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 المحتىيات
 Mixed ANOVA ............................................. 3 وداخلها المجمىعات بين المختلط التباين تحليل: ثالثا  

 Analysis of Covariance (ANCOVA) .................................................... 8 التغاير تحليل: رابعا  
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  Mixed ANOVA : تحليل التباين المختلط بين المجمىعات وداخلهاثالثا  

 (8مثال )
البعد  صمم باحث دراسة ليختبر الفرض بأن طمبة كمية اليندسة نظرًا لتدريبيم المستمر في التمثيل ثنائي

. وقد قدم الباحث لعينتين من طمبة التربيةلألبنية ثالثية األبعاد، لدييم إحساس أقوى بالشكل والتناسق من طمبة 
مجموعة من األشكال اليندسية )تتكون من المثمث والمربع والمستطيل( عمى كمية التربية كمية اليندسة وطمبة 

ذا المتغير متغير داخل لجميع أفراد العينة فإن ى شاشة الحاسب اآللي ونظرًا ألنو قدم ىذه األشكال
 .(ألشكالا :)الممف. المجموعات

Analyze General Linear Model Repeated Measures 
 :التالية ةالحواري اتالمربعكاًل من أكمل 
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 OKثم  Add ،Continueاضغط  -

 :ئج االختبارنتا -
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Multivariate Testsa 

Effect Value F 

Hypothesis 

df 

Error 

df Sig. 

Partial 

Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
c
 

Pillai's Trace .881 62.926 األشكال
b
 2.000 17.000 .000 .881 125.851 1.000 

Wilks' 

Lambda 

.119 62.926
b
 2.000 17.000 .000 .881 125.851 1.000 

Hotelling's 

Trace 

7.403 62.926
b
 2.000 17.000 .000 .881 125.851 1.000 

Roy's Largest 

Root 

7.403 62.926
b
 2.000 17.000 .000 .881 125.851 1.000 

 * األشكال

 الكلية

Pillai's Trace .959 197.963
b
 2.000 17.000 .000 .959 395.926 1.000 

Wilks' 

Lambda 

.041 197.963
b
 2.000 17.000 .000 .959 395.926 1.000 

Hotelling's 

Trace 

23.290 197.963
b
 2.000 17.000 .000 .959 395.926 1.000 

Roy's Largest 

Root 

23.290 197.963
b
 2.000 17.000 .000 .959 395.926 1.000 

 

لظظظظة واضظظظظحة سذ بمظظظظل مسظظظظتو  الداللظظظظة دال نالحظظظظظ أن كظظظظاًل مظظظظن اثظظظظار الشظظظظكل، الشظظظظكل   المجمو ظظظظة لظظظظو 
Sig.=0.000. 

 

Mauchly's Test of Sphericitya 

Measure:   MEASURE_1   

Within Subjects 

Effect 

Mauchly's 

W 

Approx. Chi-

Square df Sig. 

Epsilon
b
 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Lower-

bound 

 500. 1.000 926. 490. 2 1.426 920. األشكال

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent 

variables is proportional to an identity matrix. 

 

    Sphericity Assumedمتحقق بالتالي نستخدم  (Sig.=0.490)في ىذا المثال شرط الدورية 
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Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1   

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial 

Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
a
 

 Sphericity األشكال

Assumed 

880.533 2 440.267 68.554 .000 .792 137.107 1.000 

Greenhouse-

Geisser 

880.533 1.851 475.702 68.554 .000 .792 126.894 1.000 

Huynh-Feldt 880.533 2.000 440.267 68.554 .000 .792 137.107 1.000 

Lower-bound 880.533 1.000 880.533 68.554 .000 .792 68.554 1.000 

 Sphericity الكلية * األشكال

Assumed 

2254.933 2 1127.467 175.557 .000 .907 351.114 1.000 

Greenhouse-

Geisser 

2254.933 1.851 1218.213 175.557 .000 .907 324.959 1.000 

Huynh-Feldt 2254.933 2.000 1127.467 175.557 .000 .907 351.114 1.000 

Lower-bound 2254.933 1.000 2254.933 175.557 .000 .907 175.557 1.000 

Error(األشكال) Sphericity 

Assumed 

231.200 36 6.422 
     

Greenhouse-

Geisser 

231.200 33.318 6.939 
     

Huynh-Feldt 231.200 36.000 6.422      

Lower-bound 231.200 18.000 12.844      

a. Computed using alpha = .05 

 

لفرضظية الصظفرية ونسظتنتج أن لمتغيظر بالتالي نرفض ا Sig. =0.000نجد أن قيمة  بالنسبة لممتغير األشكال
أن  كظظذلك يالحظظظاثظظارًا رئيسظظة ترجظظا سلظظأ اخظظتالف أداء الطمبظظة  مظظأ المسظظتويات الثالثظظة لممتغيظظر.  األشظظكال

 (.Sig. =0.000التفا ل بين المتغيرين دال سحصائيًا )
Tests of Between-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1   

Transformed Variable:   Average   

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
a
 

Intercept 11454.017 1 11454.017 1322.465 .000 .987 1322.465 1.000 

 1.000 215.956 923. 000. 215.956 1870.417 1 1870.417 الكلية

Error 155.900 18 8.661      

بالتببالي نببرفض الفراببية الصببفرية ونسببتنتف أن ىنبباك فرقببًا  Sig. =0.000نجببد أن قيمببة  الكميظظةبالنسبببة لمتغيببر 
وىبي  3.9.3يبمب   (Partial  Eta Squared)بين أداء طمببة عمبم البنفس وطمببة اليندسبة. كمبا أن حجبم األثبر 

 لطمبة.قيمة عالية جدًا تؤكد الفروق بين مجموعتي ا
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 المقارنات الثنائية
 

Estimates 

Measure:   MEASURE_1   

 Mean Std. Error األشكال

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 12.750 .756 11.162 14.338 

2 9.750 .465 8.774 10.726 

3 18.950 .537 17.822 20.078 

 

Pairwise Comparisons 

Measure:   MEASURE_1   

(I) األشكال (J) األشكال 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.
b
 

95% Confidence Interval for 

Difference
b
 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 3.000
*
 .697 .001 1.161 4.839 

3 -6.200-
*
 .895 .000 -8.562- -3.838- 

2 1 -3.000-
*
 .697 .001 -4.839- -1.161- 

3 -9.200-
*
 .800 .000 -11.311- -7.089- 

3 1 6.200
*
 .895 .000 3.838 8.562 

2 9.200
*
 .800 .000 7.089 11.311 

 تفسير التفا ل:
أن التفاعل بين المتغيرين دال إحصائيًا كما تم اإلشارة إلى ذلك مسبقًا ، والسبب في ىذا التفاعل  يالحظ

( عن األشكال)المستوى الثاني لمتغير  المربااليندسة في المتغير  انخفاض متوسط مجموعة طمبة كمية
حيث يزيد متوسط طمبة كمية )المثمث والمستطيل( متوسط طمبة كمية التربية، وبذلك بعكس المتغيرين اآلخرين 

 اليندسة عن متوسطي طمبة كمية التربية.
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  Analysis of Covariance (ANCOVA) تحليل التغاير: رابعا  

إلزالة اثر المتغيرات المصاحبة فى البيانات ثم اجراء تحميل تباين عمى  ANCOVAتحميل التغاير  يدفي
 الدرجات المعدلة من أثر المتغيرات المصاحبة .

( )مصاحب إاافيص احصائيا من متغير باكتشاف االختالف بين المجموعات مع التخمتحميل التغاير يسمح 
 المتغير التابع . انو قد يؤثر عمى فييشك الباحث 

ييدف إلى تقويم مدى اختالف متوسطات المتغير التابع في المجتمع في عدد من مستويات مما يعني أنو 
عامل من العوامل، مع تعديل الفروق الموجودة في المتغير المصاحب، وبمعنى آخر ىل تختمف المتوسطات 

 المعدلة لممجموعات عن بعايا البعض؟
عندما يكون لديك تصميم تخاع فيو مجموعتان لمدراسة قبل وبعد )مقارنة بين تأثير تحميل التغاير يستخدم 

 قبل( ويتعامل مع درجات االختبار لقياسات قبل وبعد تطبيق البرنامفبرنامجين مختمفين مع تطبيق بعض ا
اير ، مما يجعل تحميل التغبشكل مسبق بين المجموعات الموجودةلمتخمص من االختالفات  مصاحبكمتغير 

 .استخدام احجام صغيرة من العينات المصاحب مفيدًا وبخاصة عند
 و ثالثة مصاحبو تختار بعناية لمتقميل من تباين االخطاء.أاستخدام متغيرين  Stevensيقترح 

  المطموب إلجراء المعالجة
 بعد التجربة ( البعديفى القياس  المغة العربية )درجات  ميكمتغير تابع  -1

 لتقميدية  طريقة االكتشاف، الطريقة ا،   طريقة التعمم الذاتي :وعينمستقل متغير  -.

 (القبميالقياس  في المغة العربية أكثر )درجات أو  ميكمتغير مصاحب  -3

 يتم قياس المتغير المصاحب قبل التجربة  -

 يتم قياس المتغير المصاحب بدون اخطاء  -

 ال تكون المتغيرات المصاحبة مرتبطة بشدة مع بعايا البعض  -

ات ان يكون ىناك تجانس بين درجة ميل االنحدار بين المتغير المصاحب و المتغير التابع  لممجموع -
 .المختمفة

 (9) مثال
أراد باحببببث أن يببببدرس أثببببر طريقببببة التببببدريس عمببببى التحصببببيل الدراسببببي لمببببادة المغببببة العربيببببة فببببي الصببببف األول 

الكتشببباف. ولبببذلك قبببام اإلعبببدادي. وقبببد اختبببار أن يجبببرب طبببريقتين لمتبببدريس ىمبببا طريقبببة البببتعمم البببذاتي وطريقبببة ا
العشببببوائي لتحديببببد  . واسببببتخدم التعيببببينطالببببباً  3.مجموعببببات تتكببببون كببببل مجموعببببة منيببببا مببببن  باختيببببار ثببببالث

المعالجبببات: وكانبببت المجموعبببة األولبببى ىبببي مجموعبببة البببتعمم البببذاتي، والمجموعبببة الثانيبببة ىبببي مجموعبببة طريقبببة 
االكتشاف، والمجموعة الثالثة تتعمم بالطريقة التقميدية. وقبل ببدء التجرببة طببق عمبى المجموعبات البثالث اختببارا 

المعالجات التجريبية أن ىناك فروقا دالة إحصبائيا ببين المجموعبات  قبميًا في المغة العربية، ولكنو الحظ قبل بدء
الببثالث فبببي االختببببار القبمبببي. فقبببرر االسبببتمرار فبببي التجرببببة الختببببار الفبببرض الصبببفري بعبببدم وجبببود أثبببر لطريقبببة 
التدريس عمى التحصيل الدراسي في المغبة العربيبة. عمبى أن يسبتخدم درجبات االختببار القبمبي كمتغيبر مصباحب 

الممظف ات االختبار البعدي. وبعد االنتياء من التجربة التي استمرت أربعبة أسبابيع طببق االختببار البعبدي. لدرج
ancova  درجات االختبارين القبمي والبعدييحتوي عمى. 
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 فيما يمي نقوم بإجراء ثالثة اختبارات: 
 اختبار تجانس ميل خط االنحدار. .1

 )تحميل التغاير(.المتوسطات المعدلة  اختبار تقويم الفروق في ..

 االختبارات البعدية بين أزواج المتغيرات. .3
 أواًل: اختبار تجانس ميل خط االنحدار.

يجب اختبار فراية الميل قببل إجبراء تحميبل التغباير األحبادي، ويقبوم ىبذا االختببار بتقبويم التفاعبل ببين المتغيبر 
يشببير التفاعبل الببدال ببين المتغيببر المصبباحب  المصباحب والعامببل )المتغيبر المسببتقل( فبي التنبببؤ بببالمتغير التبابع.

والمتغيببر المسببتقل إلببى أن الفببروق بببين المجموعببات فببي المتغيببر التببابع ىببي دالببة لممتغيببر المصبباحب، فببإذا كببان 
 التفاعل دااًل فمعنى ىذا أن نتائف تحميل التغاير ال ُيعتد بيا، ويجب عدم إجراء ىذا التحميل.

AnalyzeGeneral Linear ModelUnivariate 

 أكمل المربا الحواري كما يمي:

 
 

 أكمل المربع الحواري كما يمي:ثم  Specify Modelتحت  Customثم  Modelااغط عمى  -
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 النتائج

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   البعدي االختبار   

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
b
 

Corrected 

Model 

1744.472
a
 5 348.894 27.049 .000 .662 135.244 1.000 

Intercept 291.410 1 291.410 22.592 .000 .247 22.592 .997 

 800. 10.059 127. 009. 5.029 64.872 2 129.743 المجموعات

 1.000 85.425 553. 000. 85.425 1101.867 1 1101.867 القبلي

 * المجموعات

 القبلي

44.739 2 22.370 1.734 .184 .048 3.469 .352 

Error 890.008 69 12.899      

Total 72678.000 75       

Corrected 

Total 

2634.480 74 
      

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

b. Computed using alpha = .05 
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 ولذلك نواصل العمل في تحميل التغاير. (Sig. = 0.184)في ىذا المثال التفا ل غير دال 
 ثانيًا: سجراء تحميل التغاير

   Specify Modelتحت  Full Factorialثم  Modelااغط عمى 

 
 

 ، وأكمل المربع الحواري التالي:Optionsثم   Continueااغط  -

 
 

 OKثم   Continueااغط  -
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 النتائج
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   البعدي االختبار   

group Mean Std. Deviation N 

 25 4.434 33.64 الذاتي التعلم

 25 6.498 30.84 االكتشاف

 25 5.115 27.20 التقليدية

Total 30.56 5.967 75 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   البعدي االختبار   

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
b
 

Corrected 

Model 

1699.733
a
 3 566.578 43.035 .000 .645 129.105 1.000 

Intercept 279.472 1 279.472 21.228 .000 .230 21.228 .995 

 1.000 89.505 558. 000. 89.505 1178.373 1 1178.373 القبلي

 1.000 82.982 539. 000. 41.491 546.248 2 1092.495 المجموعات

Error 934.747 71 13.165      

Total 72678.000 75       

Corrected 

Total 

2634.480 74 
      

  يتبببين مببن النتببائف أن مصببدر التببباين الببذي يطمببق عميببو رالمجموعبباتر يختبببر الفببرض الصببفري بعببدم وجببود
ع. وتشببير نتبائف التحميببل إلبى أنببو يجبب رفببض الفبرض الصببفري فبروق ببين المتوسببطات المعدلبة فببي المجتمب

، 3.539( كما يبم  حجبم األثبر  Sig.=.000وىي قيمة دالة إحصائيا ) 91..1.تبم   Fألن قيمة اختبار 
ممببا يشببير إلببى قببوة العالقببة بببين المعالجببات التجريبيببة )طببرق التببدريس( واالختبببار البعببدي مببع ابببط نتببائف 

 Estimatedمببب  الفبببروق ببببين المتوسبببطات المعدلبببة الثالثبببة فبببي الجبببدول المعنبببون )االختببببار القبمبببي. وتب

Marginal Means )3..833  ة الثانيبببة لممجموعبببة التجريبيببب 83..31لممجموعبببة التجريبيبببة األولبببى، و
 لممجموعة الاابطة. 5.1.3.و

  "ابع مبع تثبيبت المتغيبر يببين العالقبة ببين المتغيبر المصباحب والمتغيبر التباختبار المتغير المصاحب "قبمظي
( كمبا يبمب   Sig.=.000المستقل )المعالجات التجريبية(. و نجد أن ىذه العالقة دالة إحصائيا حيبث تبمب  )

% مبن التبباين البذي .5، مما يشير إلى أن ما يسيم بو المتغير المصاحب يبم  حبوالي 3.558حجم األثر 
 المتغير البعدي.  في

 ين أزواج المتغيرات.ثالثًا: االختبارات البعدية ب
 أكمل المربع الحواري كما يمي:ثم  Contrastط عمى غاا      
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تشبير النتبائف التاليببة إلبى الفببروق فبي المتوسببطات المعدلبة فببي المجموعبات الببثالث. ولكبل مقارنببة زوجيبة ويطمببق 
ن المعببدلين مقارنببة ببين متوسبطين، حيببث نجبد الفبرق بببين المتوسبطي (Custom Hypothesis Tests)عمييبا 

 ، ودرجات الحرية، ومستوى الداللة لممتغير التابع. Fيعطي قيمة  Test Resultsليذه المقارنة، كذلك جدول 
Contrast Results (K Matrix) 

group Difference Contrast 

Dependent 

Variable 

 البعدي االختبار

Level 2 vs. Level 1 Contrast Estimate -3.198- 

Hypothesized Value 0 

Difference (Estimate - Hypothesized) -3.198- 

Std. Error 1.027 

Sig. .003 

95% Confidence Interval for 

Difference 

Lower Bound -5.246- 

Upper Bound -1.150- 

Level 3 vs. Previous Contrast Estimate -8.155- 

Hypothesized Value 0 

Difference (Estimate - Hypothesized) -8.155- 

Std. Error .948 

Sig. .000 

95% Confidence Interval for 

Difference 

Lower Bound -10.045- 

Upper Bound -6.265- 

Estimates 

Dependent Variable:   البعدي االختبار   

group Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

34.877 الذاتي التعلم
a
 .737 33.407 36.348 

31.680 االكتشاف
a
 .731 30.222 33.137 

25.123 التقليدية
a
 .758 23.611 26.635 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following 

values: 24.65 = القبلي االختبار. 
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Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:   البعدي االختبار   

(I) group (J) group 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.
b
 

95% Confidence Interval for 

Difference
b
 

Lower Bound Upper Bound 

3.198 االكتشاف الذاتي التعلم
*
 1.027 .008 .679 5.716 

9.754 التقليدية
*
 1.084 .000 7.095 12.413 

-3.198- الذاتي التعلم االكتشاف
*
 1.027 .008 -5.716- -.679- 

6.557 التقليدية
*
 1.072 .000 3.929 9.184 

-9.754- الذاتي التعلم التقليدية
*
 1.084 .000 -12.413- -7.095- 

-6.557- االكتشاف
*
 1.072 .000 -9.184- -3.929- 

 


