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Kovaryans analizi (ANCOVA= Analysis of Covariance), bir 

araştırmada, bağımlı değişken üzerindeki etkisi incele-

nen iki ya da daha çok grubu içeren bağımsız değişkenin 

dışında, bağımlı değişken ile ilişkisi bulunan ve ortak 

değişken (covariate) olarak isimlendirilen değişken ya da 

değişkenlerin istatistiksel olarak kontrol edilmesini sağ-

layan yöntemdir. Kovaryans analizinin mantığı bağımlı 

değişkenden, ortak değişkenden kaynaklı değişimlerin 

etkisini çıkararak, yapılan düzeltme sonrası bağımlı 

değişkendeki değişimin bağımsız değişkenden kaynakla-

nıp kaynaklanmadığını ortaya koymaktır (1-3). 

 ANCOVA tasarımı bağımlı ve bağımsız değişkene ek 

olarak, bağımlı değişken ile ilişkisi olan, onu etkileyen ve 

hata kontrolü ile grupların bağımlı değişkendeki ortala-

malarını düzeltmek için kullanılan başka değişken(ler)in 

varlığını gerektirir. Söz konusu bu değişken(ler)e ortak 

değişken(ler) (covariate(s) adı verilmektedir. Kovaryans 

analizinin (ANCOVA), varyans analizinden (ANOVA) far-

kı bağımlı değişken ve bağımsız değişkenlere ek olarak 

ortak değişkenin modele dahil edilmesidir. ANCOVA 

özellikle gruplara seçilen bireylerin rastgele seçilmediği 

durumlarda ya da özellikle rastgele seçime rağmen seçim 

yapılan grupların örnekleminin küçük olmasına bağlı 

grupların bazı özellikler yönünden benzer olmaması 

durumunda olası bulunacak farkın benzer olmayan bu 

özellikten kaynaklanmadığını ortaya koymak adına ter-

cih edilen bir yöntemdir (3-4). 

 Kovaryans analizi, varyans analizi ile regresyon anali-
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ÖZET:

Kovaryans analizi 

Kovaryans analizi çalışmada incelenmek istenmeyen başka bir değişkenin doğrusal etkisinin istatistiksel olarak kontrol 

edilmesini sağlayan ANOVA’nın genişletilmişi olan bir istatistiksel yöntemdir. Dışardan gelen, bu ikincil değişkenlere 

ortak değişkenler ya da kontrol değişkenleri adı verilmektedir. Ortak değişkenler aralıklı ya da oransal veri biçiminde 

olmalıdır. Kovaryans analizi, varyans analizi ve regresyon analizinin bir kombinasyonu olup ortak değişken(ler)in etki-

lerini kontrol eder. Ortak değişkenler arasında çoklu ortak doğrusallık olmamalıdır.Diğer yandan ortak değişken(ler) 

ve bağımlı değişken arasında doğrusal bir ilişki olmalıdır. Kovaryans analizinde uygun ortak değişken kullanılması 

durumunda tip 2 hata azalır, bir başka ifade ile çalışmanın gücü artar.
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ABS TRACT:

Analysis of covariance

Analysis of Covariance (ANCOVA) is a statistical method which is an extension of ANOVA that provides a way of 

statistically controlling the linear effect of variables one does not want to examine in a study. These extraneous 

variables are called covariates, or control variables. Covariates should be measured on an interval or ratio scale. 

ANCOVA, which combines regression analysis and analysis of variance (ANOVA), controls for the effects of covariate(s). 

There should be no multicollinearity between covariates. On the other hand there should be a linear association 

between dependent variable and covariate(s). If a good covariate is used in ANCOVA, then type 2 error decreases, in 

other words the power of the study increases. 
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zinin bir kombinasyonudur. Bu yöntemle grup ortalama-

ları arasındaki fark ölçülürken, regresyon analizi ve var-

yans analizi birlikte kullanılarak bağımlı ve bağımsız 

değişken arasındaki ilişkinin boyutu gerçeğe daha yakın 

belirlenebilmektedir. Yöntemde öncelikle regresyon 

analizi uygulanır, sonrasında düzeltilmiş değerler üze-

rinden varyans analizi gerçekleştirilir. Çalışma tasarımıy-

la kontrol edilemeyen, bağımlı değişken ile bağımsız 

değişken arasında incelenen ilişkiyi etkileyebileceği 

düşünülen, bağımlı değişken ile ortak değişken arasında 

var olan ilişki doğrusal bir regresyon yöntemiyle ortadan 

kaldırılarak hata varyansı azaltıldıktan sonra gruplara ait 

bağımlı değişkene ait ölçümler arasında fark olup olma-

dığı değerlendirilir. Hata varyansının azalmasına bağlı 

olarak tip 2 hata azalır ve dolayısıyla istatistiksel güç artar 

(3,5). 

 Kovaryans analizinin yapılabilmesi bazı varsayımla-

rın karşılanması gerekir. Bu varsayımlar aşağıda veril-

miştir (3-7):

 Karşılaştırılan gruplar birbirinden bağımsız olmalı-

dır.

 Grupların bağımlı değişkene ait dağılımları normal ya 

da normale yakın olmalıdır (Gruplara ait örnek 

büyüklüğü 15 ve üzerinde olduğunda normal dağılım 

şartı ihmal edilebilir).

 Bağımlı değişken aralıklı ya da oransal olmalıdır. 

 Gruplara ait varyansların homojenliği sağlanmalıdır. 

 Gruplar içi regresyon katsayıları eşit olmalıdır.

 Ortak değişken, aralıklı ya da oransal veri biçiminde 

olmalıdır. Nominal (kategorik) değişkenler ortak 

değişken olarak kullanılmamalıdır. 

 Seçilen ortak değişkenin modele dahil edilmesi gerek-

tiğinden emin olunmalıdır. 

 Seçilen ortak değişken, hatasız bir şekilde ölçülmüş 

olmalıdır. 

 Birden fazla ortak değişken kullanılacaksa seçilen 

ortak değişkenler arasında güçlü bir korelasyon, yani 

çoklu doğrusallık (multicollinearity) olmamalıdır. 

Eğer yüksek derecede bir korelasyon (bazı kaynaklar-

da r≥0.8, bazılarında r≥0.5) varsa, ortak değişkenler-

den biri ya da birkaçı analizden çıkarılmalıdır. 

 Ortak değişken ve bağımlı değişken doğrusal bir ilişki 

içinde olmalıdır. Eğer ortak değişken ve bağımlı 

değişken arasında doğrusal ilişki yoksa hata varyansı 

çok az azaltılacağından analizden arzu edilen katkı 

sağlanamaz. Kovaryans analizinin ortak değişken ile 

bağımlı değişken arasındaki korelasyonun 0.30’dan 

yüksek olduğu durumlarda etkili olduğu değerlendi-

rilmektedir. 

SPSS’de bir örnek üzerinde kovaryans analizi 

uygulamalarını incelersek:

Normal kilolu, kilo fazlalığı olan ve obez olmak üzere 

“VKİ_grup” (Vücut Kitle İndeksi_grup) başlığı altında 

tanımladığımız 3 ayrı grubumuz var. Bu 3 grupta Hamil-

ton depresyon puanlarının farklı olup olmadığını karşı-

laştırmak istiyoruz. Diğer yandan ilerleyen yaş ile birlikte 

VKİ’nin artacağını da dikkate alarak yaş (ortak değişken) 

için düzeltme yaptıktan sonra bu 3 grup arasında Hamil-

ton depresyon puanları yönünden istatistiksel anlamlı 

fark olup olmadığını kovaryans analizi ile inceleyeceğiz.

 Bağımsız değişken: VKİ grup, bağımlı değişken: 

Hamilton depresyon puanı, ortak değişken: yaş

 ANCOVA için varsayımların kontrol edilmesi amacıy-

la, ortak değişken ve bağımlı değişken arasındaki ilişki-

nin doğrusallığının kontrolü için “Graphs” seçeneği 

altında “Scatter” seçildikten sonra açılan ekranda “Simp-

le” seçilir ve “Define” işaretlenir. Açılan pencerede; Y axis 

kısmına bağımlı değişkenimiz “Hamilton depresyon 

puanı”, X axis kısmına ortak değişken “yaş”  ve Set mar-

kers by kısmına bağımsız değişken VKİ_grup aktarılıp OK 

butonuna basılır. Aşağıda görülen serpme grafiği ince-

lendiğinde ortak değişken (yaş) ile bağımlı değişken 

(Hamilton depresyon puanı) arasında doğrusal bir ilişki 

olduğu ifade edilebilir. 
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 Bir sonraki aşamada regresyonun ve varyansların 

homojenliği varsayımlarını test etmek için “General 

Linear Model” seçeneği altında (Univarite) seçilir. Değiş-

kenler ilgili yerlere aktarıldıktan sonra Univarite ekranın-

daki Model butonu işaretlenir Açılan Univarite:Model 

ekranında. Custom seçeneği işaretlenir, Factors & Cova-

riates kısmındaki değişkenler (vki_ grup ve yaş) önce ayrı 

ayrı, sonra ikisi birlikte seçilerek Build Term(s) kısmında-

ki OK butonu kullanılarak Model kısmına aktarılır, Con-

tinue butonuna basılarak pencere kapatılır ve Univarite 

ekranına dönülür.

 Univarite penceresindeki Options butonuna tıklanır. 

Univarite: Options penceresi ekrana gelir. Bu pencerede 

bulunan Factor(s) and Factor Interactions kısmındaki 

tüm seçenekler Display Means for: kısmına aktarılır. Yine 

bu penceredeki Display kısmından varyansların eşitliğini 

test etmek için Homogeneity tests, tanımlayıcı istatistik-

lerin hesabı için Descriptive statistics seçenekleri işaret-

lenir. Univarite:Options kısmındaki tercihler tamamlan-

dıktan sonra Continue butonuna tıklanarak Univarite 

ana menüsüne dönülür. OK tıklanarak sonuçlar alınır.

 Alttaki tabloya göre standart sapmalar büyük olmakla 

birlikte, grupların Hamilton depresyon puanı ortalama-

ları arasında büyük farklılıklar vardır. Tabloda yer alan 

sonuçlara göre varyansların homojen olduğu ifade edile-

bilir (p (sig.)= 0.951, p>0.05’ten büyük olduğu için).

 Regresyonların homojenliğini test etmek için yukarı-

da verilen tablodaki vki_grup*yaş satırındaki p (sig) değe-

rine bakılır. Bu etkileşim istatistiksel olarak anlamlı ise 

regresyonlar homojen dağılmamıştır. Burada (p)=0.162 

olduğundan yani p>0.05 olduğu için regresyon doğruları-

nın eğimleri eşit kabul edilir.

 Varsayımlar sağlandığından artık kovaryans analizi 

(ANCOVA) uygulanabilir. Univarite ekranındaki Model 
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butonu seçilince Univarite: Model ekranı açılır. İşaretli 

olan “Custom” seçeneği yerine “Full factorial” seçeneği 

işaretlenir ve Continue seçilerek Univarite ekranına 

dönülür. Univarite penceresindeki Options butonuna 

tıklanır. Univarite: Options penceresinde işaretli olan 

“Homogeneity tests” ve “Descriptive statistics” seçenek-

lerine ilaveten “Compare main effects” işaretlenir ve 

“confidence interval adjustment” aktif hale gelir burada-

ki seçeneklerden “Bonferroni” işaretlenir, Continue seçi-

lerek Univarite ekranına dönülür ve son olarak OK işaret-

lenir.

 İlk tabloda VKİ gruplamasına göre Hamilton depres-

yon puanlarına ait ortalamalar; alttaki tabloda yaşa göre 

düzeltilmiş Hamilton depresyon puan ortalamaları veril-

miştir. ANCOVA’da karşılaştırma düzeltilmiş ortalama 

puanlara göre yapılır. ANCOVA yaşa göre düzeltilmiş 

Hamilton depresyon puanları obez grup için 25,683; kilo 

fazlalığı olan grup için 19,280 ve normal kilolu grup için 

19,532’dir. Grupların düzeltilmiş başarı puanları arasın-

da farklılık olduğu görülmektedir.

 Altta yer alan tabloya göre ANCOVA ile yaş için yapı-

lan düzeltme sonrası VKİ grupları arasında Hamilton 

depresyon puan ortalamaları yönünden istatistiksel ola-

rak anlamlı fark bulunmuştur (F=4,276; p=0.015).
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 VKİ gruplarına göre ikili grup karşılaştırmalarını 

gösteren Bonferroni testine ait sonuçları incelendiğin-

de, obez grubun Hamilton depresyon puan ortalaması 

normal ve kilo fazlalığı olan gruplardan istatistiksel ola-

rak anlamlı yüksektir (sırası ile p=0.045, p=0.016). Buna 

karşılık normal ve kilo fazlalığı olan gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=1.00). 
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Diğer yandan yaş için düzeltmeden önce normal ve kilo 

fazlalığı olan gruplara ait Hamilton depresyon puan 

ortalamasının arttığı, buna karşılık obez grubun ortala-

masının azaldığı yani obez grupla diğer gruplar arasın-

da mevcut olan puan ortalaması farkının azaldığı bulun-

muştur. 

 Sonuç olarak; kovaryans analizi -gerekli koşulların 

sağlanması durumunda- karşılaştırma yapılan gruplara 

ait ortalamalar arasındaki farkın başka bir değişkenden 

de kaynaklanabileceği düşünüldüğünde kullanılması 

gerekli olan, sonuçların doğru yorumlanmasında da 

önemli katkı sağlayan bir istatistiksel tekniktir.
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