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 حمتوايت احملاضرة
 المقصود بالقياسات المتكررة؟ما 

ما حاالت استخدام تصميم القياسات المتكررة؟ 

ما الفرق بين تحليل التباين و تحليل التباين للقياسات المتكررة؟ 

 المثالي لتصميم البحوث التجريبية ذات االختبار القبلي ما الوضع

 والبعدي؟ وما الممارسات الميدانية في البحوث التربوية؟

 وما  )الممارسات(التصميملهذا ما االختبارات االحصائية المستخدمة

 أفضلها؟

تحليل التباين المصاحب(ANCOVA)؟ 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 تعريف القياسات املتكررة
اعادة أي نفسه، بالمقياس مرة من أكثر التحليل وحدة قياس بها يقصد 

 وكذلك مختلفة، أزمنة في المرات من عدد األفراد لنفس -مثال- االختبار

  متفاوتة، أزمنة في المختلفة االختبارات من بعدد األفراد اختبار عليه ينطبق

 مع  االختبار نوع باختالف نفسهم للطالب الدراسية المواد اختبار مثل
 .القياس وحدة توحيد

 .وفي هذه المحاضرة سيتم التركيز على اعادة االختبار نفسه لنفس األفراد في أزمنة مختلفة
 

يستخدم  تصميم القياسات المتكررة  لتقرير ماذا كان هناك فروق ذات داللة 

أكثر حينما يخضع نفس األفراد في مجموعة أو متوسطين أو احصائية بين 
 (Changeالتغير )  .مجموعات لتكرار القياس عليهم 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 حاالت استخدام تصميم القياسات املتكررة
مجموعة واحدة مع تكرار القياس : أوال : 

 سبيل فعلى .أكثر أو زمنية فترات ثالث خالل  واحدة مجموعة من عينة درجات متوسط قياس 
 من عدد الزمن من لفترة عالجي لبرنامج خضعت (لعينة) القلق مستوى  معدل قياس في ترغب قد املثال،
 الفترات خالل للبرنامج أثره يعود العينة لدى القلق متوسط في دال فرق  هناك كان إذا ما ملعرفة املرات

 (Within Subject design) وتسمى ، املختلفة الزمنية

 
 المجموعة واحدة القياس

 (المعالجة)

األول القياس القياس الثاني القياس الثالث القياس الرابع  

 أحمد 7 8 9 15

 صالح 8 12 14 8

 ناصر 9 14 12 9

 محمد 10 12 13 14

 ماهر 9 12 11 11

 Within-subjectمتغير واحد بين األفراد 
 املتغير التابع أعيد أكثر من مرتين

عبدهللا البلوي. د.أ  

A 



 حاالت استخدام تصميم القياسات املتكررة
أي) مختلفة مجموعات ثالث في (عينة) أفراد درجات متوسط قياس : ثانيا 

   .(مثال مستويات ثالث ذو مستقل لمتغير تتعرض

 الحمية من مختلفة أنواع ثالث الى األفراد من عدد خضوع ، المثال سبيل على

 ، بالبرنامج البدء قبل الوزن قياس ويتم ،(البروتين عالي -جاف صيام -كيتو)
-between) .للمتابعة بشهر البرنامج نهاية وبعد البرنامج، نهاية وفي

within- groups) 

 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 مثال
الصيام – كيتو) الحميات من أنواع بثالث التغذية ألثر لباحث دراسة في 

 فرد كل وزن قياس تم حيث الوزن، انقاص على (البروتين عالي -الجاف
 بعدها تتبعي وقياس الحمية انتهاء وبعد قبل الثالث المجموعات أفراد من

   كالتالي التصميم فيكون  بشهرين

 المجموعة

 األولى

 قياس الوزن

 القياس القبلي التجربة

 كيتو

الوزن قياس  

 قياس الوزن

 صيام جاف

 القياس البعدي

الوزن قياس  

 الثانية
الوزن قياس  

 قياس تتبعي𝟏

الوزن قياس  

عالي  الثالثة
 البروتين

الوزن قياس قياس الوزن الوزن قياس   

عبدهللا البلوي. د.أ  



 استخدام تصميم القياسات املتكررة حاالت:ملخص
ن من المرات مجموعة واحدة مع تكرار القياس : أوال  : 

  

 (كجم)الوزن  1المجموعة

 القياس التتبعي القياس البعدي القياس القبلي

 85 95 102 أحمد

 76 88 95 ناصر

 82 91 99 محمود

 75 87 96 راشد

 87 96 105 سليم

Within-subject-design 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 حاالت استخدام تصميم القياسات املتكررة
 عدد من اجملموعات مع اختالف األفراد: اثنيا

 (كجم)الوزن    q   األفراد (A)المجموعات 

 القياس التتبعي 2القياس 1القياس

(  1)مجموعة 

 الكيتو

  

  

  

S1 102 95 85 

S2 95 88 76 

S3 99 91 82 

S4 96 87 75 

S5 105 96 87 

(  2)مجموعة 

 صيام جاف

S6 110 99 88 

S7 105 98 87 

S8 99 91 75 

S9 95 88 74 

S10 97 86 76 

(  3)مجموعة 

 عالي البروتين

S11 103 98 80 

S12 104 95 86 

S13 98 90 73 

S14 93 85 78 

S15 95 87 70 

Within-between subject-
design 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 أنواع تصميم القياسات املتكررة
    (Univariate Analysis of Variance methods) األحادية التباين تحليل مناهج1)

 Multivariate Analysis of Variance) .املتعددة التباين تحليل مناهج2)
methods) 

 التباين مصفوفة تغيير  على القابلة املركبة النماذج أساليب على قائمة مناهج3)
 The methods based on the Mixed Model with special).املشترك

parametric structure on the Covariance matrices) 

عبدهللا البلوي. د.أ  

(  Factorial) عامليةجميع التصميمات التجريبية للقياسات املتكررة : تذكر
، وعامل داخل (between-subject ) , (Treatment)لتضمنها عامل املعالجة 

 (Within-subject)املجموعات 



(Split-Plot Factorial Design) 
𝑆𝑃𝐹𝐷𝑝𝑞 

MIXED Design T”A” between blocks or between groups 
T”B” within blocks or Within groups. By Lindquist 1953 

Mixture between – and – 
within blocks effect. 

عبدهللا البلوي. د.أ  



مثال للفرق بين تحليل التباين األحادي العادي وتحليل 
المتكررةالتباين األحادي للقياسات   

معالجة

 ج
قياس 

 بعدي
قياس 

 بعدي

  معالجة

 ب
 معالجة

 أ
قياس 

 بعدي

 املجموعة الثالثة  املجموعة الثانية  املجموعة األولى 

 (One Way Anova)مجموعة و يستخدم بعدية لكل أفراد مختلفون في كل مجموعة خضعوا الختبارات 

 One Way Anova for)الختبارات قبلية وبعدية و يستخدم خضعوا لمتغير مستقل وخضعوا نفس األفراد 
repeated measurement) 

معالجة 

 أ
قياس 

 قبلي

قياس 

 بعدي

 املجموعة أ 

قياس 

تتبعي

1 

قياس 

تتبعي 

2 

Within Subject 
Design 

عبدهللا البلوي. د.أ  

1 



قياسات  3) وتتبعيةالختبارات قبلية وبعدية وخضعوا كل مجموعة أفراد مختلفون خضعوا لتجارب مختلفة في 
 (One Way Anova for repeated measurement)يستخدم ( متكررة

طريقة 

 ب
قياس 

 قبلي
قياس 

 بعدي
قياس 

 تتبعي
قياس  طريقة أ

 قبلي

قياس 

 بعدي

 املجموعة األولى 
 الثانيةاملجموعة 

قياس 

 بعدي

 طريقة

ج   
قياس 

 قبلي

قياس 

 بعدي

 الثالثة املجموعة

قياس 

 تتبعي

مثال للفرق بين تحليل التباين األحادي العادي وتحليل 
 التباين األحادي للقياسات المتكررة

عبدهللا البلوي. د.أ  

2 



مثال للفرق بين تحليل التباين األحادي العادي وتحليل 
 التباين األحادي للقياسات المتكررة

عبدهللا البلوي. د.أ  

معالجة

 ج
قياس 

 قبلي
قياس 

 بعدي
قياس 

 قبلي

قياس 

 بعدي

معالجة

 ب
معالجة 

 أ
قياس 

 قبلي

قياس 

 بعدي

 املجموعة أ  موعة أجامل املجموعة أ 

 One Way)الختبارات قبلية وبعدية و يستخدم وخضعوا كل مجموعة خضعوا لتجارب مختلفة في نفس األفراد 
Anova for repeated measurement)  

Longitudinal Design 
المدى طويلة التصميمات   

3 
 نفس المجموعة



 تكرار خضوع األفراد للمتغير التابع أكثر من مرة هو الفاصل بين استخدام القياسات المتكررة أو غيرها

 الفرق بين تحليل التباين وتحليل التباين للقياسات المتكررة

T االختبار نوع تكرار املتغير  
 التابع

 عدد املتغير 
 التابع

 عدد مستوى 
 املتغيرات

عدد املتغيرات 
 املستقلة

A One Way Repeated 
ANOVA 

فأكثر 2 فأكثر 3 1   1 

A One Way Anova 1 فأقل فأكثر 3 1   1 

A*B Two Way Repeated 
ANOVA 

فأكثر 2 فأكثر  2 1 
 لكليهما

2 

A*B Two  Way Anova  1 فأقل فأكثر  2 1 
 لكليهما

2 

عبدهللا البلوي. د.أ  



  :(ANOV)العشوائية مثل  للتصماميم( 𝑆𝑆𝑇)قيمة التباين الكلي حساب 

  :(ANOV)القياسات املتكررة للتصماميم( 𝑆𝑆𝑇)قيمة التباين الكلي حساب 

𝑆𝑆𝑇 

𝑆𝑆𝑤 𝑆𝑆𝐵 

𝑆𝑆𝑤 

𝑆𝑆𝑇 

𝑆𝑆𝑤 

𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑆𝑆𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 

𝑆𝑆𝐵 

Subject Variability Error Variability 

𝑆𝑆𝐵 

conditions Variability 

𝐹 =
𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝐸

 

𝐹 =
𝑀𝑆𝑡
𝑀𝑆𝑒

 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 مميزات تصميم القياسات املتكررة

 .يتطلب عدد قليل من أفراد العينة1)

تباين الخطأ الشتراك األفراد في جميع املعالجات التجريبية فيكون تقليل 2)
 في املتغيرات الخاصة بالفرد

ً
 .هناك ثباتا

 .يقلل من التحيز املنظم3)

 االحصائيةيعزز القوة   4)

 .اقتصادية الستخدامها نفس األفراد في عدد من املعالجات التجريبية5)

عبدهللا البلوي. د.أ  



 عيوب تصميم القياسات املتكررة 

حيث أن قياس املتغير التابع على نفس األفراد : تكرار القياساتتأثير 1)
في التعامل مع مفردات املقياس األفراد عدد من املرات يزيد من خبرة 

 .ويؤثر على الدرجة

ترتيب تقديم املعالجات، فبأي املتغيرات تبدأ في حال تعدد املعالجات، 2)
 .وبالتالي يؤثر على النتائج ومصداقية الدراسة

 وقد يدخل عامل انسحاب األفراد من التجربة. تستغرق وقتا طويال3)

النضج، وهو التغير مع الزمن، والتفاعل الطبيعي للشخص مع محيطه 4)
 .وزيادة خبراته

عبدهللا البلوي. د.أ  



 أهم الشروط في تصميم القياسات املتكررة

.I االعتدالية(Normality  ) اختبار )للمتغير التابع(Kolmogorov- 
Simrnove) 

.IISphericity   : والتتبعيوهي الفرق بين القياس القبلي والبعدي، والقبلي  
دال يجب أن يكون غير والتباين بينهم  والتتبعي، والبعدي ( اآلجل)

 (Mauchly’s test). احصائيا

عبدهللا البلوي. د.أ  



 (كجم)الوزن    q   األفراد (A)المجموعات 

 القياس التتبعي 2القياس 1القياس

(  1)مجموعة 

 الكيتو

  

  

  

S1 102 95 85 

S2 95 88 76 

S3 99 91 82 

S4 96 87 75 

S5 105 96 87 

(  2)مجموعة 

 صيام جاف

S6 110 99 88 

S7 105 98 87 

S8 99 91 75 

S9 95 88 74 

S10 97 86 76 

(  3)مجموعة 

 عالي البروتين

S11 103 98 80 

S12 104 95 86 

S13 98 90 73 

S14 93 85 78 

S15 95 87 70 

  (SPSS)استخدام برانمج 
 مثال

عبدهللا البلوي. د.أ  



 املتوسطات يف الفرتات الزمنية املختلفة

𝑯𝟎:  𝝁𝒙𝟏 = 𝝁𝒙𝟐= 𝝁𝒙𝟑 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 (SPSS)استخدام برانمج 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 (SPSS)استخدام برانمج 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 (SPSS)استخدام برانمج 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 (SPSS)استخدام برانمج 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 (SPSS)استخدام برانمج 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 ماذا لو كان هناك اختالف في ساعات ممارسة رياضة املش ي وهو متغير مهم 

 (كجم)الوزن    q   األفراد (A)املجموعات 

 التتبعيالقياس  2القياس 1القياس دقائق املش ي

(  1)مجموعة 

 الكيتو

  

  

  

S1 40 102 95 85 

S2 30 95 88 76 

S3 45 99 91 82 

S4 40 96 87 75 

S5 40 105 96 87 

(  2)مجموعة 

 صيام جاف

S6 50 110 99 88 

S7 40 105 98 87 

S8 40 99 91 75 

S9 30 95 88 74 

S10 30 97 86 76 

(  3)مجموعة 

 عالي البروتين

S11 60 103 98 80 

S12 60 104 95 86 

S13 50 98 90 73 

S14 40 93 85 78 

S15 50 95 87 70 

Covariate 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 (عزله)النتيجة بعد جعل دقائق املش يء متغيرا مصاحبا 

One Way ANCOVA 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 (عزله)النتيجة بعد جعل دقائق املش يء متغيرا مصاحبا 

Covariate 

عبدهللا البلوي. د.أ  



الخطأ من النوع األول والخطأ من النوع الثاني: تذكير  

 𝑯𝟎الفرضية / القرار

 قبول

 رفض

𝑯𝟎  صحيحة  𝑯𝟎 خاطئة 

قرار 
 صحيح

قرار 
 صحيح

Type∏
Error 

Type |  
Error 

رفض الفرضية الصفرية وهي صحيحة يعتبر خطأ من النوع األول، و قبول الفرضية وهي خاطئة 
 يعتبر خطأ من النوع الثاني 

𝜷 

𝜶 

عبدهللا البلوي. د.أ  



 لو ما عملت عزل للمتغري املصاحب ما النتيجة؟ 
One Way ANCOVA 

تضخيم الخطأ من النوع الثاني: خاطيءقبلت الفرض الصفري و هو   

عبدهللا البلوي. د.أ  



 أهم أهداف األبحاث من ناحية الصدق

 .الوصول الى نتيجة صادقة دون تحيز عن تأثير املتغير املستقل1)

 عمل تعميم صادق للنتائج في مجتمع الدراسة2)

 :في كتابه ومن أهمها( Kirk)يبرز لنا مهددات الصدق والتي ذكرها هذا 

طريقة اختيار العينة، واختيار : ومنها: النواحي االجرائية واالحصائية1)
الطريقة االحصائية، فاذا لم يراعى ذلك فان هذا سيؤدي إلى أن النتائج 

 قد بنيت على أخطاء

والذي يهتم بأن يكون املتغير املستقل فعال هو املسؤول : الداخليالصدق 2)
 .عن التباين في املتغير التابع

 وهو باختصار القدرة على تعميم النتائج: الصدق الخارجي3)

عبدهللا البلوي. د.أ  



 واالجرائيةاالحصائية مهددات النواحي : أوال
ترتفع احتمالية الوقوع في (: Statistical Power)القوة االحصائية ضعف 1)

الفرضية الصفرية وهي صحيحة لعدة وهو رفض الخطأ من النوع األول 
 :أسباب

صغر حجم العينة 

 مصدر اختالف غير ذي صلة بالعينة لم يضبط في التجربة. 

اختيار اختبارات احصائية غير فاعلة وغير كافية. 

 .انتهاك االشتراطات األساسية لالختبارات االحصائية2)

كلما زاد عدد االختبارات، : الحرص على داللة النتائج ومشكلة معدل الخطأ3)
 .زاد احتمال استخالص نتائج أو أكثر خاطئة

 
عبدهللا البلوي. د.أ  



 مهددات النواحي االحصائية واالجرائية: أوال

 الثبات ذو التابع املتغير استخدام: (Reliability of Measurement) القياس ثبات4)
 خاطئة فرضية رفض عدم الى ويؤدي التباين خطأ تقدير تضخم الى يؤدي املنخفض،

 (الثاني النوع من الخطأ)

 مستويات كل في التجربة وادارة ضبط في الفشل :للتجربة الخاطيء التطبيق5)
 فرضية رفض عدم الى ويؤدي للتباين الخطأ تقدير تضخم الى يؤدي التصميم،

 (الثاني النوع من الخطأ) خاطئة

 بين والتباين ،(التجربة  عليها تطبق التي)  التجريبية البيئة مستويات في التباين6)
 تؤدي قد اجتماعية أو مادية سواء التجربة عليها املنفذ البيئة في التباين :املستجيبين

 الخطأ) خاطئة صفرية فرضية رفض عدم الى ويؤدي للتباين الخطأ تقدير تضخم  الى
 (الثاني النوع من

 
عبدهللا البلوي. د.أ  



 منها مهددات الصدق الداخلي: ثانيا

، مما يحدث تغييرا مع الزمن وتعرض األفراد الى مؤثرات الفترة الزمنية للتجربةطول 1)
 .كثيرة ال يمكن ضبطها يكون لها أثر في املتغير التابع

الى التعود عليه واالحتفاظ له في الذاكرة يؤدي والذي قد اعادة االختبارات لألفراد  2)
 .مما يؤثر على النتائج، ويعتبر متغيرا يجب عزله

عندما يكون قياس املتغير التابع غير دقيق وغير صادق، فان : االنحدار االحصائي3)
القيم املتطرفة تميل لالنحدار نحو املتوسط أو االتجاه نحو املتوسط مما يؤثر على 

الدقة، ألننا نعلم أن االنحدار يجرى في حالة زيادة درجات األفراد التي وجد أنها 
سجلت درجات منخفضة، أو تقليل درجات األفراد حال تضخمها، بينما ال يؤثر على 

 .ويرتبط االنحدار عكسيا بثبات االختبار و مصداقيته. الدرجات القريبة من املتوسط

 .، والتحيز عند توزيعهم على مجموعات الدراسةعدم الدقة في اختيار العينة4)

عبدهللا البلوي. د.أ  



التصميم التجريبي األكثر شيوعا في الدراسات التربوية 
(وتجريبة -ضابطة)بمجموعتين   

 املجموعة

 تجريبية

 االختبار القبلي

 االجراء القبلي التجربة

 التجربة

 االختبار البعدي

 االختبار القبلي

 ال يوجد

(مجموعتين تجريبية وضابطة باختبار قبلي وبعدي)أبسط أنواع التصميم   

 االجراء البعدي

 االختبار البعدي

 ضابطة

Experiment O1 X O2 

O3 O4 Control 
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(االختبارات اإلحصائية)املمارسة في امليدان  

 املجموعة

 تجريبية

 االختبار القبلي

 االجراء القبلي التجربة

 التجربة

 االختبار البعدي

 االختبار القبلي

 ال يوجد

 رفض الفرضية الصفرية وهي صحيحة يعتبر خطأ من النوع األول، وهو ما نحاول تقليله قدر االمكان

 االجراء البعدي

 االختبار البعدي

 ضابطة

 T-test اختبار فروق T-test تكافؤ

اختبار فروق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فقط لقياس الفاعلية   T-test 

 تذكر

عبدهللا البلوي. د.أ  



 (املمارسة احلالية يف البحوث)طريقة كتابة الفروض 
مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال ((α≤0.05 املجموعة متوسطي بين 

 ملتغير تعزى  التحصيلي لالختبار البعدي التطبيق في الضابطة واملجموعة التجريبية،
 .التدريس طريقة

مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال ((α≤0.05 درجات متوسطي بين 
 التحصيلي االختبار في التجريبية املجموعة لطالب اآلجل والبعدي البعدي التطبيق

 .التدريس طريقة ملتغير تعزى 

مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال ((α≤0.05 درجات متوسطي بين 
 طريقة ملتغير تعزى  التحصيلي االختبار في التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبار

 التدريس؟

عبدهللا البلوي. د.أ  



أشكال املعاجلات املستخدمة يف األحباث لتصميم اجملموعتني التجريبية 
 والضابطة ذات االختبار القبلي والبعدي

R O1  X   O2 
 

R O3 O4 

R O1  X   O2 
 

R O3 O4 

R O1  X   O2 
 

R O3 O4 

R O1  X   O2 
 

R O3 O4 

T-test T-test مرتين 

Gain Scores 

O2-O1 
 

O4-O3 

ANOVA for Repeated 
Measures 
ANCOVA 

𝑡 =  
𝜇𝑥2 − 𝜇𝑥1

𝑠2

𝑛𝑥1
+

𝑠2

𝑛𝑥2

 

𝑡 =
𝑚

𝑆/ 𝑛
 

𝑡 = 𝑦2 − 𝑦1 

𝑃𝑎𝑖𝑟𝑑 𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 
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    90% 

من البحوث    



 املستقلةاختبار ت للعينات شروط استخدام 

 يكون مستوى القياس أن 1)
ً
 (فئوي أو نسبي)كميا

 .اتباع التوزيع الطبيعي للبيانات2)

 .االختيار العشوائي لألفراد ، وتوزيعهم على املجموعتين3)

 استقاللية القياس واملشاهدات4)

 .تجانس التباين لكال املجموعتين5)

 املقارنة بين متغيرين فقط6)
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 أشكال التوزيع املمكنة ملتوسطات املجموعة التجريبية والضابطة
 ذات االختبار القبلي والبعدي

عبدهللا البلوي. د.أ  

 ماذا حصل للفرق األويل وان كان غري دال؟
هل هناك عالقة بني االختبار القبلي والبعدي 

 لكال اجملموعتني؟



 مثال

GROUP SUBJECT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
CON PRETEST 12 10 11 9 9 8 7 10 11 11 
CON POSTTEST 15 13 14 14 13 11 12 14 13 13 
EXP PRETEST 12 12 10 8 8 9 8 9 10 10 
EXP POSTTEST 18 19 16 15 14 15 17 16 18 17 

0

5

10

15

0 5 10 15

Y
 

 خط االنحدار الضابطة

 0.73= ارتباط بيرسون للضابطة 

0

4

8

12

16

20

0 5 10 15 20

Y
 

 خط االنحدار التجريبية

 0.79= ارتباط بيرسون للتجريبية 
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 مثال
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 القبلي
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ي
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 القبلي

 المجموعة الضابطة

 المجموعة التجريبية

عند تحليل الفرق بين أداء  اهناك عالقة خطية بين االختبار القبلي والبعدي في كال المجموعتين ال يجب اغفاله

 المجموعتين

Covarience 

𝐶𝑂𝑉 =
 𝑥 − 𝑥 𝑦 − 𝑦 

𝑛 − 1
 



في القياسات املتكررة حتى النماذج البسيطة ( ت)مشاكل استخدام اختبار 
 منها

احتمال الوقوع في الخطأ من النوع األول وهو رفض الفرضية الصفرية وهي رفع 1)
 صحيحة

 .تجاهل الفروق في االختبار القبلي حتى لو كانت طفيفة2)

اغفال العالقات، واالرتباطات بين االختبارات لنفس األفراد والتركيز على مقارنة 3)
 بين اثنين فقط

اقع)متحققة العشوائية غير 4) التصميم العشوائي يساعد في عدم :  ( على الو
الحصول على تقدير متحيز لتباين الخطأ العشوائي في التجربة ويساعد على 

 The Random error. )ضمان أن تكون تأثيرات الخطأ مستقلة احصائيا
Variation) 

مهددات الصدق الداخلي متوفرة مثل ضعف القوة االحصائية، وعدم الدقة في 5)
 اختيار العينة
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 :  البديل عن اختبار ت هو اآلتي
 املكتسبة الدرجة(Gain Score) 

 ANOVA on Residual Scores : الفرق بين درجات االختبار البعدي الواقعية و الدرجات
 بها من  تحليل االنحدار باستخدام درجات االختبار القبلي  املتنبأ

 الفرق في الفروق(Differences in Differences) 

 التغاير(تحليل التباين املصاحب( :)ANCOVA) 

اقع فيمكن ضبطها احصائيا من خالل  اذا لم تستطع تحقيق ضبط التجربة على الو
 (ANCOVA)تحليل التباين املشترك باستخدام  استبعاد مصادر التهديد والتحيز 

Analysis of Covariance 

عبدهللا البلوي. د.أ  



ANCOVA 
 يتضمن تحليل االنحدار مع تحليل التباين، ويتركز في اجراءاته على قياس

، (dependent)باإلضافة الى املتغير التابع ( Covariate)املتغيرات املصاحبة 
 .ويعمل على عزل تأثيرها

 املتغير املصاحب يمثل مصدر التباين املعدل إلزالة مصادر التباين التي ال
 .يمكن ضبطها ممثلة في املتغير املصاحب
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Adjustment of Covariate Effect 

Variance in ANCOVA 

𝑆𝑆𝑤 𝑆𝑆𝐵 

عبدهللا البلوي. د.أ  

Variance in ANOVA 
 التباين في تحليل التباين

Variance due to Covariate 

 التباين بسبب المتغير المصاحب

Within- subject Variance (error) 
  داخل المجموعات

 Variance Due to Treatment 
(المتغير المستقل)التباين بسبب التجربة   

 Variance Due to Treatment 
(المتغير المستقل)التباين بسبب التجربة   

Within- subject Variance (error)  
 داخل المجموعات



 مثال
 أراد باحث أن يختبر أثر التدريس باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية على

التحصيل لدى طالب الصف الخامس االبتدائي، وفي سبيل تحقيق هدفه، 
درس وحدة الكسور من خالل مجموعتين احدهما ضابطة لم تخضع 

تطبيقات الهواتف الذكية،  باحدىللتجربة واألخرى تجريبية درست الوحدة 
 :وقد طبق اختبارا قبليا وبعديا على الطالب الختبار الفرض التالي

 مستوى ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند𝛼 ≤ بين ))0.05
الضابطة والتجريبية على اختبار التحصيل في وحدة الكسور املجموعتين  

 .يعزى لطريقة التدريس

 (SPSS) برنامجمثال على 

EXPERIEMENTAL EXAMPLEFINAL.sav


شكل املتوسطات   
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شكل البياانت والعالقة قبلي وبعدي   

عبدهللا البلوي. د.أ  



شكل البياانت والعالقة قبلي وبعدي   
 املجموعة الضابطة

عبدهللا البلوي. د.أ  



شكل البياانت والعالقة قبلي وبعدي   
 املجموعة التجريبية
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شكل البياانت والعالقة قبلي وبعدي   
  املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية

Corr= 0.296 Corr= 0.259 

عبدهللا البلوي. د.أ  



ANCOVA 

عبدهللا البلوي. د.أ  



ANCOVA 
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 جدول حتليل التباين املصاحب
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درجا املربعات مجموع التباين مصدر 

 ت

 الحرية

 متوسط

 املعدلة املربعات

 مستوى  "ف" قيمة

 الداللة

 مربع

 ايتا

 0.075 0.035 4.680 52.218 1 52.218 القبلي التطبيق

 0.752 0.000 172.904 1941.732 1 1941.7321 املجموعات بين

   11.230 57 640.115 املجموعات داخل

   60 24454 الكلي التباين

 التطبيق في 0,01 من أقل مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه أعاله الجدول  من ويالحظ
  = داللة وبمستوى  ،1941.732 = 57 ،1 حرية لدرجات "ف" قيمة) عتيناملجمو  بين البعدي

 التابع املتغير  في التباين على (التدريس طريقة) املستقل املتغير  تأثير  مدى قياس ويمكن.(0.000
 أنه القيمة هذه من ويالحظ ؛(0.75) بلغت والتي ،(إيتا مربع) التأثير حجم قيمة خالل من (التحصيل)

 التابع املتغير  في للتباين (التدريس طريقة) املستقل للمتغير  (عملية داللة)جدا عالي تأثير يوجد
   .(التحصيل)

عبدهللا البلوي. د.أ  

 كتابة التقرير



 اخلالصة
قياس تعدد حالة في المتكررة للقياسات التباين تحليل يستخدم 

 .المرات من عدد التابع المتغير

تصميم مع المستقلة للمتغيرات ت اختبار استخدام يجب ال 

 التوزيع مخالفة بسبب والبعدي القبلي االختبار ذات المجموعتين

 عدم االختبارين، بين خطية عالقة وجود العينة، ألفراد العشوائي

 .الدخيلة المتغيرات عزل على القدرة

التحيز، عن والبعد الخطأ لتقليل استخدامه يمكن اختبار أفضل 

 المصاحب التباين تحليل هو القبلي االختبار أثر وعزل

عبدهللا البلوي. د.أ  
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