذ
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: تاجردلا

Schef fe

22.3000* 5.22491 .003 7.8854 36.7146

-5.6429 4.88191 .529 -19.1112 7.8255

-22.3000* 5.22491 .003 -36.7146 -7.8854

-27.9429* 4.56067 .000 -40.5250 -15.3607

5.6429 4.88191 .529 -7.8255 19.1112

27.9429* 4.56067 .000 15.3607 40.5250

(J) قرطلا

ٌقة الثانٌة الطر

ثة ٌقة الثال الطر

ٌقة األولى الطر

ثة ٌقة الثال الطر

ٌقة األولى الطر

ٌقة الثانٌة الطر

(I) قرطلا

ٌقة األولى الطر

ٌقة الثانٌة الطر

ثة ٌقة الثال الطر

Mean

Dif f erence

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

95% Conf i dence Interval

Based on observ ed means.

The mean dif f erence is signif i cant  at  the .05 level.*. 

 
 

Homogeneous Subsets 

 

الدرجات

Schef fe
a,b,c

5 57.2000

4 79.5000

7 85.1429

1.000 .531

الطرق

ٌقة الثانٌة الطر

ٌقة األولى الطر

ٌقة الثالثة الطر

Sig.

N 1 2

Subset

Means for groups in homogeneous subsets are display ed.

Based on Ty pe III Sum of  Squares

The error term is Mean Square(Error) = 60.666.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.060.a. 

The group sizes are unequal.  The harmonic mean

of  the group sizes is used. Type I error levels are

not guaranteed.

b. 

Alpha = .05.c. 

 

 النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يمي:من 
لاييهذذSig. =0.057لل ي ذألغذذحت  وايييتألل يي ذلذت  يعإيسذ)إيأ ييهذيلريعذفييإلذ نايلاذايييغذ  لدي)هذالذ -

 . غذ د لتذت عال حذتناإ

لاييهذذSig. =0.985لل يي ذألغذذ  ييحت  وتألل يي ذلذت  يعإيسذ)إيأ ييهذيلريعذفييإلذ ناييلاذايييغذ  لديي)هذالذ -
 .ت عال ح غذ د لتذذتناإ

لايهذتاييذذSig. =0.020لل ي ذألغذذ  يحت  ولذذحت  يعإيسذت  وايي)إيأ يهذيلريعذفيإلذ نايلاذاييغذ  لدي)هذ -
0.05 ييييغذ ديييي لتذت عال ييييحذ لت  ييييإلذ  ييييو ةذت )إيأييييحذت  و  ييييحذألغذت  ييييإلذايييييغذ  لديييي)يه وذدييييو اودذ

ذ. -23.66 ليدولاذ
ذ
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 (8مثال )
فهذت الزذتغذت الزذت   ياذاعذينلغذ سذ غذت او يحذت ا وئيحذاي يحذلاوئييح.ذلايعذذين أعذانجذت او  يغذت      يغ

تشييوإمذت ا ييلثذت دييواأحذتغذتألفييإتعذت أ أيييغذتلذت ييلتانيغذ  ييمذئييهل)ذ أيييذف ييإتمذاييل هزذت ن يييلذل ييىعتعذف ييإتمذ
لايعذايوزذاو يثذذال هزذت   ياذ ألغذت  إعذ وعىذ يوذيدي يأوذاديهل حذألاييذ يلمذفيهذت ايئيحذت ايويذت ايلزذت   ييا .

    ىذفيهذات  ن يلانذايإرإتيذا يثذ ييعإسذأ يوإذتا يو)ذت  ن يلذتت يغنذلت  ن يلذت أ يلنذلت  ن يلذت  راايهنذ  ي ذ
دينل لريحذت الز.ذلاعذتف إجذت او ثذتغذتأل) يويذللاذتا يو)ذت  ن يلذت أ يلذ لإا يوذت  راايه ذي يإلغذا  يإتمذايلزذ

يشيينإلغذا دييؤل يو هزذ ييغذ إتااييحذت ايئييحذت  وإريييحذل اويييزذذ ئيي)إاحذتن ييإذ ييغذتأل) ييويذللاذت ييا )ذتت ييغذألاهييز
إ يوي هز.ذلايعذيريعذ  ييذايؤاليذتأل) يويذ ينلاحذفيهذت ايلزذفيهذغييو ذإت ييهزذت  دوفحذايياهزذلاييغذت  ديئل يغذ يغذ

لال  ذي اةذال هزذ  ي وذ  ور هزذا  ذت شنلإذالرلعذإتعذاروااهزذ)يليذت لايم.ذلت ايلزذت ن ييلذفيهذايلتذت  و يحذ
هييععذإتا)ييحذت  ن ييلذلاو  ييو هذينييلغذ )ييإتذ  يي ذت ) ييي.ذلاييعذ ل وييمذتا ييو)ذت اييلزذفييهذ شييإىذت) ييويذأ ايييغنذاييعذي

ل شإىذت) ويذا أيغنذل شإىذت) ويذ رااييغذفيهذديغذت  و ديحذ يغذ  يإاز.ذلنيوغذ يغذت  هيزذ يعتذت او يثذ نإفيحذ
و ييثذتغذتأل) ييويذغيييإذ .ذلاييعذتف ييإجذت اdeltaت اديياحذت  ئليييحذ  لاييمذت ييلاذائييوتذنيييذ) يييذفييهذاييلزذ  يييلذ 

: )الممفف. تت ايغذفهذ ن أهيزذايإت يهزذتألدوديهذيأئيلغذف يإىذايلزذتاييذفيهذت ايلزذت ن ييلذ أوإايحذاي اإتاهزذتت اييغ
 ذ نايإتذ ايسذاو ادياحذت  ئلييحذ يغذdeltaيايغذ  لد)ذف يإتمذت ايلزذت  يهذائيواوذنييذ) ييذفيهذايلزذ  ييلذ  (النوم

ذ .3نذلت  رااهذ=ذ2نذلت أ لذ=ذ1خ ح:ذتت غذ=ذت   إىذت ن يحذ  الزذ ألا و)ذت  ن لذت  
 المربعات الحوارية كما سبق شرحوأكمل 

 

 :نتائج االختبار
Tests of Normality

.182 10 .200* .930 10 .445

.253 10 .068 .915 10 .314

.164 10 .200* .968 10 .876

وم أنماط الن

وم االمن الن

وم القلق الن

وم التجنًب الن

ٌة للوقت الذي قضاه كل و مئ سبة ال الن

(atled) مٌق طفل ًف نوم ع

Stat istic df Sig. Stat istic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a lower bound of  the true signif icance.*. 

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: ا ةبسنلا  (delta) قيمع مون يف لفط لك هاضق يذلا تقولل ةيوئمل

2.804 2 27 .078

F df 1 df 2 Sig.

Tests the null hypothesis that  the error variance of

the dependent v ariable is equal across groups.

Design:  Intercept+منألا  .aطا
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Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: ا ةبسنلا ع مون يف لفط لك هاضق يذلا تقولل ةيوئمل (delta) قيم

244.867a 2 122.433 41.425 .000 .754

10453.333 1 10453.333 3536.842 .000 .992

244.867 2 122.433 41.425 .000 .754

79.800 27 2.956

10778.000 30

324.667 29

Source

Corrected Model

Intercept

األنماط

Error

Total

Corrected Total

Type II I Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Part ial Eta

Squared

R Squared = .754 (Adjusted R Squared = .736)a. 

 
 
 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: ا ةبسنلا مع مون يف لفط لك هاضق يذلا تقولل ةيوئمل (delta) قي

Schef fe

6.70* .769 .000 4.71 8.69

5.10* .769 .000 3.11 7.09

-6.70* .769 .000 -8.69 -4.71

-1.60 .769 .134 -3.59 .39

-5.10* .769 .000 -7.09 -3.11

1.60 .769 .134 -.39 3.59

(J) منأ مونلا طا

وم القلق الن

وم التجنًب الن

وم االمن الن

وم التجنًب الن

وم االمن الن

وم القلق الن

(I) منأ مونلا طا

وم االمن الن

وم القلق الن

وم التجنًب الن

Mean

Dif f erence

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

95% Conf i dence Interval

Based on observ ed means.

The mean dif f erence is signif i cant at  the .05 level.*. 
 

 

Homogeneous Subsets 

 

)atled( ذي قضاه كل طفل في نوم عميق النسبة المئوية للوقت ال

Schef fe
a,b

10 15.90

10 17.50

10 22.60

.134 1.000

ماط النوم أن

وم القلق الن

وم التجنًب الن

وم االمن الن

Sig.

N 1 2

Subset

Means for groups in homogeneous subsets are display ed.

Based on Ty pe III Sum of  Squares

The error term is Mean Square(Error) = 2.956.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000.a. 

Alpha = .05.b. 
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لق ع ت ماط ال أن

بً ن تج نوم ال لقال ق نوم ال نال نوم االم ال

ية
وم

ي
 ال

ق
ي

عم
 ال

وم
ن

 ال
بة

س
 ن

ط
س

تو
م

22

20

18

16

من النتائج 
 السابقة نستنتج ما يمي:
ذ.تا و)ذت الزذت  خ حلالتذيعيذ   ذ رواسذ اويغذذSig. = 0.078نذ2.804اي حذا  ويذ ي يغذ=ذ

F = 41.425نذSig. = 0.000لاو  يو هذايإفجذت  إئييحذت  اعئييحذلت  يهذ ياىذ  ي ذتايسذالذيلريعذفيإللذاييغذذ
لادي ا جذتغذاايو ذفإايودذاداحذت الزذت ن يلذت يل ييحذ يعتذتأل) يويذ نيىتذألا يو)ذت  ن يلذ يعتذتأل) يوي.ذ  لد)ومذ

ذ  يي ذتغذ  لديي)ومذتا ييو)ذذت  ن ييلذايييغذ ت      ييحذ يدييمذن هييوذ ييو)ذذت  ن ييلذتات      ييحنذتاذتاييسذيلرييعذع ييييذنييوا 
0 دييي لتذعال يييحذذ ايييع  ديييوليحنذلل ييي ذ 05. نذلايييل  ذيلريييعذت يييإذناييييإذألا يييو)ذ3.754.ذلاي يييحذ إايييحذاي يييوذ=ذ

ذت  ن لذ عتذتأل) ويذ   ذ  لد)ذاداحذت الزذت ن يلذت يل يحذ عيهز.
ذ.ت  ر ل ومذت      حذ   أأودذذ رواسذ اويغذ   أوإاومذت انعيحذ يثذتغذشإ)ذScheffe زذتد  عتزذت  إذ

Multiple Comparisons

Dependent Variable: معلا مونلا ةبسن ةيمويلا قي

Schef fe

6.70* .769 .000 4.71 8.69

5.10* .769 .000 3.11 7.09

-6.70* .769 .000 -8.69 -4.71

-1.60 .769 .134 -3.59 .39

-5.10* .769 .000 -7.09 -3.11

1.60 .769 .134 -.39 3.59

(J) منأ قلعتلا طا

وم القلق الن

وم التجنًب الن

وم االمن الن

وم التجنًب الن

وم االمن الن

وم القلق الن

(I) منأ قلعتلا طا

وم االمن الن

وم القلق الن

وم التجنًب الن

Mean

Dif f erence (I-J) Std.  Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Conf i dence Interv al

Based on observ ed means.

The mean dif f erence is signif icant at the .05 level.*. 
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 = .Sigذذذلل يي ذألغاديياحذت ايلزذت ن يييلذت يل يييحذ  ا )يييغذتت يغذلت أ ييلذيلريعذفييإلذ ناييلاذاييغذ  لديي)هذ -

0لايييهذتاييييذ يييغذ دييي لتذت عال يييحذذ0.000 05. .يذللاذت ايييلزذخادييياحذت ايييلزذت ن ييييلذت يل ييييحذ يييعتذتأل) يييذ
  .6.73 ذ لراودذنذلل  ذألغذت  إلذايغذلد)يه وذللاذتا و)ذت  ن لذت أ لاداحذتاإتاهزذذ غتت غذتناإذ

 = .Sigذذلل ي ذألغادياحذت ايلزذت  ييلذت يل ييحذ  ا )ييغذتت يغذلت  راايهذيلريعذفيإلذ نايلاذاييغذ  لدي)هذ -

0لاهذتايذ غذ د لتذت عال حذذ0.000 05. .عتذتأل) يويذللاذت ايلزذتت يغذذاداحذت الزذت ن يلذت يل يحذ 
  .5.13 ذ لراودذنذلل  ذألغذت  إلذايغذلد)يه وذللاذتا و)ذت  ن لذت  رااهاداحذتاإتاهزذ غذتناإذ

 .Sigذذلل يي ذألغادياحذت اييلزذت ن ييلذت يل يييحذ  ا )ييغذت أ ييلذلت  راايهذيلريعذفيإلذ ناييلاذاييغذ  لديي)هذالذ -

0 غذ د لتذت عال حذذتناإلاهذذ0.134= 05. .ذذ 

 

 (0تدريب عممي)
لاييييذي   ييياذايييلتذت إئيييوذا يييعتذت يييلىتإتمذ  ييي ذفيييإجذتغذت يييعذت ايييو  يغذتإتعذتغذييييعإسذت إئيييوذت يييلوي هذ يييعتذ

نذ لو ييودذذ42اييو  خاذت  ؤايييذت ن  ييهذ انييو لإيلسنذعا ييلزنذ ورديي يإ نذفو  ييوإذ ياييحذ ييغذت  ن  يييغذ ؤ  ييحذ ييغذ
ذأجب عما يمي: SPSSوب مستخدمًا مخرجات برنامج المطمفهذنيذ ؤاي.ذ لو يغذذ8 لى يغذا نعيذ

 ت  اوإذ رواسذت  اويغ. .تذ
ت إئييوذت ييلوي هذ نييىتذا يي ذايييذ ن)ييهذت ا ييوئجذع يييخدذنوفيييودذ  يي ذلرييلعذفييإللذ ناليييحذايييغذ  لديي)ومذ . ذ

ت  ؤايذت ن  هذ د  ع ودذتألد ل ذتإل  وئهذت  اود ذ دي ذت ا يوئجذت  و ييحذ يحذ  دييإذا ير ي ذ  دييإتدذ
 ؟خدذا  وئيودذنو 

ذشييييي يساييييوإغذايييييغذ  لديييي)ومذت إئييييوذت ييييلوي هذ ديييي ذت  ييييؤاخمذت ن  يييييحذت      ييييحذاوديييي  عتزذت  اييييوإذج. 
(Sheffe)ذذذ

F df1 df2 Sig. 

0.946 2 21 0.404 

 

 مجموع المربعات مصادر االختالف

درجفففففففففففات 
 .F Sig معدل مجموع المربعات الحرية

ذت  ؤاي 1,898.583 2 949.292 13.121 0.000 

   72.351 21 1,519.375  رإياهت  ) ذت 

    23 3,417.958 ت  ر لعذت ن ه

Scheffeذ

 المؤىل العممي المؤىل العممي
الفرق بين 
 .Sig المتوسطين

عا لزذانعذ انو لإيلس
 0.563 4.63 ت انو لإيلس

 0.000 20.75 عإتدومذ  يو
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 0.004 16.12 عإتدومذ  يو عا لزذانعذت انو لإيلس
 (8تدريب عممي)

:ذ ىيوعىذ رزذت  اينومذتألدال يح ععتدذ غذتألدو ي ذت ع وئيحذفهذا عتذت  ؤددومذاود  عتزذاوإغذادزذت  دليلذ
نذتإل خاومذ غذ خيذتالا إامتإل اوإيحذت    يحنذتألد ل ذت  واه:ذتإل خاومذفهذت   اذتألد ل ذتأللي:ذ
ادزذت  دليلذتغذا عتذتألدو ي ذت ع وئيحذ نلغذذ.ذيع هتإل خاومذفهذت   اذلتالا إامذ نودذتألد ل ذت  و ث:ذ

ذالمطموب:ذ.حت  ناي    ي حذتفئيذ غذغيإاو.ذاوف إتجذتاسذ عي ذايواومذ ليذ رزذت  اينومذتألدال يحذ
 تن  ذ يوغحذإلع ويذادزذت  دليل.ذ -1
  .1ت  اإذت  إئيحذفهذت ااعذ  -2
 هو.تفئ اوإغذايغذتدو ي ذت ع ويحذت      حذ لئ ودذ -3

بيعات األسبوعية حجم الم

3575822 2 1787910.939 57.824 .000
927593.6 30 30919.788
4503416 32

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

Dependent Variable: ةيعوبسألا تاعيبملا مجح
Scheffe

45.45455 .833 -147.6302 238.5393
719.90909 .000 526.8243 912.9939
-45.45455 .833 -238.5393 147.6302
674.45455 .000 481.3698 867.5393

-719.90909 .000 -912.9939 -526.8243
-674.45455 .000 -867.5393 -481.3698

)J( جيورتلا بيلاسأ
األسموب الثاني
األسموب الثالث
األسموب األول
األسموب الثالث
األسموب األول
األسموب الثاني

)I( جيورتلا بيلاسأ
األسموب األول

األسموب الثاني

األسموب الثالث

Mean
Difference

(I-J) Sig.
Lower
Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 
ذ

 (4ممي)تدريب ع
ذت عذ ذ  و ة ذلل   ذت  ال  ذ غ ذتإلف)وإ ذ )نوز ذت      ح ذت ع وئيح ذتألدو ي  ذ غ ذ ععتد ذت  دليل ذادز اوإغ
ت   خمذت  روإيح:ذتألد ل ذتأللي:ذ   يجذذت دنإنذتألد ل ذت  واه:ذ   يجذت دنإذت  ن غذ اسذ غذ خيذ

خيذت   ي حذتإل اوإيحذت    يح.ذيع هذت   ي حذتإل اوإيحذت    يحنذتألد ل ذت  و ث:ذنلالاومذت    يجذ غذ 
ذ رزذ ذايواومذ لي ذ عي  ذاوف إتجذتاس ذغيإاو. ذ غ ذتفئي ذ نلغ ذت ع وئيح ذتألدو ي  ذا عت ذتغ ذت  دليل ادز

ذالمطموب:ذت  اينومذتألدال يحذ    يذت  ناه.
 تن  ذ يوغحذإلع ويذادزذت  دليل.ذ -1
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 تدو ي ذت ع ويحذت  خ حذت  اإذ رواسذت  اويغذ   اينومذفهذ -4
ل وذتالد رواحذت  اوداحذا  وئيودذ هلتذتالع ويذل ولتذذSig وذاهذاي حذذن1ت  اإذت  إئيحذفهذت ااعذ -3

  د ا جذ ليذتفئيذتد ل ذ  ع ويحذ؟
Test of Homogeneity of Variances

اينومذتألدال يح  رزذت  

.857 2 8 .460

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
ANOVA

اينومذتألدال يح  رزذت  

4620.000 2 2310.000 7.605 .014
2430.000 8 303.750
7050.000 10

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

 
Multiple Comparisons

DependentذVariable ىاعل ستيتذمتعا زيتذزجحذ:
Scheffe

-55.00000 .015 -97.4957 -12.5043
-33.00000 .087 -71.0093 5.0093
22.00000 .281 -16.0093 60.0093

 J جالإميتذ ايتستذ
تألد ل ذت  واه
تألد ل ذت  و ث
تألد ل ذت  و ث

 I جالإميتذ ايتستذ
تألد ل ذتأللي

تألد ل ذت  واه

Mean Difference (I-J) Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence  I nterval
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 Without Interaction  Two-Way ANOVAبدون تفاعلالثنائي تحميل التباين  -8
 (:4مثال )

دييالعذلل يي ذ نشييإىذ  ييويذاوديي  عتزذ خ ييحذتاييلتعذ     ييحذ ييغذي  يييذت رييعليذت  ييو هذ ييععذت ل ييعتمذت  ا رييحذفييهذتأل
ذ.(االنتاج)الممف ذت  ونياوم

ذت نو يذ 1ذ2ذ3ذ4ذ5ذ6ذ7ذ8 9 10
ذالعذت  ونياح

ذ1ذ90ذ80ذ70ذ90ذ60ذ76ذ68ذ94ذ83ذ74
ذ2ذ82ذ92ذ60ذ70ذ50ذ65ذ79ذ82ذ68ذ80
ذ3ذ76ذ65ذ82ذ80ذ90ذ92ذ86ذ71ذ93 68

 المطموب اختبار:
ذويذ  دولييغذفهذتإلا وج.تذ ذ وذالتذنوغذت ن 

0  ذ وذالتذنوامذت  ونياومذ  دوليحذفهذتإلا وجذ د  ع ودذ د لتذعال حذ 05. ذ
 أكمل المربع الحواري كما يمي:

 
 :نتائج االختبار

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: ملا تادحولا ددع عوبسألا يف ةجتن

1052.733a 11 95.703 .649 .766 .284

178795.200 1 178795.200 1212.597 .000 .985

746.133 9 82.904 .562 .810 .219

306.600 2 153.300 1.040 .374 .104

2654.067 18 147.448

182502.000 30

3706.800 29

Source

Corrected Model

Intercept

عمال ال

ٌنة ماك ال

Error

Total

Corrected Total

Type II I Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Part ial Eta

Squared

R Squared = .284 (Adjusted R Squared = -.154)a. 
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 من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يمي:
ذوجتلالد:ذت  اوإذ وذالتذنوغذت ن ويذ  دولييغذفهذتإلا 

0تناييإذ ييغذذSig. = 0.81  ييهيإى نذذF = 0.562 يييثذتغ:ذ 05. ديي لتذت عال ييح ذفاو  ييو هذالذي نييغذذ  
.ذت  إئيحذت   إيحذلال  ذي نغذت أليإفجذ ذتغذاا وجذت ن ويذ  دول 

ذ وايود:ذت  اوإذ وذالتذنوامذت  ونياومذ  دوليحذفهذتإلا وج
0تنايإذ يغذذSig. = 0.374  يهيإى نذذF = 1.040 ييثذتغ:ذ 05. دي لتذت عال يح ذفاو  يو هذالذي نيغذذ  

ذتغذت  ونياومذ  دوليحذفهذتإلا وج.ذت  إئيحذت   إيحذلال  ذي نغذت أليإفجذ
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 With Interaction  TWO-WAY ANOVAالثنائي مع تفاعلتحميل التباين  -4
 (3مثال )

ا نإفيييحذت نخايييحذاييييغذت يييلذت  يييلنإتمذت ايييويذت   وئيييإتمذذت  إاييييحعتذن ييييومذتاييي زذتدييي ولذاأديييزذ  يييزذت يييا سذاإ ييي
لت  د لتذت    يي هذفيهذت  يوعىذفيهذاهوييحذت نيوز.ذلايعذتف يإجذتألدي ولذتغذت )و ي ذ تلذت )و ايح ذت يليغذيهي زذا  يلذ

عذا ي ذ لنإتمذت اويذت   وئإتمذينلغذتن إذاعإىذ   ذفهزذ   لتذت   وئإىذ يغذت )و ي ذت يلاذين  يهذاوالدي  و
ت   وئييإى.ذلاييعذت  ييوإذتألديي ولذ خ يييغذ)و اييودذ ييا هزذا)إيأييحذت  نييييغذت نشييلتئهذفييهذ ييخثذ ر ل ييوم:ذ ر ل ييحذ
ت لذت  يلنإتمنذل ر ل يحذت  اواشيحذت ايويذت   وئيإىنذل ر ل يحذتالدي  وع.ذلايعذايإإذتألدي ولذتالدي  إتإذفيهذايلتذ

وعىذت ييلاذ  ييمذ ه)ي ييسذت اييويذف ييإىذت ا ييث.ذليايييغذفييهذرييىيذت  ييذت ا ييثذ  ييعىذتإانييحذتدييوايحذين)يييهزذانييعاوذت  اييوإتدذ
عإرييومذ ياييحذت )ييخ ذفييهذتال  اييوإذت ييلاذترييإاذ  يييهزذانييعذتا هييويذف ييإىذت ا ييث.ذلي  ييلاذ (االسففتماع :)الممففف

:ذ دي  ح ذنذ3:ذيايوا،نذ2:ذي  يلذ يلنإتمنذ1اايوث ذنذت )إيأيحذ ذ2لنيلإنذذ1ت   اذ   ذ خ حذ  هيإتم:ذت ايلعذ 
ذ لت عإرح.

 بار الفروض الصفرية الثالثة التي تتعمق بكل من:المطموب اخت
ذت  ؤ إتمذت إئيدحذ  الع -1
 ت  ؤ إتمذت إئيدحذ  )إيأح -2

 ت   و يذايغذت العذلت )إيأح -3

Analyze General Linear Model Univariate  

 :ت  إاحذت  لتإاذت  و هتن يذ -

 
 

 :فيوهإذت  إاحذت  لتإاذت  و هذModelتئه)ذ -
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 ذContinueتئه)ذ -

  زذتن يذت  إاحذت  لتإاذن وذي ه:ذPost Hocتئه)ذ -

 

 
 

 ذContinueتئه)ذ -

  زذتن يذت  إاحذت  لتإاذن وذي ه:ذPlotsتئه)ذ -
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 Continue زذذAddتئه)ذ -

  زذتن يذت  إاحذت  لتإاذن وذي ه:ذOptionsتئه)ذ -

 

 :نتائج االختبار
Between-Subjects Factors

ذكر 15

أنثى 15

مذكرات 10

ٌناقش 10

مستمع 10

1

2

النوع

1

2

3

مذكرات ٌقة أخذ ال طر

اضرات اء المح أثن

Value Label N
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Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependen t Variable: ةجردلا

.686 5 24 .638

F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of

the dependent variable is equal across groups.

Design : Intercept+ةقيرطلا * عونلا+ةقيرطلا+عونلاa. 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: ةجردلا

3984.267a 5 796.853 13.344 .000 .735

37878.533 1 37878.533 634.304 .000 .964

34.133 1 34.133 .572 .457 .023

3678.867 2 1839.433 30.803 .000 .720

271.267 2 135.633 2.271 .125 .159

1433.200 24 59.717

43296.000 30

5417.467 29

Source

Corrected Model

Intercept

النوع

ٌقة الطر

ٌقة وع * الطر الن

Error

Total

Corrected Total

Type II I Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Part ial Eta

Squared

R Squared = .735 (Adjusted R Squared = .680)a. 

 
 

لتمذل نايي ذاييلتذتاييسذالذ لرييعذفييإللذذا  ييوئيودذذلاييهذاي ييحذغيييإذعت ييحذSig.=0.457اديياحذا يي ذت اييلع:ذاو  -
 . نىتذا  ذت العفهذ  لد)ذعإرومذت ) احذعال حذا  وئيحذ

لتمذعال يحذا  يوئيحذل نا ذالتذتايسذ لريعذفيإللذذا  وئيودذذعت حلاهذذSig.=0.000او اداحذا  ذت )إيأح:ذ -
 ت )إيأحا  ذ نىتذفهذ  لد)ذعإرومذت ) احذ

ل ناي ذايلتذتايسذالذذا  يوئيودذلاهذاي حذغييإذعت يحذذSig.=0.125:ذايغذت العذلت )إيأحذاو اداحذا  ذت   و ي -
ذيلرعذ  و يذايغذت العذلت )إيأح.

 المقارنات المتعددة:
 سيتم إجراء المقارنات المتعددة بالنسبة إلى عامل "الطريقة" فقط ألنو دال إحصائيًا.
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: ةجردلا

Schef fe

8.70 3.456 .060 -.32 17.72

26.60* 3.456 .000 17.58 35.62

-8.70 3.456 .060 -17.72 .32

17.90* 3.456 .000 8.88 26.92

-26.60* 3.456 .000 -35.62 -17.58

-17.90* 3.456 .000 -26.92 -8.88

(J) أ ةقيرط ا ذخ مل تاركذ

اء المحاضرات أثن

ٌناقش

مستمع

مذكرات

مستمع

مذكرات

ٌناقش

(I) أ ةقيرط ا ذخ مل تاركذ

اء المحاضرات أثن

مذكرات

ٌناقش

مستمع

Mean

Dif f erence

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

95% Conf i dence Interval

Based on observ ed means.

The mean dif f erence is signif i cant  at  the .05 level.*. 

 
 

 بقة يمكن استنتاج ما يمي:النتائج السامن 
لل ي ذعإرومذت ) ايحذاودي  عتزذ)إيأ يهذات يلذت  يلنإتماذلات  اواشيحاذ  لد)هذفهذيلرعذفإلذ نالاذالذ -

0.05 غذ د لتذت عال حذذتناإلاهذذSig. =0.060ألغذ .ذ
لل يي ذتالديي  وعاذعإرييومذت ) اييحذاوديي  عتزذ)إيأ ييهذات ييلذت  ييلنإتماذلا  لديي)هذذفييهيلرييعذفييإلذ ناييلاذ -

0.05لاهذتايذ غذ د لتذت عال حذذSig. =0.000ألغذ ت يلذت  يلنإتماذذلت  يإلذ  يو ةذ)إيأيحذاذ
ذ.26.63ألغذت  إلذايغذ  لد)يه وذ لراودذليدولاذ

لل ي ذألغذعإريومذت ) ايحذاودي  عتزذ)إيأ يهذاذت  اواشيحذاذلاتالدي  وعاذ  لدي)هذذفيهيلرعذفإلذ نايلاذ -
Sig. =0.0000.05لاييهذتايييذ ييغذ ديي لتذت عال ييحذذ ت  اواشييحذاذألغذذلت  ييإلذ  ييو ةذ)إيأييحذاذ

ذ.17.93ت  إلذايغذ  لد)يه وذ لراودذليدولاذ
 الطريقةو  النوعالتفاعل بين المتغيرين 

 يحذت  يإللذذ اع وذينلغذت   و يذعتيذفإغذل  ذيناهذتغذت  إللذفيهذ دي ليومذت يعذت   هييإيغذالذ  لتفيل 
ذفهذ د ليومذت   هيإذتت إ.

فيإلتذنييوغذ يعياوذ  و يييذايييغذت ايلعذلت )إيأييحذف نايي ذل ي ذ يي خدذتغذ  لديي)ذت يلنلإذفييهذ)إيأييحذتلذتن يإذي   يياذ ييغذ
ذ  لد)ذتإلاوثذفهذ   ذت )إل.ذتاذتغذت  ؤ إتمذفهذالتذت  و حذ    اذ غذالعذت إ.

 تذتغذت )إلذت  خثذ هوذا سذتأل إذفيهذ و يحذت يلنلإذت وذالتذنوغذت   و يذغيإذعتيذا  وئيودذل ل  ذداإذ
ذلتإلاوث.

لإغيييزذت ييي خاذ)إيأيييحذت  اواشيييحذاييييغذت ايييل يغذ ييييثذيىييييعذ  لدييي)ذت يييلنلإذ يييغذ  لدييي)ذتإلايييوثنذاالذتغذا ييي)ذ
ت   لديي)ومذلت ييعذايييغذت اييل يغ.ذفارييعذت   لديي)يغذفييهذ)إيأييحذتالديي  وعذاييهذتألايييذايييغذت اييل يغنذي يهييوذ)إيأييحذ

ذيأحذت لذت  لنإتمذفههذتألن إذت إتدذايغذت )إلذت  خث.ت  اواشحنذت وذ)إذ
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 :(5مثال )
ي  يذت رعليذت  و هذىيوعىذلىغذتأل) ويذ  أعإتدذاو ني لرإتز ذاود  عتزذ خ حذتالتعذ     حذ يغذت  ي و يايومنذلتإانيحذ

ذ(.: الوزن)الممفذتالتعذ غذت هلتيذت  وىذ خيذد حذتشهإ.
3B  2B  1B  الفيتامينات 

 الغذاء الخاص        
2.3, 1.6 1.8, 2.2 2, 1.5 

1A 
1.7, 2.1 2.3, 1.5 2.3, 2.6 

2A 
2.3, 1.7 2.1, 1.8 1.5, 2 

3A 
1.9, 1.5 1.5, 2.1 2.1, 1.8 

4A 
 :05.0مستخدمًا مستوى الداللةكاًل مما يأتي  اختبار المطموب

ذتذ ذايذ لرعذفإللذلتمذعال حذا  وئيحذايغذ  لد)ومذت  ي و ياوم؟
ذ  ذايذ لرعذفإللذلتمذعال حذا  وئيحذايغذ  لد)ومذتالتعذت هلتي؟

ذنذلالعذت هلتيذت  وى؟ج ذايذيلرعذ  و يذايغذالعذت  ي و يغ
 :نتائج االختبار

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: نزولا

.835a 11 .076 .588 .806 .350

88.935 1 88.935 688.529 .000 .983

.228 3 .076 .589 .634 .128

.033 2 .016 .126 .883 .021

.574 6 .096 .741 .627 .270

1.550 12 .129

91.320 24

2.385 23

Source

Corrected Model

Intercept

غذاء ال

الفٌتامٌن

ٌن تام ٌف غذاء * ال ال

Error

Total

Corrected Total

Type II I Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Part ial Eta

Squared

R Squared = .350 (Adjusted R Squared = -.246)a. 

 

 من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يمي:
 أواًل: اختبار ما إذا كانت ىناك فروق بين متوسطات الفيتامينات الثالثة

ذ  دي لتذت عال يح ذفاو  يو هذالذي نيغذإفيجذ05.0تنايإذ يغذذSig. = 0.883نذذF = 0.126ذحيفث أن:
ذلاد ا جذتغذ  لد)ومذت  ي و ياومذت  خ حذ  دوليحذت    يإذ   ذىيوعىذلىغذتأل) وي.ذت   إيحذت  إئيح

 
 ثانيًا: اختبار ما إذا كان ىناك فروق بين متوسطات أنواع الغذاء الخاص األربعة

ي نيغذإفيجذ  دي لتذت عال يح ذفاو  يو هذالذذ05.0تنايإذ يغذذSig. = 0.634نذذF = 0.589ذحيفث أن:
ذلاد ا جذتغذ  لد)ومذتالتعذت هلتيذتألإانحذ  دوليحذت    يإذ   ذىيوعىذلىغذتأل) وي.ذت  إئيحذت   إيح
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 ثالثًا: اختبار ما إذا كان ىناك تفاعل بين نوع الفيتامين ونوع الغذاء الخاص
ذلالعذت هلتيذت  وىذت  ي و ياومذالذيلرعذ  و يذايغذذذفرضية العدم:

  دي لتذت عال يح ذفاو  يو هذالذي نيغذذ05.0تنايإذ يغذذSig. = 0.627  يهيإى نذذF = 0.741ذحيث أن:
إفجذ

0
Hذلاد ا جذتاسذالذيلرعذ  و يذايغذالعذت  ي و يغذلالعذت هلتيذت  وىنذتاذتاه وذ د أخغ.ذ

ذ
لمعرففة أي مفنيم أكثفر تفأثيرًا اضفغط في حالفة رففض فرضفية العفدم ولمقارنفة متوسفطات كفل عامفل عمفى حفده 

Post Hoc…  ثم اخترScheffe  ذو االتجاه الواحدكما في حالة تحميل التباين. 
 



 صافي خالذ د. سميرأ.                                              SPSSباستخذام  تحميل التباين لمتغير تابع واحد

 

 

  43من  86 

 THREE-WAY ANOVAالثالثي تحميل التباين  -3
ذ  خد.ذذA,B,Cيد  عزذ   ييذت  اويغذت  خ هذفهذ و حذ روإ ذيؤ إذ  يهوذ خ حذ لت يذ

ذ ييذت  اويغذت  خ هذ حذلرلعذ  و يذايغذت نلت يذت  خ حذلاه:ذااو ذدانحذت  اوإتمذفهذ و حذ  
1ت  اوإذت  إئيحذ

Hذالذيلرعذفإللذايغذ  لد)ومذ د ليومذت نو يذتألليذ:A.ذ
2ت  اوإذت  إئيحذ

Hذالذيلرعذفإللذايغذ  لد)ومذ د ليومذت نو يذت  واهذ:B.ذ
3ت  اوإذت  إئيحذ

Hذالذيلرعذفإللذايغذ  لد)ومذ د ليومذت نو يذت  و ثذ:C.ذ
4ت  اوإذت  إئيحذ

Hذالذيلرعذ  و يذايغذت نو  يغذتألليذلت  واهذ:A,B.ذ
5ت  اوإذت  إئيحذ

Hذالذيلرعذ  و يذايغذت نو  يغذتألليذلت  و ث: A,C .ذ
6إئيحذت  اوإذت  

Hذالذيلرعذ  و يذايغذت نو  يغذت  واهذلت  و ثذ:B,C.ذ
7ت  اوإذت  إئيحذ

Hذالذيلرعذ  و يذايغذت نلت يذت  خ حذ:A,B,C.ذ
 :(6مثال )

:ذB غ :ذ ي  يإذت  هاييعسذ ااييو ذ خ يحذ هاعديييA ايعذاا ييوجذ ييوعىذ نيايح.ذنييوغذااييو ذ خ يحذ لت يييذ ه ييحذلايي :ذ
:ذى يييغذت  نائيييحذانيييعذCت  ييوعىذت  ديييو عىذ  ييي ذاا ييوجذت  يييوعىذت  ) لايييحذ اايييو ذ خ ييحذتايييلتعذ يييغذت  يييلتعذت  دييو عى ذ

)الممفف  عايأيح .ذي  ييذت ريعليذت  يو هذا يوئجذ رإايحذترإييمذ هيلتذت هيإج.ذ23عايأيحذلذذ15تإلا وجذ ااو ذف إ يوغذ
ذ(الميندسين

3
B2ذ

B1ذ
Bذذذ

ذ11.3 ,10.8 ,10.7ذ10.5 ,10.2 ,10.3ذ12.0 ,11.6 ,11.2
1

Aذ 

1
Cذ ذ11.5 ,11.8 ,11.4ذ10.5 ,10.9 ,10.2ذ10.2 ,10.5 ,10.7

2
Aذ

ذ14.5 ,14.1 ,13.6ذ11.6 ,11.5 ,12.0ذ11.5 ,11.0 ,11.1
3

Aذ
ذ11.5 ,12.1 ,10.9ذ10.3 ,11.1 ,10.5ذ11.7 ,11.0 ,12.2

1
Aذذ

2
C

 

ذ
ذ10.9 ,11.3 ,9.8ذ9.9 ,7.5 ,12.6ذ11.5 ,10.2 ,10.8

2
Aذ

ذ12.7 ,11.7 ,10.7ذ10.9 ,11.5 ,10.2ذ12.2 ,11.6 ,11.9
3

Aذ
 المطموب:

إذت ا وئجذت نو  حذت  هذي نغذت   ليذ  يهوذ اس  َ غذرعليذ   ييذت  اويغذت  خ هذ زذفُس ذنلِّ
 :نتائج االختبار

Warnings

Post hoc tes ts are not perf ormed f or مز .because there are fewer than three groups ةئبعتلا ن
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Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: اتنا ةنيعم ةدام ج

2.281 17 36 .019

F df 1 df 2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error v ariance of

the dependent variable is equal across groups.

Design : Intercept+ملا مزلا+ةداملا+سدنه ملا+ن * سدنه

هندس * المادة * الزمن ن+الم مادة * الزم هندس * الزمن+ال مادة+الم ال

a. 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: ةنيعم ةدام جاتنا

41.579a 17 2.446 4.074 .000 .658

6809.647 1 6809.647 11342.411 .000 .997

13.983 2 6.991 11.645 .000 .393

10.183 2 5.091 8.480 .001 .320

1.185 1 1.185 1.974 .169 .052

4.774 4 1.194 1.988 .117 .181

2.914 2 1.457 2.427 .103 .119

3.634 2 1.817 3.026 .061 .144

4.907 4 1.227 2.043 .109 .185

21.613 36 .600

6872.840 54

63.193 53

Source

Corrected Model

Intercept

مهندس ال

مادة ال

الزمن

مادة مهندس * ال ال

مهندس * الزمن ال

مادة * الزمن ال

مادة * الزمن مهندس * ال ال

Error

Total

Corrected Total

Type II I Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Part ial Eta

Squared

R Squared = .658 (Adjusted R Squared = .496)a. 

 

 ئج السابقة يمكن استنتاج ما يمي:من النتا
 ر ل  يغذفأ)ذليدي  عزذفيهذايلتذ   هيإذاى غذت  نائحاذألاسذي نلغذ غذذPost Hocالذي نغذتد  عتزذت  اوإتمذ

فيييييهذ و يييييحذت نيايييييومذت  دييييي أ حذن يييييوذ يييييزذشيييييإ سذديييييواأودذ   ىييييييعذ يييييغذت   و يييييييذتاويييييإذت ايييييو ذذTت  و يييييحذت  ايييييوإذ
ذلالتذيعيذ   ذ عزذ رواسذت نلت يذت  خ ح.ذSig. = 0.019نذ2.281اي حذا  ويذ ي يغذ=ذت  و س .

 أثر الميندس عمى كمية إنتاج المادة:
F=11.645نذSig.=.000ديي لتذت عال ييح ذاو  ييو هذفإاييسذيلرييعذ يي  يإذ   هاييعسذ  يي ذن يييحذذ0.05ت ييهإذ ييغذذ  
ذاا وجذت  وعى.

 أثر نوع المادة المساعدة عمى كمية إنتاج المادة:
F=8.48نذSig.=.001د لتذت عال ح ذاو  و هذفإاسذيلرعذ ي  يإذ ايلعذت  يوعىذت  ديو عىذ  ي ذذ0.05ت هإذ غذذ  

ذن يحذاا وجذت  وعى.
 ن التعبئة عمى كمية إنتاج المادة:أثر زم

F=1.974نذSig.=.169د لتذت عال ح ذاو  و هذفإاسذالذيلرعذ ي  يإذ يى غذت  نائيحذ  ي ذن ييحذذ0.05تناإذ غذذ  
ذاا وجذت  وعى.
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 التفاعل بين الميندس والمادة المساعدة:
F=1.988نذSig.=.117يذايييغذت  هاييعسذلت  ييوعىذ  ديي لتذت عال ييح ذاو  ييو هذفإاييسذالذيلرييعذ  و ييذ0.05تناييإذ ييغذذ
ذت  دو عى.

 التفاعل بين الميندس وزمن التعبئة
F=2.427نذSig.=.103ديي لتذت عال ييح ذاو  ييو هذفإاييسذالذيلرييعذ  و يييذايييغذت  هاييعسذلى ييغذذ0.05تناييإذ ييغذذ  
ذت  نائح.

 التفاعل بين المادة المساعدة وزمن التعبئة:
F=3.026نذSig.=.061او  ييو هذفإاييسذالذيلرييعذ  و يييذايييغذت  ييوعىذت  دييو عىذ  ديي لتذت عال ييح ذذ0.05تناييإذ ييغذذ

ذلى غذت  نائح.
 التفاعل بين الميندس والمادة المساعدة وزمن التعبئة:

F=2.043نذSig.=.103ديي لتذت عال ييح ذاو  ييو هذفإاييسذالذيلرييعذ  و يييذايييغذت  هاييعسذلت  ييوعىذذ0.05تناييإذ ييغذذ  
ذت  دو عىذلى غذت  نائح.

وذلك ألن تباينفات كميفات االنتفاج  لمقارنة متوسطات كل عامل عمى حده Dunnett T3تم استخدام اختبار 
 الميندس والمادة المساعدة وزمن التعبئةغير متجانسة بالنسبة لتأثير 

 :نتائج االختبار
Multiple Comparisons

Dependen t Variable: ةنيعم ةدام جاتنا

Dunnett T3

.4278 .29428 .394 -.3179 1.1735

-.8000* .31133 .047 -1.5911 -.0089

-.4278 .29428 .394 -1.1735 .3179

-1.2278* .37163 .007 -2.1593 -.2963

.8000* .31133 .047 .0089 1.5911

1.2278* .37163 .007 .2963 2.1593

(J) ملا ريثأت نيسدنه

a2

a3

a1

a3

a1

a2

(I) ملا ريثأت نيسدنه

a1

a2

a3

Mean

Dif f erence

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

95% Conf idence Interval

Based on observ ed means.

The mean dif f erence is signif icant at the  .05 level.*. 
 

 

 تأثير الميندس
 الذيلرييييعذفييييإلذ ناييييلاذايييييغذ  لديييي)هذ يييي  يإذت  هاعديييييغذتألليذلت  ييييواهذ  يييي ذن يييييحذاا ييييوجذت  ييييوعىذألغذ

Sig.=.395ذ.ذ 0.05ذ د لتذت عال حذتناإذ غذ
 يلرييييعذفيييييإلذ ناييييلاذاييييييغذ  لديييي)هذ ييييي  يإذت  هاعدييييييغذتألليذلت  و ييييثذ  ييييي ذن يييييحذاا يييييوجذت  يييييوعىذألغذ

Sig.=.047نذلت  ييييإلذ  ييييو ةذت  هاييييعسذت  و ييييثذألغذت  ييييإلذايييييغذذ0.05ذ ديييي لتذت عال ييييحذت ييييهإذ ييييغذ
و يثذتنايإذ يغذ ي  يإذت  هايعسذتألليذاو  يو هذفيإغذ ي  يإذت  هايعسذت  نذ0.80-  لد)يه وذدو اودذليديولاذ
ذ   ذن يحذاا وجذت  وعى.
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 يلرييييعذفييييإلذ ناييييلاذايييييغذ  لديييي)هذ يييي  يإذت  هاعديييييغذت  ييييواهذلت  و ييييثذ  يييي ذن يييييحذاا ييييوجذت  ييييوعىذألغذ
Sig.=.007نذلت  ييييإلذ  ييييو ةذت  هاييييعسذت  و ييييثذألغذت  ييييإلذايييييغذذ0.05ذ ديييي لتذت عال ييييحذت ييييهإذ ييييغذ

و هذفييإغذ يي  يإذت  هاييعسذت  و ييثذتناييإذ ييغذ يي  يإذت  هاييعسذاو  يينذ1.2278-  لديي)يه وذدييو اودذليدييولاذ
ذ   ذن يحذاا وجذت  وعى.ذت  واه

مففن ىففذه النتففائج يمكففن القففول بففأن المينففدس الثالففث لففو تففأثير أكبففر مففن الميندسففين األول والثففاني عمففى 
 كمية إنتاج المادة.

 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: اتنا ةنيعم ةدام ج

Dunnett T3

1.0611* .38870 .030 .0860 2.0362

.4667 .32998 .418 -.3747 1.3080

-1.0611* .38870 .030 -2.0362 -.0860

-.5944 .29410 .148 -1.3401 .1512

-.4667 .32998 .418 -1.3080 .3747

.5944 .29410 .148 -.1512 1.3401

(J) املا ريثأت ةدعاسملا ةد

b2

b3

b1

b3

b1

b2

(I) املا ريثأت ةدعاسملا ةد

b1

b2

b3

Mean

Dif f erence

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

95% Conf i dence Interv al

Based on observ ed means.

The mean dif f erence is signif icant at the .05 level.*. 

 تأثير المادة المساعدة
   دييو عىذتألل يي ذلت  وايييحذ  يي ذن يييحذاا ييوجذت  ييوعىذألغذيلرييعذفييإلذ ناييلاذايييغذ  لديي)هذ يي  يإذت  ييوعىذت

Sig.=.030ألغذ ييي  يإذت  يييوعىذت  ديييو عىذتألل ييي ذنذلت  يييإلذ  يييو ةذذ0.05ذ دييي لتذت عال يييحذت يييهإذ يييغذ
 ي  يإذت  يوعىذت  ديو عىذتألل ي ذتنايإذذاو  و هذفيإغذ ي  يإنذ1.0611ت  إلذايغذ  لد)يه وذ لراودذليدولاذ

ذ   ذن يحذاا وجذت  وعى.ت  وايحذىذ غذ   يإذ   يإذت  وعىذت  دو ع
 حذ  ييي ذن يييييحذاا يييوجذت  ييييوعىذألغذ  يييت  ديييو عىذتألل يييي ذلت  والذيلريييعذفيييإلذ ناييييلاذاييييغذ  لدييي)هذ يييي  يإذ

Sig.=.418ذ.ذ 0.05ذ د لتذت عال حذتناإذ غذ
 حذ  يييي ذن يييييحذاا ييييوجذت  ييييوعىذألغذ  ييييلت  وذت  وايييييحت  دييييو عىذالذيلرييييعذفييييإلذ ناييييلاذايييييغذ  لديييي)هذ يييي  يإذ

Sig.=.148ذ.ذ 0.05ذ د لتذت عال حذتناإذ غذ
من ىذه النتفائج يمكفن القفول بفأن المفادة المسفاعدة األولفى ليفا تفأثير أكبفر مفن المفادة المسفاعدة الثفاني 

 والثالثة عمى كمية إنتاج المادة.
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 ANOVA Within   داخل المجموعات تحليل التباين ثانياً:

Groups 
(Repeated Measures ANOVA) 

 (7مثال )
حذ   عيييعذتن ييإذتدييو ي ذتالديي إ ويذفو  يييحذفييهذت  ه يي ذ  يي ذت ئييهل)ذلل يي ذفييهذ ييخجذر ييو هذاو ييثذاعإتديياييوزذ

إلعتإىذت ئهل).ذلاعذشوإ ذر يحذتأل ئويذت نشيإلغذفيهذر و يحذاعتإىذت ئيهل)ذفيهذايلتذت عإتديح.ذلنيوغذ نيعيذ
ر ييحذايلتذت ويإلاذئإاومذت أ  ذيأوسذ نيذ شوإ ذ خيذت ويإلاذت   ديحذت  يهذشي   هوذت  رإايح.ذلايعذ يإمذ

ا اإىذنيذ شوإ ذ خيذا سذت ر دحذ ئا)ذتال  خفومذفهذن يحذت ئه)ذت  هذيشينإذت  يإعذاهيوذ يغذييلزذت يإ.ذ
ذلنوامذت وإلاذت   دحذن وذي ه:

 عايأح .ذ15ت  )ذتألدودهذ ير سذنيذفإعذاهعليذ  عىذ .1

ت  يا سذان يلذ يحذتدي إ ويذ   يذ لرسذ يد  حذتألفإتعذا  ذشإي)ذ دريذين)ييهزذت  ن ي يومذاه يلذ ييلاهزذلذ .2
 عايأحذت اويذ إنيىازذ   ذن  حذتلذ اوإىذلت عى .ذ15 ئخ هزذ  عىذ

 عايأح .ذ15ت  نواحذ يد  حذتألفإتعذا  ذ   ييذأل عذتألش وىذت نل يعييغذ   ذشإي)ذ دريذ  عىذ .3

وذت يلتمذعايأحذاسذ    اذت لتمذ غذت )اينيحذا يوذفيهيذ15ت )اينحذ يد  حذتألفإتعذا  ذشإي)ذ دريذ  عىذ .4
 ت   ي)نذلت إيوحنذلت  )إنذل  ياذتلإتلذتألشروإذل هإيعذت )يلإ .

ذ15ت  لديييأ ذ يديي  حذنيييذشيي ىذا يي ذشييإي)ذ دييريذ  يييسذ ر ل ييحذ ييغذت  أ)ل ييومذت  لديييأيحذت   ي ييحذ  ييعىذ
 عايأح .

لي يييإذنييييذفيييإعذايييو وإاذتألليذ  ييي)ذت أو يييعى ذتلالدنذاالذتغذويييإلاذت  نو ريييحذتألإانيييحذتأل يييإتذلى يييمذ
يودذالد انوعذت   ويذ   يإذ إ ي ذ عل هوذ   ذا وئجذت  رإاحذلنوامذئإاومذا ي ذنييذفيإعذ إتاي ذاودي  إتإذ شلتئ

.ذ يييخيذت   يييسذ شيييإىذعايأيييح.ذلايييعذ دييي ذ  لدييي)ذ نيييعيذئيييإاومذت أ ييي ذ  يييععذت يييعاومذفيييهذت عايأيييح ذ نييييذفيييإع
ذ.(االسترخاء)الممف 
مذت أ  ذ نيذفإعنذفهذت   لدي)نذ وييذلاألزذفهذالتذت  شن حذاو  اوإذت  إجذت   إاذتغذ نعيذئإاوذ

ن يوذايهذ ييخيذنييذويإاذ ييغذت ويإلاذت   ديحذ  يي)ذت أو يعىذلويإلاذتالديي إ ويذتألإايح .ذتاذتغذ  لديي)ومذ
ذت  ر  حذ  دوليحنذلتغذالتذت وإلاذالذ ؤ إذ   ذ نعيذئإاومذت أ  .

 الحل العممي:
 تمذت   دحذن وذدالذشإ س.:ذفهذت اعتيحذاألزذاو  اوإذت  لىيحذت )اينهذ نيذ غذت   هيإذأوالً 

 :نتائج االختبار
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Tests of Normality

.143 20 .200* .964 20 .624

.130 20 .200* .937 20 .206

.133 20 .200* .954 20 .428

.133 20 .200* .943 20 .270

.122 20 .200* .933 20 .176

اسً الخط األس

تأمل موجه

كاهة الف

الطبٌعة

موسٌقى ال

Stat ist ic df Sig. Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov -Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a lower bound of  the true signif icance.*. 

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

 

ذتغذذذذذ ذShapiro-Wilkلي ييييييييي ذ -شيييييييييايإل اييييييييييغذتايييييييييسذاودييييييييي  عتزذت  ايييييييييوإذذت ريييييييييعليذت ديييييييييوالايوايييييييييومذ يييييييييغذ
Sig.=0.624, 0.206, 0.428, 0.270, 0.177الذي نيغذ يل  ذ نييذ يغذت   هييإتمذت   ديحنذ  ي ذت  إ يي .ذذ

)اينيييهذلل ييي ذ  ييي ذ دييي لتذعال يييحذت  لىييييحذ  ايييحذت مذت أ ييي ذ نيييعيذئيييإاوذت أوئ يييحذاييي غت  ييي إيحذ إئييييحذت إفيييجذ
0 05. .ذ
ذن وذي ه: عت يذت  ر ل ومذذاألزذاإرإتيذت  اوإذ   ييذت  اويغذثانيًا:

Analyze General Linear Model Repeated Measures 

 :التالية ةالحواري اتالمربعمن كاًل أكمل 
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 :نتائج االختبار
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Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: MEASURE_1

.094 41.250 9 .000 .442 .484 .250

Within Subjects Ef f ect

f actor1

Mauchly 's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error cov ariance matrix of  the orthonormalized transf ormed dependent variables is

proportional to an identity  matrix.

May be used to adjust the degrees of  f reedom f or the av eraged tests of  signif icance. Corrected tests are displayed in

the Tests of  Within-Subjects Ef f ects table.

a. 

Design: Intercept 

Withi n Subjects Design: factor1

b. 

 

 Sphericity "ال  ايوإذ يوذالتذنيوغذشيإ)ذت علإييحذذ"Mauchly's Test of Sphericity"يدي  عزذت  ايوإذ

Condition"ال  ايييوإذ ذFأيييل.ذلاخ يييوذتغذاي يييحذذذ   Sig.=0.000يييوذييييعيذ  ييي ذتغذايييلتذت شيييإ)ذغييييإذذ  
ذ."Epsilon "ي) لذ  يهوذذFعذ خ حذايزذ ن يذ   ي ومذال  اوإتمذ   أل.ذ حذ خ وحذتاسذ لر

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

1547.660 4 386.915 207.754 .000 .916

1547.660 1.769 874.709 207.754 .000 .916

1547.660 1.938 798.734 207.754 .000 .916

1547.660 1.000 1547.660 207.754 .000 .916

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

f actor1

Error(f actor1)

Type II I Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Part ial Eta

Squared

 
 

ذ:ذيد  عزذفهذ و حذتغذت  اوإذت علإيحذ   أل.ذ Sphericity Assumedذ-
ذ:ذيد  عزذفهذ و حذتغذت  اوإذت علإيحذغيإذ   ألذGreenhouse-Geisserذ-
 .Sigونجد أن قيمة  Greenhouse-Geisserفي ىذا المثال شرط الدورية غير متحقق بالتالي نستخدم  

معدل ضربات القمب لكل فرد تتأثر بالظروف بالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونستنتج أن  0.000=
  الخمسة.
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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) f actor1

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

Dif f erence

(I-J) Std.  Error Sig.
a

Lower Bound Upper Bound

95% Conf i dence Inte rv al f or

Dif f erence
a

Based on estimated marginal means

The mean dif f erence is signif icant  at the .05 level.*. 

Adjustment f or multiple comparisons: Bonf erroni.a. 

 
 

 

  
 


