
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 غزة -الجامعة اإلسالمية 
 كمية التربية

  دكتوراه المناىج وطرق التدريس

 االستداللي تربوياإلحصاء المساق: 
 EDUC 9306رقم المساق: 

 صافيخالد المدرس: أ.د. سمير 
 .ps/ssafihttp://site.iugaza.eduالموقع: 

 

 

 

 SPSSباستخدام  العينات المستقمة والمشاىدات المتكررة -تحميل التباين لمتغير تابع واحد

 
One-Way Independent and Repeated Measures ANOVA 

 
 المحاضرة الثالثة

 
 الدكتوراألستاذ 

 سمير خالد صافي

 أستاذ اإلحصاء 
3-7-9109 

http://site.iugaza.edu.ps/ssafi


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

 

 

  43من  9 

 

 المحتويات
 3 ................................................................................................................. تحــليــل التبـايــــه

 3 .................................................................................... تحليل التبايه بيه المجموعات أوالً: اختبار

Analysis of ANOVA- Between Groups ......................................................................... 3 

 ONE-WAY ANOVA ........................................... 3تحليل التبايه ذو االتجاي الواحد )األحادي(  -1

 Without Interaction  Two-Way ANOVA ..................... 16تحليل التبايه الثىائي بدون تفاعل -2

 With Interaction  TWO-WAY ANOVA ........................... 18تحليل التبايه الثىائي مع تفاعل -3

 THREE-WAY ANOVA ................................................................ 26تحليل التبايه الثالثي  -4

 ANOVA Within Groups .............................................. 33   ثاوياً: تحليل التبايه داخل المجموعات



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

 

 

  43من  4 

  
نــــايـل التبــليــتح  

ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA) 

 

 بين المجموعات تحليل التباين اختبار أوالً:

Analysis of ANOVA- Between Groups 
فييه اييلا الل يكيي  كغييوه الجييء  اييو  بييءاو مط ءسييي  ييكه ةو)يي ر  )يي  كي ملليي     اغ ييء مييه ا سييكه   ييي  

.  واييلا الل يكيي  (Treatment)ملجكييء ليي  ع وا يي ن ولغييوه اييلت المبمو يي م مط)ييمي  ييي  م)ييلوك م مل لبييي ميي  
  ليلكسيييي م الم)ييييلطيي   لييييي    ييييي T  كمغييييه ا ل يييي ء ا ل يييي ء -  لو)ييييركه م)ييييلطيكه Tو كيييل ال يييييي    ل يييي ء  
 ال ل  ء ل يك  الل  كه.  

فيه ايلت ال  ليي كغيوه االالمي ز مءغيىاد  يي   ءا)يي لي  كء   مي  وا ي  ليس  ي   ميه الم)يلوك م الم لي يي و سي  غيي  
م)ييلوت لغييءء اللبء ييي  يي   مييه المييءامن فميي خد  لا ةء سيي  ا ل يي ء ميي   لا غ سييم اسيي   فييءول  ييكه  خ ييي ة)يي لك  

كس م) ل اإل   و م خدن وكغوه المريو    ث م   لا غ سم الت األ) لك  له  ل  كءام مل) وكي فيه  ءبيي لل ء 
ل  ييك  الر ليي  مييع مخ وييي ةه وبييو  ا ييلخا  ييكه  ءبيي م الرييخ  قيي  كءبييع  ليي   يي    واميي  ة ييءت مسهيي  

 م  األ ءت.ال ءول ال ء كي و    )   م ال ءا)ي و    ةفءا  األ)ء  م خد ةو غكءا  مه اللوا
 ONE-WAY ANOVA (األحاديذو االتجاه الواحد )تحميل التباين  -0

 ة)يو  ل يك  الل  كه كلره سل ئج بك    لا ل ططم الشءور الل لكي:
 .الملجكءام  قكمي م ء ام الو اء   م)لطيي وله  لوىكع ر كله  س س قكمي الل  كه 
  2 شوائكي م)لطيي وله  ل  كه مشلء  مبمو ي ال ك س م فه الم)لوك م الم لي ي لشغ   كس م 

  )كلز شء ه  ال ط د فإلا لز لل طل الت الشءور كمغه ا)ل  از اال ل  ءام غكء المليمكي 
ل م ال ءو  ال)ي  طين فيإه اال يلخا الغييه المشي ا  فيه مبمو يي ال ك سي م كسط)يز  لي  ميءغ لكه األولي  سلكبيي 

 اللبءك ه. الل م  وال  سكي لي ر 
وكغيييوه المرييييو  فيييه ل يكييي  الل ييي كه األ ييي  ل ا ل ييي ء ال ءجيييكي الم  ئكيييي ةسيييس ال كوبييي  فيييءول  يييكه ملو)ييير م 

 . المبلمل م  ي  م)لوت  اللي 
:كوبيي  ملو)ييركه  ييي  األقيي  مييه ةو)يي ر المبلمليي م غكييء مل)يي وككه  مط  يي  ال ءجييكي ال  كيييي: 

a
H  ةل ةسييس

 كوب  فءول  كه ملو)ر م المبلمل م.
 س  ءف  فءجيكي اللي ز والليه ليسى  يي  ل)ي ول الملو)ير م وق يو  ال ءجيكي ال  كييي ةسيس كوبي  ا سيكه ةو ةغ يء 
ن ول ب  يي  يي   مه الملو)ر م غكيء المل)ي وكين وسءكي  ا ل ي ء ةل ميه ايلت الملو)ير م مل)ي و  ةو غكيء مل)ي و 

    ا ل  ءام.الا الل) ؤ  )سلء   
 .  One-Way ANOVAفه س فل   Post - Hocللس كل لل   ميك د اججر 
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 (1مثال )
 خ ييي ولليي    )ييل  از  اإل  يي و اللء ييولكم يي  البيي و  الليي له  ءبيي م مبمو ييي مييه الري ييي لييز ل ءك)ييهز م)يي ل 

 (0درجات :)الممف: م لي يرءل ل ءكس 
  يالرءكطي ال  ل الرءكطي ال  سكي الرءكطي األول 

73 64 78 
83 45 94 
87 56 83 
78 53 84 
 71 83 
  87 
  93 

 المطموب:
  .ال ءب م      ال ك س م ال)  طي فه ملجكء ا)مس  

  3و   يال  سكييالرءكطييي   لم يي  2ن  الرءكطييي األوليي   لم يي  1  لييس  خ ييي قييكزن  الرييءل سشيي و ملجكييء ب كيي  ا)ييمس  
 .ل يال  الرءكطي لم   

0 كه ة) لك  الل ءكس ال خ ي م)ل  م د م)لوت  اللي  ا  اس   فءق د  05. ؟ 
 الحل العممي:

 : فه ال  اكي سطوز    ل  ء اللوىكع الر كله لي ك س م ولل  لغ  رءكطي مه رءل الل ءكس ال خ ي غم  كيه:أوالً 
Analyze   Descriptive Statistics  Explore… 

 :التاليأكمل المربع الحواري 

 
 

 غم  فه المء ع ال واءل الل له: Normality plots with testsن  ز ا لء  Plotsاججر  ي   -



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

 

 

  43من  5 

 
 

 :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. 
 

 

  ةه      Shapiro-Wilkوكيييييييييي   -شييييييييي كءوس   )يييييييييل  از ا ل ييييييييي ء ل يييييييييكه ةسييييييييي البييييييييي و  ال)ييييييييي  ل ك سييييييييي م ميييييييييه 
Sig.=0.859, 0.892, 0.927  . ءفيي  ال كمغييه ليلل  لغي  رءكطييي ميه رييءل اللي ءكس ال خ ييين  يي  اللءلكيي

 ءبيي م الري ييي فييه م)يي ل اإل  يي و لغيي  رءكطييي مييه رييءل الليي ءكس ال خ ييي لل ييع  الط ئيييي  يي هال يي ءكي  ءجييكي ال
0ر كله ولل   ي  م)لوت  اللي اللوىكع ال 05. . 

 
 مالحظة

  لملءفي لوىكع ال ك س م  لا غ ه  بز Kolmogorov-Smirnov )مءسوا  –غولمبءوا   ز ا ل  ء ك)ل
   لا غ ه  بز اللكسي Shapiro-Wilkوكي   -ن  كسم  ك)ل  ز ا ل  ء ش كءو53اللكسي ةغ ء مه ةو ك) ول 

 .53ةق  مه 
 سطوز  إبءاو ل يك  الل  كه لو االلب ت الوا   غم  كيه:ثانيًا: 

Analyze   Compare Means   One-Way ANOVA 

ه: ز ةغم  المء ع ال واءل غم  كي  
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 ةو 
Analyze   General Linear Model   Univariate  

 : ز ةغم  المء ع ال واءل غم  كيه

 
 

  ز ةغم  المء ع ال واءل غم  كيه: Optionsاسطء   ل  ء   ي  
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 :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:
 والا ك    ي  لب سس ل  كه رءل الل ءكس. Sig. = 0.267ن 1.466قكمي     و لك كه = 

F = 19.66 نSig. = 0.000  يي  ةسيس ال كوبي  فيءول  يكه والليه ليسى   ال ي ءكيو  للي له سيءف  ال ءجيكي
ملو)ر م رءل الل ءكس ال خ ي وس)لسلج ةه اس   فءق د  كه ة) لك  الل ءكس الم لي ين ةل ةسيس كوبي   لكي  غي ا  

0م)لوت  اللي   س  ي  ةه ملو)ر م ة) لك  الل ءكس الم لي ي لك)م غيه  مل) وكين ولل   05.  
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 Estimate of Effect Sizeتقدير حجم التأثير 
 2 between factor

corrected total

SS

SS
 

 معيار تصنيف حجم التأثير:
 جكء:  2

0 06.  :ن ملو)ر 2
0 06 0 14. .   ن 

غ كء:  2
0 14 0 23. .   :ن غ كء ب اد 2

0 23.  
 في ىذه الحالة:

2 2385.343
0.752

3174.000
  

والت الطكمي للسه ةه   الت الطكمي للسه وبو   بز ل  كء غ كء ب اد لل م  رءل الل ءكس  ي  ل  ك  الري ي.
 % ه اللجكء فه  ءب م الري ي للىت  ل  ة) لك  الل ءكس ال خ ي الم)ل  مي75.2

 Partial Eta Squaredمخ وي: الت الطكمي موبو   مط    الل م  فه اللمو  الملسوه  ي 
 

 س  ءف  فءجكي اللي ز والليه ليسى  يي  ل)ي ول الملو)ير م وق يو  ال ءجيكي ال  كييي ةسيس كوبي  ا سيكه  -
غكيييء +ةو ةغ يييء ميييه الملو)ييير م غكيييء المل)ييي وكين وسءكييي  ا ل ييي ء ةل ميييه ايييلت الملو)ييير م مل)ييي و  ةو 

ن ول ب  ي  ي  الا الل) ؤ  )سلء      ا ل  ءام.  مل) و 
 ثم أكمل المربع الحواري كما يمي:  One-Way ANOVAفذة في نا Post - Hocلتنفيذ ذلك اضغط 

 
 لوب      ا ل  ءام فه   لي ل طل شءر لب سس الل  كه مه   مس.

 كييييييث ةه شييييييءر لبيييييي سس ل يييييي كه م)ييييييلوك م ة)يييييي لك  الليييييي ءكس مل طييييييل فييييييكمغه ا لكيييييي ء ا ل يييييي ء  ييييييوس كءوسه 
 Bonferroni ةو ش ككس  (Scheffe) بوز اللكس م. ولل  فه   لي ل) ول ةو   ز ل) ول  
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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 
 ةقي وايه  Sig. =0.003وللي  أله  يال  سكياألولي  و اللي ءكس رءكطليه كوب  فءل ملسول  يكه ملو)يره  -

0.05 .مييه م)ييلوت ال اللييي ملو)ييركهم  موب يي د  ن وال ييءل ل يي لط الرءكطييي األوليي  أله ال ييءل  ييكه
 . 22.3 وك) ول 

واييه  Sig. =0.529ولليي  أله  ل يييال  األوليي  و اللي ءكس رءكطلييه كوبي  فييءل ملسييول  ييكه ملو)ييره ال  -
 .مه م)لوت ال اللي ةغ ء

وايه ةقي   Sig. =0.000وللي  أله  ل ييال  و  ياللي ءكس ال  سكيرءكطليه كوبي  فيءل ملسيول  يكه ملو)يره  -
0.05ميييه م)يييلوت ال الليييي   ال يييءل ل ييي لط الرءكطيييي ال  ل يييي أله ال يييءل  يييكه ملو)يييركهم  )ييي ل  د ن

 . -27.94 وك) ول 
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 (9مثال )
كللط   ل  ال    كه المل   كه فه السوز ةه السوز ال  كا ق  كغوه لس مه الس  كي السم ئكي قكميي وق ئكيي. وقي  

كه ل ييم جييجور لطيي  فلييءام سييومهز اللمكييل ولييى ا  فلييءام ةشيي ءم ال  ييوث ال)يي  طي ةه األفييءا  الطيطييكه ةو الييواقل
سومهز ال  كا  أله ال ء       مي  ك)يلكطو  )يهولي ألقي   يوم فيه ال كئيي ة سي و السيوز ال  كيا . وقي  قي ز    يث 
مل  ى فيه االللييلان  يإبءاو   يث لكي ءس أ ي ء ةسمي ر الللييل اتميهن والللييل الطييلن والللييل اللبس يهن  يي  

سوز. وق  افلء  ال   ث ةه األر ي   لول ةسمي ر الللييل الطييل  وء مي  اللبس يه  كميءوه   ليءام سيوز )كغولوبكي ال
مجييرء ي ةغ ييء مييه األر يي   لول الييسمر اتمييه ألسهييز كشييلءوه  م)ييؤولك لهز  ييه مءاق ييي ال كئييي ال  ءبكييي ولسوييكز 

 يلو ي فيه السيوز فيه غكي   ءا يكهز ء ي كلهز. وقي  كبي  م ي  ايؤالو األر ي   الم) في  كيسهز و يكه الم)يئولكه  يه 
و لل  ك  ط سومهز   ك   ل  بلهز  ل  الشلوء  وبو  ءاع  ب س هز ريو  الوقيم. والسيوز اللمكيل فيه ايلت ال  ليي 
قيي  كهيي   ءا رييي اللليييل و  لليي له كغييوه  رييءا  ييي  الر يي . وقيي  لو وييم ةسميي ر السييوز فييه  شييء  ةر يي   أمسييكهن 

س ككه فيه )يه ال  م)يي ميه  ميءاز. وغي ه ميه المهيز لي ت ال   يث ملءفيي و شء  ةر    قيطكهن و شء  ةر    لب
 . وقيي  افلييء  ال   ييث ةه األر يي   غكييء deltaالس)يي ي المئوكييي ليوقييم الييلل قجيي ت غيي  ر يي  فييه سييوز  مكييل  

: )الممفف. اتمسكه فه لليطهيز  يءا كهز األ) )يه كطجيوه فليء  سيوز ةقي  فيه السيوز اللمكيل مط ءسيي  ي قءاسهز اتمسيكه
  مل يءا  سيس   لس)ي ي المئوكيي ميه deltaك كه ملو)ر فليءام السيوز الليه قجي ا  غي  ر ي  فيه سيوز  مكيل   (نومال

  .3ن واللبس ه = 2ن والطيل = 1ال لء  الغيكي ليسوز  ألسم ر اللليل ال خ ي: اتمه = 
 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. 

 



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

 

 

  43من  09 

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:
 .ةسم ر السوز ال خ يوالا ك    ي  لب سس ل  كه  Sig. = 0.078ن 2.804قكمي     و لك كه = 

F = 41.425 نSig. = 0.000  و  للي له سيءف  ال ءجيكي الم  ئكيي والليه ليسى  يي  ةسيس ال كوبي  فيءول  يكه
وس)يلسلج ةه اسي   فءقي د لي ت األر ي   لليىت ألسمي ر الللييل لي ت األر ي  . س) ي السوز اللمكل الكومكيي ملو)ر م 

الم لي ييي لك)ييم غيهيي  ةسميي ر  اللليييل الم لي ييين ةل ةسييس كوبيي   لكيي  غيي ا   ييي  ةه ملو)يير م ةسميي ر  اللليييل  ييكه 
0م)يييلوت  الليييي   سييي مل)ييي وكين وللييي   05.  =  بييي  ة يييء غ كيييء ألسمييي ر ن و يييلل  كو 3.754. وقكميييي مء يييع  كلييي

 اللليل ل ت األر     ي  ملو)ر س) ي السوز اللمكل الكومكي ل كهز.
 .المبمو  م الم لي ي مل طط د  لب سس ل  كهليمط ءس م ال ل كي  كث ةه شءر  Scheffeلز ا)ل  از ا لء 

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.*. 

 



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

 

 

  43من  04 

 = .Sig   هولليي  ألس)يي ي السيوز اللمكييل الكومكييي ليسمرييكه اتميه والطيييل كوبي  فييءل ملسييول  يكه ملو)ييره  -

0وايييه ةقييي  ميييه م)يييلوت ال الليييي  0.000 05. . لول السيييوز خس)ييي ي السيييوز اللمكيييل الكومكيييي لييي ت األر ييي  
  .6.73  موب  د ن ولل  أله ال ءل  كه و)ركهم  لول ةسم ر اللليل الطيلس) ي ةقءاسهز مه اتمه ةغ ء 

 = .Sig  وللي  ألهالكومكيي ليسمريكه اتميه واللبس يه س)ي ي السيوز ا مكيل كوبي  فيءل ملسيول  يكه ملو)يره  -

0واه ةق  مه م)لوت ال اللي  0.000 05. .  س) ي السوز اللمكل الكومكي ل ت األر ي   لول السيوز اتميه
  .5.13  موب  د ن ولل  أله ال ءل  كه و)ركهم  لول ةسم ر اللليل اللبس هس) ي ةقءاسهز مه ةغ ء 

 .Sig  ولليي  ألهس)ي ي السييوز اللمكيل الكومكييي ليسمريكه الطيييل واللبس يه بي  فيءل ملسييول  يكه ملو)ييره كو ال  -

0مه م)لوت ال اللي  ةغ ءواه  0.134= 05. .   

 

 (0تدريب عممي)
واييي  ك لييييا ايييلا الءجييي    ييي ت اليييوىاءام  يييي  فيييء  ةه ة ييي  ال ييي   كه ةءا  ةه كييي ءس الءجييي  اليييووك ه لييي ت 

ن موو يي د  42  لخا المؤايي  الليمييه   غيي لوءكوسن   يييوزن م ب)ييلكء ن ف  ليي ء  كسييي مييه المليمييكه مؤل ييي مييه  يي
 أجب عما يمي: SPSSالمطموب مستخدمًا مخرجات برنامج فه غ  مؤا . موو كه  8موى كه  مل   

 ا ل  ء لب سس الل  كه. .ة 
الءجيي  الييووك ه للييىت  ليي  و)يير م ايي  للرييه السليي ئج  لييكخد غ فكيي د  ييي  وبييو  فييءول ملسوكييي  ييكه مل .  

المؤا  الليمه م)ل  م د األ)يو  اإل   ئه المس )   )ي  السلي ئج الل لكيي ميع ل )يكء سلكبلي  ل )يكءاد 
 ؟    ئك د غ مخد 

 شييييك كسقيييي ءه  ييييكه ملو)يييير م الءجيييي  الييييووك ه  )يييي  المييييؤاخم الليمكييييي الم لي ييييي   )ييييل  از ا ل يييي ء ج. 
(Sheffe)   

F df1 df2 Sig. 

0.946 2 21 0.404 

 

 مجموع المربعات مصادر االختالف

درجفففففففففففات 
 .F Sig معدل مجموع المربعات الحرية

 0.000 13.121 949.292 2 1,898.583 المؤا 

   72.351 21 1,519.375 ال ر  اللبءك ه

    23 3,417.958 المبموع الغيه

Scheffe 

 المؤىل العممي المؤىل العممي
الفرق بين 
 .Sig المتوسطين

  يوز  ل    غ لوءكوس
 0.563 4.63 ال غ لوءكوس

 0.000 20.75  ءا) م  يك 
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 0.004 16.12  ءا) م  يك    يوز  ل  ال غ لوءكوس
 (9تدريب عممي)

: لىك     بز الم كل م األ) و كي   اد مه األ) لك  ال   ئكي فه    ت المؤ)) م   )ل  از ق ءه ق)ز الل)وكل 
ن اإل خس م مه  خ  االسلءسماإل   ءكي الم يكين األ)يو  ال  سه: خس م فه ال  ا اإل األ)يو  األو : 
. ك  ه ق)ز الل)وكل ةه    ت األ) لك  ال   ئكي لغوه اإل خس م فه ال  ا واالسلءسم مل د األ)يو  ال  لث: 

 المطموب: .يكالملسلي  ك ي ةفج  مه غكءا .   فلءا  ةسس ل ك   ك س م  و   بز الم كل م األ) و كي 
 اغل   ك غي إل   و ق)ز الل)وكل.  -1
  .1ا ل ء ال ءجكي فه ال س    -2
 ه .ةفجيق ءه  كه ة) لك  ال   كي الم لي ي موج  د  -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

 
 

 (4تدريب عممي)
ق ءه ق)ز الل)وكل    اد مه األ) لك  ال   ئكي الم لي ي لرل ز اإلفر ء مه ال  و  ولل  ل  لط ة   

  األو : ل  ك   ال)لءن األ)يو  ال  سه: ل  ك  ال)لء المليه  سس مه  خ  الم خم اللب ءكي: األ)يو 
ال  ك ي اإل   ءكي الم يكين األ)يو  ال  لث: غو وس م الل  ك  مه  خ  ال  ك ي اإل   ءكي الم يكي. ك  ه 
بز ق)ز الل)وكل ةه    ت األ) لك  ال   ئكي لغوه ةفج  مه غكءا .   فلءا  ةسس ل ك   ك س م  و   

 المطموب: الم كل م األ) و كي ليم   الملسه.
 اغل   ك غي إل   و ق)ز الل)وكل.  -1
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 ة) لك  ال   كي ال خ ي ا ل ء لب سس الل  كه ليم كل م فه  -4
وم  اال)لب  ي المس ) ي     ئك د لهلا اال   و وم لا  Sigم  اه قكمي  ن1ا ل ء ال ءجكي فه ال س   -3

 ل)لسلج  و  ةفج  ة)يو  لي   كي ؟
Test of Homogeneity of Variances

 بز الم كل م األ) و كي

.857 2 8 .460

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
ANOVA

 بز الم كل م األ) و كي

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

Dependent Variable  لعو سة ا ماعل ز ا زجح :
Scheffe

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

 J  جلوءم ا  ل اسة
األ)يو  ال  سه
األ)يو  ال  لث
األ)يو  ال  لث

 I  جلوءم ا  ل اسة
األ)يو  األو 

األ)يو  ال  سه

Mean Difference (I-J) Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence  I nterval

 



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

 

 

  43من  06 

 Without Interaction  Two-Way ANOVAبدون تفاعلالثنائي تحميل التباين  -9
 (:4مثال )

كم يي  البيي و  الليي له  يي   الو يي ام المسلبييي فييه األ)يي وع ولليي  للشييء   ميي     )ييل  از  خ ييي ةسييواع م لي ييي مييه 
 .(االنتاج)الممف  الم غكس م

 الل م   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 سوع الم غكسي

74 83 94 68 76 60 90 70 80 90 1 
80 68 82 79 65 50 70 60 92 82 2 
68 93 71 86 92 90 80 82 65 76 3 

 المطموب اختبار:
 ة   م   لا غ ه اللم   مل) وككه فه اإلسل ج.

0   م   لا غ سم الم غكس م مل) وكي فه اإلسل ج م)ل  م د م)لوت  اللي  05.  
 لمربع الحواري كما يمي:أكمل ا

 
 :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:
 ةوالد: ا ل  ء م   لا غ ه اللم   مل) وككه فه اإلسل ج

0ةغ ييء مييه  Sig. = 0.81  ييجكء  ن  F = 0.562 كييث ةه:  05.   م)ييلوت ال اللييي  ف  لليي له ال كمغييه 
. ال  ءكي و لل  كمغه الطو ال ءجكي ءف    ةه  سل ج اللم   مل) و 

   سك د: ا ل  ء م   لا غ سم الم غكس م مل) وكي فه اإلسل ج
0ةغ يء ميه  Sig. = 0.374  يجكء  ن  F = 1.040 كيث ةه:  05.   م)يلوت ال الليي  ف  للي له ال كمغيه 

 ةه الم غكس م مل) وكي فه اإلسل ج. ال ءجكي ال  ءكي و لل  كمغه الطو ءف  
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 With Interaction  TWO-WAY ANOVAالثنائي مع تفاعلتحميل التباين  -4
 (3مثال )

 ملءفيييي اللخقيييي  يييكه ة يييل الميييلغءام ة سييي و الم  جيييءام  اللء كيييياايييلز ة)يييل ل  ط)يييز  ييييز اليييس س  إ ييي ت غيكييي م 
  األ)يل ل ةه الر لي   ةو الر ل يي  اليلكه كهيلز    يل والم)لوت الل  يكيه فيه المي    فيه سه كيي اللي ز. وقي  افليء 

ملغءام ة س و الم  جءام كغوه ةغ ء ق ء   ي  فهز م لوت الم  جء  ميه الر لي  اليلل كغل يه   ال)يلم ع  لي  
الم  جييء . وقيي  ا ليي ء األ)ييل ل  خ ييكه ر ل يي د  ييس هز  رءكطييي الللكييكه اللشييوائه فييه  ييخث مبمو يي م: مبمو ييي 

مبمو يي المس قشيي ة سي و الم  جيء ن ومبمو يي اال)يلم ع. وقي  قيءء األ)يل ل اال)يلمءاء فيه ايلا ة ل الميلغءامن و 
فييه بييىو الميي    الييلل لمييم لجركلييس ة سيي و فلييء  ال  ييث. وك ييكه  ال  ييث لميي   ةء لييي ة)يي  كع كلرييكهز  ليي ا  ا ل يي ءاد 

و فلييء  ال  ييث. وك لييول  ءبيي م  كسييي الرييخ  فييه اال ل يي ء الييلل ابييءل  يييكهز  ليي  اسلهيي  (االسففتماع :)الممففف
: م)يلمع  ن 3: كسي ق،ن 2: ك  يل ميلغءامن 1 سي ث  ن الرءكطيي   2لغيوءن  1الميا  ي   خ ي ملجكءام: السيوع  

  وال ءبي.
 المطموب اختبار الفروض الصفرية الثالثة التي تتعمق بكل من:

 المؤ ءام الءئك)ي ليسوع -1
 المؤ ءام الءئك)ي ليرءكطي -2

 كطيالل      كه السوع والرء  -3

Analyze General Linear Model Univariate  

 :المء ع ال واءل الل لهةغم   -

 
 

 :فكوهء المء ع ال واءل الل له Modelاججر  -
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  Continueاججر  -

  ز ةغم  المء ع ال واءل غم  كيه: Post Hocاججر  -

 

 
 

  Continueاججر  -

  ز ةغم  المء ع ال واءل غم  كيه: Plotsر اجج -
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 Continue ز  Addاججر  -

  ز ةغم  المء ع ال واءل غم  كيه: Optionsاججر  -

 

 :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. 

 
 

لام وملسيي  اييلا ةسييس ال لوبيي  فييءول     يي ئك د  واييه قكمييي غكييء  الييي Sig.=0.457  لس)يي ي  ليي  السييوع:  -
 .للىت  ل  السوعي ي فه ملو)ر  ءب م الر اللي     ئكي 

لام  الليي    ي ئكي وملس  الا ةسيس لوبي  فيءول      ئك د   اليواه  Sig.=0.000  لس) ي  ل  الرءكطي:  -
 الرءكطي ل  للىت فه ملو)ر  ءب م الري ي 

وملسي  ايلا ةسيس ال     ي ئك د واه قكمي غكيء  اليي  Sig.=0.125:  كه السوع والرءكطي   لس) ي  ل  الل     -
  كه السوع والرءكطي. كوب  ل    

 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.*. 

 
 

 النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يمي:من 
وللي   ءب م الري يي   )يل  از رءكطليه اة يل الميلغءاما واالمس قشييا ملو)ره فه كوب  فءل ملسول ال  -

0.05مه م)لوت ال اللي  ةغ ءواه  Sig. =0.060 أله . 
ولليي   ءبيي م الري ييي   )ييل  از رءكطلييه اة ييل المييلغءاما وااال)ييلم عا ملو)ييره  فييهكوبيي  فييءل ملسييول  -

0.05واه ةق  مه م)لوت ال اللي  Sig. =0.000أله   ا ة يل الميلغءام وال يءل ل ي لط رءكطيي ا
 .26.63أله ال ءل  كه ملو)ركهم  موب  د وك) ول 

وللي  أله  ءبي م الري يي   )يل  از رءكطليه ا المس قشيي ا وااال)يلم عا ملو)يره  فيهكوب  فءل ملسيول  -
Sig. =0.000  0.05واييه ةقيي  مييه م)ييلوت ال اللييي  المس قشييي ا أله  وال ييءل ل يي لط رءكطييي ا

 .17.93موب  د وك) ول ال ءل  كه ملو)ركهم  
 الطريقةو  النوعالتفاعل بين المتغيرين 

  س م  كغوه الل      ا  فإه لل  كلسه ةه ال ءول فيه م)يلوك م ة ي  الملجكيءكه ال للوافيل ميع ال يءول 
 فه م)لوك م الملجكء ات ء.

ةو ةغ يء ك ليييا  ييه  فيإلا غيي ه لي كس  ل   يي   ييكه السيوع والرءكطييي فملسيي  للي  ميي خد ةه ملو)يير اليلغوء فييه رءكطييي
 ملو)ر اإلس ث فه لي  الرءل. ةل ةه المؤ ءام فه الت ال  لي ل ليا مه سوع ت ء.

  ةم   لا غ ه الل     غكء  ا      ئك د وللل  )سءت ةه الرءل ال خث له  س س األ ء فيه   ليي اليلغوء
 واإلس ث.

 يييه ملو)ييير اإلسييي ثن  ال ةه سمييير وءغيييز ا يييلخا رءكطيييي المس قشيييي  يييكه السيييو كه  كيييث كىكييي  ملو)ييير اليييلغوء 
الملو)يير م وا يي   ييكه السييو كه. فسبيي  الملو)ييركه فييه رءكطييي اال)ييلم ع اييه األقيي   ييكه السييو كهن كيكهيي  رءكطييي 

 المس قشين ةم  رءكطي ة ل الملغءام فهه األغ ء ة ءاد  كه الرءل ال خث.
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 :(5مثال )
وبءاز    )ل  از  خ ي ةسواع م لي ي ميه ال كل مكسي من وةء ليي كم   الب و  الل له ىك    وىه األر     مط ءاد   لغكي

 (.: الوزن)الممف ةسواع مه الجلاو ال  ى  خ  )لي ةشهء.
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

 ل لام  اللي     ئكي  كه ملو)ر م ال كل مكس م؟ة   ا  لوب  فءو 
    ا  لوب  فءول لام  اللي     ئكي  كه ملو)ر م ةسواع الجلاو؟

 ج  ا  كوب  ل      كه سوع ال كل مكهن وسوع الجلاو ال  ى؟
 :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:
 ن متوسطات الفيتامينات الثالثةأواًل: اختبار ما إذا كانت ىناك فروق بي

  م)يلوت ال الليي  ف  للي له ال كمغيه ءفي  05.0ةغ يء ميه  Sig. = 0.883ن  F = 0.126 حيفث أن:
 وس)لسلج ةه ملو)ر م ال كل مكس م ال خ ي مل) وكي الل  كء  ي  ىك    وىه األر   . ال ءجكي ال  ءكي

 
 ك فروق بين متوسطات أنواع الغذاء الخاص األربعةثانيًا: اختبار ما إذا كان ىنا

 م)يلوت ال الليي  ف  للي له ال كمغيه ءفي   05.0ةغ يء ميه  Sig. = 0.634ن  F = 0.589 حيفث أن:
 وس)لسلج ةه ملو)ر م ةسواع الجلاو األء لي مل) وكي الل  كء  ي  ىك    وىه األر   . ال ءجكي ال  ءكي
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 ار ما إذا كان ىناك تفاعل بين نوع الفيتامين ونوع الغذاء الخاصثالثًا: اختب
 وسوع الجلاو ال  ى ال كل مكس م ال كوب  ل      كه   فرضية العدم:

 م)يلوت ال الليي  ف  للي له ال كمغيه  05.0ةغ يء ميه  Sig. = 0.627  يجكء  ن  F = 0.741 حيث أن:
ءف  

0
H .وس)لسلج ةسس ال كوب  ل      كه سوع ال كل مكه وسوع الجلاو ال  ىن ةل ةسهم  م)لطخه 

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

Post Hoc…  ثم اخترScheffe  ذو االتجاه الواحدكما في حالة تحميل التباين. 
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 THREE-WAY ANOVAالثالثي تباين تحميل ال -3
 م خد.  A,B,Cك)ل  ز ل يك  الل  كه ال خ ه فه   لي لب ء  كؤ ء  يكه   خ ي  وام  

 اس   ) لي ا ل  ءام فه   لي ل يك  الل  كه ال خ ه مع وبو  ل      كه اللوام  ال خ ي واه: 
1ا ل  ء ال ءجكي 

H ملو)ر م م)لوك م الل م  األو  : ال كوب  فءول  كهA. 
2ا ل  ء ال ءجكي 

H ال كوب  فءول  كه ملو)ر م م)لوك م الل م  ال  سه :B. 
3ا ل  ء ال ءجكي 

H ال كوب  فءول  كه ملو)ر م م)لوك م الل م  ال  لث :C. 
4ا ل  ء ال ءجكي 

Hوب  ل      كه الل ميكه األو  وال  سه : ال كA,B. 
5ا ل  ء ال ءجكي 

Hال كوب  ل      كه الل ميكه األو  وال  لث : A,C . 
6ا ل  ء ال ءجكي 

H ال كوب  ل      كه الل ميكه ال  سه وال  لث :B,C. 
7ا ل  ء ال ءجكي 

H : ال كوب  ل      كه اللوام  ال خ يA,B,C. 
 :(6مثال )

: B : لي  كء المهسيي س  اسيي    خ يي مهس )ييكه A سي   سليي ج ميي    ملكسيي. غيي ه اسيي    خ يي  واميي  مهمييي وايي : 
: ىميييه اللل ئيييي  لييي  Cالميي    الم)ييي      يييي   سليي ج المييي    المريو يييي  اسييي    خ ييي ةسيييواع ميييه الميييوا  الم)يي      

)الممفف   قكطيي . كم ي  البي و  اللي له سلي ئج لبء يي ةبءكيم لهيلا الجيء . 23 قكطيي و  15  فلءلي ه اإلسل ج  اس 
 (الميندسين

3
B 2

B 1
B   

11.2, 11.6, 12.0 10.3, 10.2, 10.5 10.7, 10.8, 11.3 
1

A  

1
C 10.7, 10.5, 10.2 10.2, 10.9, 10.5 11.4, 11.8, 11.5 

2
A 

11.1, 11.0, 11.5 12.0, 11.5, 11.6 13.6, 14.1, 14.5 
3

A 
12.2, 11.0, 11.7 10.5, 11.1, 10.3 10.9, 12.1, 11.5 

1
A  

2
C

 

 
10.8, 10.2, 11.5 12.6, 7.5, 9.9 9.8, 11.3, 10.9 

2
A 

11.9, 11.6, 12.2 10.2, 11.5, 10.9 10.7, 11.7, 12.7 
3

A 
 المطموب:

ء السل ئج الغ ميي الله كمغه ال  و   يك  َ ه ب و  ل يك  الل  كه ال خ ه  ز فُس  ه  مسسغوِّ
 :نتائج االختبار

Warnings

Post hoc tes ts are not perf ormed f or مز .because there are fewer than three groups ةئبعتلا ن
 



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

 

 

  43من  97 

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
لملجكء اىمه اللل ئيا ألسس كلغوه مه مبمو لكه فطر وك)يل  ز فيه ايلت  Post Hocال كمغه ا)ل  از ا ل  ءام 

 فيييييه   ليييييي اللكسييييي م الم)يييييلطيي غمييييي  ليييييز شيييييء س )ييييي  ط د  لمىكييييي  ميييييه الل   يييييك  ةسويييييء ال ييييي   Tال  ليييييي ا ل ييييي ء 
 والا ك    ي    ز لب سس اللوام  ال خ ي. Sig. = 0.019ن 2.281قكمي     و لك كه = ال  مس .

 أثر الميندس عمى كمية إنتاج المادة:
F=11.645 نSig.=.000  م)ييلوت ال اللييي    لليي له فإسييس كوبيي  ليي  كء ليمهسيي س  ييي  غمكييي  0.05ة ييجء مييه 
  سل ج الم   .

 مية إنتاج المادة:أثر نوع المادة المساعدة عمى ك
F=8.48 نSig.=.001  م)لوت ال اللي    لل له فإسس كوب  لي  كء لسيوع المي    الم)ي      يي   0.05ة جء مه 

 غمكي  سل ج الم   .
 أثر زمن التعبئة عمى كمية إنتاج المادة:

F=1.974 نSig.=.169  ئيي  يي  غمكيي  م)لوت ال اللي    لل له فإسس ال كوب  لي  كء ليىمه اللل 0.05ةغ ء مه 
  سل ج الم   .
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 التفاعل بين الميندس والمادة المساعدة:
F=1.988 نSig.=.117  م)ييلوت ال اللييي    لليي له فإسييس ال كوبيي  ل   يي   ييكه المهسيي س والميي     0.05ةغ ييء مييه 
 الم)    .

 التفاعل بين الميندس وزمن التعبئة
F=2.427 نSig.=.103  له فإسييس ال كوبيي  ل   يي   ييكه المهسيي س وىمييه  م)ييلوت ال اللييي    لليي 0.05ةغ ييء مييه 
 اللل ئي.

 التفاعل بين المادة المساعدة وزمن التعبئة:
F=3.026 نSig.=.061  م)ييلوت ال اللييي    لليي له فإسييس ال كوبيي  ل   يي   ييكه الميي    الم)يي      0.05ةغ ييء مييه 

 وىمه اللل ئي.
 التفاعل بين الميندس والمادة المساعدة وزمن التعبئة:

F=2.043 نSig.=.103  م)ييلوت ال اللييي    لليي له فإسييس ال كوبيي  ل   يي   ييكه المهسيي س والميي     0.05ةغ ييء مييه 
 الم)     وىمه اللل ئي.

وذلك ألن تباينفات كميفات االنتفاج  لمقارنة متوسطات كل عامل عمى حده Dunnett T3تم استخدام اختبار 
 وزمن التعبئة الميندس والمادة المساعدةغير 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
  ال كوبيييي  فييييءل ملسييييول  ييييكه ملو)ييييره ليييي  كء المهس )ييييكه األو  وال يييي سه  ييييي  غمكييييي  سليييي ج الميييي    أله

Sig.=.395 0.05 م)لوت ال اللي ةغ ء مه  . 
  كوبيييي  فيييييءل ملسييييول  يييييكه ملو)ييييره لييييي  كء المهس )يييييكه األو  وال  لييييث  يييييي  غمكييييي  سلييييي ج المييييي    أله

Sig.=.047 ن وال ييييءل ل يييي لط المهسيييي س ال  لييييث أله ال ييييءل  ييييكه  0.05 م)ييييلوت ال اللييييي ة ييييجء مييييه
  للي له فيإه لي  كء المهسي س ال  ليث ةغ يء ميه لي  كء المهسي س األو  ن 0.80-ملو)ركهم  ) ل  د وك)ي ول 
  ي  غمكي  سل ج الم   .
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 مكييييي  سليييي ج الميييي    أله كوبيييي  فييييءل ملسييييول  ييييكه ملو)ييييره ليييي  كء المهس )ييييكه ال يييي سه وال  لييييث  ييييي  غ
Sig.=.007 ن وال ييييءل ل يييي لط المهسيييي س ال  لييييث أله ال ييييءل  ييييكه  0.05 م)ييييلوت ال اللييييي ة ييييجء مييييه

  لليي له فييإه ليي  كء المهسيي س ال  لييث ةغ ييء مييه ليي  كء المهسيي س ن 1.2278-ملو)ييركهم  )يي ل  د وك)يي ول 
  ي  غمكي  سل ج الم   . ال  سه

س الثالففث لففو تففأثير أكبففر مففن الميندسففين األول والثففاني عمففى مففن ىففذه النتففائج يمكففن القففول بففأن المينففد
 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
  كوبيي  فييءل ملسييول  ييكه ملو)ييره ليي  كء الميي    الم)يي     األوليي  وال  سكييي  ييي  غمكييي  سليي ج الميي    أله

Sig.=.030 أله      األولييي  لييي  كء المييي    الم)ييين وال يييءل ل ييي لط  0.05 م)يييلوت ال الليييي ة يييجء ميييه
لي  كء المي    الم)ي     األولي  ةغ يء    لل له فيإه لي  كءن 1.0611ال ءل  كه ملو)ركهم  موب  د وك) ول 

  ي  غمكي  سل ج الم   .ال  سكي مه ل  كء ل  كء الم    الم)     
  ه ي  يييي  غمكييييي  سلييي ج الميييي    ألل يييالم)ييي     األوليييي  وال  ال كوبييي  فيييءل ملسييييول  يييكه ملو)يييره ليييي  كء

Sig.=.418 0.05 م)لوت ال اللي ةغ ء مه  . 
  ي  ييييي  غمكييييي  سليييي ج الميييي    أله ل ييييوال   ال  سكيييييالم)يييي     ال كوبيييي  فييييءل ملسييييول  ييييكه ملو)ييييره ليييي  كء

Sig.=.148 0.05 م)لوت ال اللي ةغ ء مه  . 
الثفاني من ىذه النتفائج يمكفن القفول بفأن المفادة المسفاعدة األولفى ليفا تفأثير أكبفر مفن المفادة المسفاعدة 

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

Groups 
(Repeated Measures ANOVA) 

 (7مثال )
ي لل  كيي  ةغ ييء ة)يي لك  اال)ييلء  و ف  يكييي فييه اللجييي   ييي  الجييجور ولليي  فييه  ييخج بميي  ه قيي ز    ييث   ءا)يي

األ ج و اللشيءوه فيه بم  يي   اء  الجيجور فيه ايلت ال ءا)يي. وغي ه ملي   إل اء  الججور. وق  ش ء  بمكع 
جء  م الطي  كط س لغ  مش ء   خ  الويءوا ال م)يي الليه شيميله  اللبء يي. وقي  ميءم بمكيع ايلت الويءوا 
   ء  غ  مش ء   خ  س س البي)ي لج ر اال لخف م فه غمكي الججر الله كشيلء ال يء   هي  ميه كيوز ت يء. 

 لوءوا ال م)ي غم  كيه:وغ سم ا
  قكطي . 15ال ر األ) )ه  كبيس غ  فء   ه وو لم    .1

ل م  موبس  ك)لمع األفءا   ل  شءكر م)ب  كلريكهز اللليكمي م  جييل  كيوسهز والليس س  لميل ميع ا)يلء  و  .2
  قكطي ة س و لءغكىاز  ي  غيمي ةو    ء  وا    . 15 جخلهز لم   

  قكطي . 15أل   األش  ى الغومك ككه  ي  شءكر م)ب  لم    ال غ اي  ك)لمع األفءا   ل  لم ك  .3

 قكطي  س م ليا ة وام مه الر كليي  مي  فكهي  ة يوام  15الر كلي  ك)لمع األفءا   ل  شءكر م)ب  لم    .4
 الم كرن والءك حن والمرءن و  كا ةوءال األشب ء ولجءك  الركوء .

 15مييه المطرو يي م المو)ييكطكي ال  ك ييي لميي    المو)ييكط   ك)ييلمع غيي  شيي ى  ليي  شييءكر م)ييب   يكييس مبمو ييي
  قكطي .

وكميييء غييي  فيييء   ييي لوءا األو    ييير الط  ييي    ةوالدن  ال ةه ويييءوا المل لبيييي األء ليييي األ يييءت وى يييم 
 شوائك د ال)ل ل   ا لم   ل  كء لءلك    و ه   ي  سل ئج اللبء ي وغ سم جء  م قيي  غي  فيء  لءاقي    )يلمءاء 

. وقييي   )ييي  ملو)ييير ملييي   جيييء  م الطيييي    ييي   الييي ق م فيييه ال قكطيييي  لغييي  فيييء   يييخ  ال ميييس  شيييء   قكطيييي.
 .(االسترخاء)الممف 
وسطوز فه الت المشغيي    ل  ء ال ء  ال  ءل ةه مل   جء  م الطي  لغ  فء ن فه الملو)يرن لوي   

 م غمي  ايه  ييخ  غي  ويءا مييه الويءوا ال م)يي   يير الط  ي   وويءوا اال)ييلء  و األء يع . ةل ةه ملو)يير
 المبلمع مل) وكين وةه الت الوءوا ال لؤ ء  ي  مل   جء  م الطي .

 الحل العممي:
 : فه ال  اكي سطوز    ل  ء اللوىكع الر كله لغ  مه الملجكءام ال م)ي غم  ) ل شء س.أوالً 

 :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. 

 

 ةه       Shapiro-Wilkوكيييييييييي   -شييييييييي كءول يييييييييكه ةسيييييييييس   )يييييييييل  از ا ل ييييييييي ء  البييييييييي و  ال)ييييييييي  ل ك سييييييييي م ميييييييييه 
Sig.=0.624, 0.206, 0.428, 0.270, 0.177  . ال كمغيه ليلل  لغي  ميه الملجكيءام ال م)يين  يي  اللءلكي

ر كليييه وللييي   يييي  م)يييلوت  الليييي اللوىكيييع لل يييع الملييي   جيييء  م الطيييي   الط ئييييي  ييي هال ييي ءكي  ءجيييكي الءفييي  
0 05. . 
 غم  كيه:  ا   المبمو  م  كهسطوز  إبءاو ا ل  ء ل يك  الل   ثانيًا:

Analyze General Linear Model Repeated Measures 

 :التالية ةالحواري اتالمربعكاًل من 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 "غي ه شيءر ال وءكيي  ال ل ي ء مي   لا "Mauchly's Test of Sphericity"ك)يل  ز ا ل ي ء 

Condition"   ال ل ييي ءF   مل طيييل. وسخ يييو ةه قكمييييSig.=0.000  ممييي  كييي    يييي  ةه ايييلا الشيييءر غكيييء
 ."Epsilon "كريل  يكه   Fمل طل. مع مخ وي ةسس لوب   خ ي قكز للم  ل  ك  م ال ل  ءام 
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

 
 

- Sphericity Assumed   كي مل طل.: ك)ل  ز فه   لي ةه ا ل  ء ال وء 
- Greenhouse-Geisser ك)ل  ز فه   لي ةه ا ل  ء ال وءكي غكء مل طل : 
 .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=
  ة.الخمس
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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. 

 
 

 

  
 


