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 هایافته

سمانی، گیری/ افسردگی، شکایات جهای رفتاری برون نمود بر متغیرهای اضطراب/ افسردگی، گوشهپروتکل درمانی اختالل: 1 فرضیه

برون نمود  های رفتاریمشکالت اجتماعی، مشکالت تفکر، مشکالت توجه، قانون شکنی و پرخاشگری در کودکان مبتال به اختالل

 اثرگذار است.

 

 متغیرهای پژوهش برحسب عضویت گروهی و مراحل ارزیابی نشان داده شده است. معیارمیانگین و انحراف  1جدول 

 پژوهش متغیرهای در های دو گروهتوصیفی نمرات آزمودنیهای شاخص :1جدول 

 هاشاخص پس آزمون پیش آزمون مرحله

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 اضطراب/ افسردگی
 -254/0 139/0 403/1 83/6 887/0 33/7 آزمایش

 606/0 -411/0 193/1 16/9 16/1 50/9 کنترل

 گیری/ افسردگیگوشه
 -149/0 0 866/0 25/10 279/1 01/11 آزمایش

 -686/0 -287/0 314/0 50/10 48/1 75/10 کنترل

 شکایات جسمانی
 -427/0 -152/0 792/0 58/9 90/0 41/11 آزمایش

 -931/1 383/0 792/0 91/11 937/0 83/11 کنترل

 مشکالت اجتماعی
 -344/0 -630/0 31/1 08/10 24/1 41/12 آزمایش

 -054/1 0 43/1 66/12 20/1 01/13 کنترل

 مشکالت تفکر
 -437/0 123/0 97/1 50/17 27/2 91/25 آزمایش

 -194/1 -531/0 48/1 75/26 72/1 66/26 کنترل

 مشکالت توجه
 190/0 225/0 834/0 16/13 16/1 08/18 آزمایش

 190/0 225/0 834/0 66/13 16/1 08/18 کنترل

 قانون شکنی
 -433/1 236/0 50/1 50/19 44/1 58/31 آزمایش

 -513/0 733/0 69/1 83/31 72/1 08/32 کنترل

 پرخاشگری
 399/0 -765/0 76/1 25/18 19/2 41/34 آزمایش

 -138/0 -121/0 05/2 66/33 31/2 08/34 کنترل

 

های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون میانگین نمرات متغیرهای پژوهش در گروه 1با توجه به جدول 

ست. الزم اتغییراتی داشته است. این تغییرات موید آن است که نمرات پس آزمون شرکت کنندگان در گروه آزمایش کاهش داشته 

ای دو ههای رفتاری برون نمود کودکان است. بررسی میانگینتر، نشان دهنده کاهش اختاللبذکر است در این آزمون کسب نمره پایین

 ها کاهش داشته است.دهد در مرحله پس آزمون میانگین گروه آزمایش در تمامی شاخصگروه در متغیرها نشان می
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 های رفتاری برون نمود کودکان از روش آماریتر نتایج اثربخشی پروتکل درمان اختاللیابی دقیقها و ارزجهت بررسی این تفاوت 

های است که پیش از اجرای آزمون مورد استفاده شد. استفاده از این تحلیل، مستلزم رعایت پیش فرض 1تحلیل کوواریانس چند متغیری

 بررسی قرار گرفتند.

ها از شاخص کجی و کشیدگی استفاده شد و نتایج نشان داد که شاخص کجی و کشیدگی دادهجهت بررسی پیش فرض نرمال بودن 

(. به منظور بررسی همگنی واریانس 1باشد )جدولها میقرار داشت و این به معنی نرمال بودن داده -2و  2ی سطوح پژوهش در دامنه همه

داری آزمون لوین برای از عدم معنیاستفاده شد. نتایج نشان  2آزمون لوینخطای متغیرهای پژوهش در دو گروه )آزمایش و کنترل(، از 

ا ههای بین گروهی رعایت شده است و تفاوتی بین آن(. بنابراین شرط همگنی واریانسP>05/0دارد ) 05/0ی سطوح در سطح همه

ا( را هسته در تمام سطوح متغیر مستقل )گروهباکس، همگن بودن ماتریس کوواریانس متغیرهای واب Mنتایج آزمون  مشاهده نشده است.

های پرت چند متغیری با استفاده از فاصله ماهاالنوبیس عدم وجود دادهچنین هم (.=105/0P؛ 25/84M= Box’sمورد تایید قرار داد )

ابسته با ضریب تغیرهای ومورد بررسی قرار گرفت که داده پرت شناسایی نشد و صحت این فرضیه بررسی شد. عالوه براین هم خطی بین م

( بود 5/0تا  3/0همبستگی بین جفت متغیرها بررسی شد و با توجه به اینکه تمامی ضرایب همبستگی بین جفت متغیرها  در حد متوسط )

خطی ستگی توان این نتیجه را گرفت که بین متغیرها همباین فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به حد متوسط ضرایب همبستگی می

داری شیب خط رگرسیون و عدم برقراری پیش فرض کوواریانس چند با توجه به معنیبنابراین  چندگانه وجود ندارد.

 با نمرات افتراقی استفاده شده است. 3از آزمون تحلیل واریانس چند متغیریمتغیری 
خالصه تحلیل  2افتراقی استفاده شده است. جدول به منظور بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری براساس نمرات 

 کند.واریانس چند متغیری برای نمرات افتراقی به کار گرفته شده در این مورد را گزارش می

 خالصه تحلیل واریانس چند متغیری برای نمرات افتراقی متغیرهای پژوهش: 2 جدول

 توان آماری 2ƞ داریمعنی F درجه آزادی هاآزمون متغیر

 آزمایش

 کنترل

 1 969/0 000/0 122/72 16و  7 آزمون اثر پیالیی

 1 969/0 000/0 122/72 16و  7 المبدای ویلکز

 1 969/0 000/0 122/72 16و  7 اثر هتلینگ

 1 969/0 000/0 122/72 16و  7 بزرگترین ریشه روی

 

ت گیری/ افسردگی، شکایات جسمانی، مشکالافسردگی، گوشهدهد، اثر گروه بر ترکیب متغیرهای اضطراب/ نشان می 2نتایج جدول 

داری عنیهای رفتاری برون نمود ماجتماعی، مشکالت تفکر، مشکالت توجه، قانون شکنی و پرخاشگری در کودکان مبتال به اختالل

ه به متغیرهای وابسته در دهد که تفاوت بین دو گروه با توج(. نتایج نشان می  F(7و16= )ƞ0/0001 P< ،122/72،2=969/0است ) 

درصد واریانس مربوط به اختالف بین دو گروه ناشی از  96درصد است. یعنی  96دار است و میزان این تفاوت در جامعه مجموع معنی

دار یاثیر معنهای رفتاری برون نمود کودکان تتاثیر متقابل متغیرهای وابسته است. بدین ترتیب پروتکل درمانی طراحی شده بر اختالل

                                                           
1 Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) 

2 Levene's test 

3 MANOVA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Levene%27s_test
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نشان داده  3داری وجود دارد، جدول دارد. در ادامه برای پی بردن به اینکه در کدام یک از متغیرهای وابسته بین دو گروه تفاوت معنی

 شده است.

 هد.دهای آزمایش و کنترل در متغیرهای پژوهش را نشان مینتایج تحلیل واریانس چند متغیری اثرات بین گروهی برای گروه 3جدول 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نمرات افتراقی برای تفاوت بین گروهی متغیرهای مورد مطالعه: 3 دولج

 توان آماری اندازه اثر معناداری F میانگین مجذورات DF مجموع مجذورات متغیرها
 111/0 025/0 461/0 564/0 500/1 1 500/1 اضطراب/ افسردگی

 111/0 025/0 461/0 564/0 500/1 1 500/1 گیری/ افسردگیگوشه

 999/0 571/0 000/0 241/29 042/22 1 042/22 شکایات جسمانی

 995/0 507/0 000/0 629/22 01/24 1 01/24 مشکالت اجتماعی

 1 719/0 000/0 155/56 500/433 1 500/433 مشکالت تفکر

 050/0 0 1 0 0 1 0 مشکالت توجه

 1 902/0 000/0 746/202 167/840 1 167/840 قانون شکنی

 1 909/0 000/0 376/220 375/1488 1 375/1488 پرخاشگری

 

/ گیری، بین دو گروه آزمایش و کنترل در تمامی متغیرهای پژوهش به جز اضطراب/ افسردگی، گوشه3جدول  Fبا توجه به آماره 

(. این بدین معناست که درمان متغیرهای مستقل )پروتکل >P/0001دار وجود دارد )افسردگی و مشکالت توجه از نظر آماری تفاوت معنی

حله پس دار میانگین نمرات متغیرهای وابسته در مرهای رفتاری برون نمود( توانسته منجر به ایجاد تفاوت معنیدرمانی روانشناختی اختالل

 گردد. 0001/0آزمون در سطح خطای 

(، قانون شکنی 719/0(، مشکالت تفکر )507/0(، مشکالت اجتماعی )571/0سمانی )دار شکایات جبا توجه به اندازه اثر متغیرهای معنی

 توان گفت که پروتکل درمانیدهد که این تفاوت در جامعه بزرگ است. با توجه به این یافته می( نیز نشان می1( و پرخاشگری )1)

 ، مشکالت اجتماعی، مشکالت تفکر، قانون شکنی وهای رفتاری برون نمود موجب کاهش عالئم شکایات جسمانیروانشناختی اختالل

 شود.های رفتاری برون نمود میپرخاشگری در کودکان مبتال به اختالل

 کند.خالصه تحلیل واریانس یک متغیری برای نمرات افتراقی متغیرهای پژوهش را گزارش می 4جدول 

 متغیرهای پژوهشخالصه تحلیل واریانس یک متغیری برای نمرات افتراقی : 4جدول

 توان آماری SS Df MS F P 2ƞ متغیر وابسته

 500/1 1 500/1 اضطراب/ افسردگی
564/0 461/0 025/0 111/0 

 659/2 22 500/58 خطا

 500/1 1 500/1 گیری/ افسردگیگوشه
564/0 461/0 025/0 111/0 

 659/2 22 500/58 خطا

 999/0 571/0 000/0 241/29 042/22 1 042/22 شکایات جسمانی
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 754/0 22 583/16 خطا

 01/24 1 01/24 مشکالت اجتماعی
629/22 000/0 507/0 995/0 

 061/1 22 33/23 خطا

 500/433 1 500/433 مشکالت تفکر
155/56 000/0 719/0 1 

 720/7 22 833/169 خطا

 000/0 1 000/0 مشکالت توجه
000/0 1 000/0 050/0 

 083/2 22 833/45 خطا

 167/840 1 167/840 قانون شکنی
746/202 000/0 902/0 1 

 144/4 22 167/91 خطا

 375/1488 1 375/1488 پرخاشگری
376/220 000/0 909/0 1 

 754/6 22 583/148 خطا

 

(، قانون 155/56(، مشکالت تفکر )629/22، مشکالت اجتماعی )(241/29شکایات جسمانی ) نمرات افتراقی Fآماره ، 4با توجه به جدول 

دهد، بین دو گروه در میزان شکایات . بنابراین نشان میباشندمیدار معنی 05/0که در سطح ( 376/220( و پرخاشگری )746/202شکنی )

  ارد.داری وجود دتفاوت معنی ، مشکالت اجتماعی، مشکالت تفکر، قانون شکنی و پرخاشگریجسمانی


