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 گیری مکرر()آنکوای اندازه گیری مکرراندازه متغیری یکراههتک نحوه گزارش تحلیل کوواریانس

 )یعنی یک متغیر مستقل، یک متغیر وابسته با سنجش مکرر(

 

ضیه:  اتتالل با آموزان دانشپذیری شنناتتی انعطابر ای شنناتتی های رایانهو بازیتمرینات ادراکی حرکتی کورتر ترکیبی آموزش فر

 اثرگذار است. یادگیری

 پژوهش برحسب عضویت گروهی و مراحل ارزیابی نشان داده شده است. نگین و انحراف استاندارد متغیرمیا 1جدول 

 (40)تعداد:  پذیری شناختیانعطافمتغیر در گروه دوهای توصیفی نمرات آزمودنیهای شاخص :1 جدول

 شاخص توصیفی گروه
 مراحل

 پیگیری آزمونپس  پیش آزمون

 ترکیبی
 50/90 ± 13/3 40/90 ± 54/5 80/79 ± 06/8 میانگین ±انحراف معیار 

 -851/0 – 213/0 -167/0 – 649/0 -342/0 - -743/0 کجی -کشیدگی 

 کنترل
 80/79 ± 21/8 40/80 ± 24/8 80 ± 11/8 میانگین ±انحراف معیار 

 044/0 - -303/1 -076/0 - -051/1 926/0 – 480/0 کجی -کشیدگی 

 

ای شناتتی انههای رایرکیبی از تمرینات حرکتی کورتر و بازیت در گروه پذیری شناتتیانعطاف میانگین نمرات 1با توجه به جدول 

ون ید آن اسنننت که نمرات پس آزمؤاین تغییرات مآزمون تغییراتی داشنننته اسنننت. آزمون نسنننبت به مرحله پیشدر مرحله پسو کنترل 

 داشته است.  افزایش پذیری شناتتیانعطافدر آزمایش  کنندگان در گروهشرکت 

اسننتداده از این  مورد تحلیل قرار گرفت. 1اندازه گیری مکرربا  متغیریتکاز روش تحلیل کوواریانس با اسننتداده فرضننیه پژوهش 

تند از: ها عبارترین پیش فر مهم .گرفترای آزمون مورد بررسنننی قرار های اسنننت که پیش از اجتحلیل، مسنننتلزع رعایت پیش فر 

 است.های پرت عدع وجود داده و ها، همگنی شیب تط رگرسیونها، همگنی واریانسنرمال بودن توزیع داده

ها از شاتص کجی و کشیدگی استداده شد و نتایج نشان داد که شاتص کجی و کشیدگی برای بررسی پیش فر  نرمال بودن داده

. برای بررسننی پیش فر  همگنی واریانس اسننتها ین به معنی نرمال بودن دادهقرار داشننت و ا -2و  2در دامنه  شننناتتیپذیری انعطاف

 بیانگر این موضوع بود که مدروضهاست که  (<05/0Pمشاهده شده ) Fبا استداده از آزمون لوین، عدع معناداری  پذیری شناتتیانعطاف

    .ها برقرار استهمسانی واریانس

و  زمونآبندی در مراحل پسآزمون با متغیر گروهداری تعامل پیشافر  همگنی شننیب تط رگرسننیون از معنجهت بررسننی پیش

  P=0.103 ,1.997=) فرضیه همگنی شیب تط رگرسیون برقرار است Fبا توجه به عدع معناداری آماره  استداده شده است. پیگیری

                                                           
1. Repeated measure Ancova 
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(2,17)F.)  به برقراری پیش فر بیل کوواریانس تکهای تحلبا توجه  هه  ندازهمتغیری یکرا داده از این ،گیری مکررا ا آزمون  اسنننت

 بالمانع است.

نشننان داده شننده  2در جدول  پژوهش مراحل در کنترل و آزمایش هایگروه مکرر گیریاندازه با متغیری تک کوواریانس تحلیل نتایج

 است.

 های آزمایش و کنترل در مراحل پژوهش با اندازه گیری مکرر گروه متغیریتککوواریانس نتایج تحلیل : 2 جدول

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F اندازه اثر معناداری 

 019/0 569/0 337/0 952/1 1 952/1 مراحل پژوهش

 626/0 <001/0 454/28 750/1095 1 750/1095 گروه

 012/0 657/0 204/0 182/1 1 182/1 تعامل گروه و مراحل پژوهش

 

   دار اسننتااتتالل یادگیری معنبا  آموزاندر دانش پذیری شننناتتیانعطاف متغیر دهد، اثر گروه بر ترکیبنشننان می 2جدول نتایج 

(=0.626 2ƞ, 0010.<, P454.28= (17,1)F) تایج نشنننان می و به ن با توجه   پذیریانعطاف متغیردهد که تداوت بین دو گروه 

وه درصد واریانس مربوط به اتتالف بین دو گر 63یعنی  ؛درصد است 63است و میزان این تداوت در جامعه  معناداردر مجموع  شناتتی

یادگیری  اتتاللبا  وزانآمدانش پذیری شناتتیانعطاف افزایشانجاع شده بر  لهناشی از تاثیر متقابل متغیر وابسته است. بدین ترتیب مدات

 نیست  دارامعن ،اتتالل یادگیری با در دانش آموزان پذیری شناتتیانعطاف متغیرچنین اثر گروه در زمان بر ترکیب دارد. هم معنادارتاثیر 

(=0.012 2ƞ, 657, P=0.204.0= (17,1)Fاثر زمان .)  اتتاللبا آموزان در دانش پذیری شنننناتتیانعطاف متغیربر ترکیب نیز 

 (. 2ƞ, 569, P=0.337.0= (17,1)F 0.019=)معنادار نیست یادگیری 

 3ر جدول د یادگیری اتتالل با آموزاندانش شنننناتتی آزمون بوندرونی جهت بررسنننی پایداری آموزش ترکیبی انعطاف پذیرینتایج 

 نشان داده شده است.

 ادگیریی اختالل با آموزاندانش شناختی پذیریآزمون بونفرونی جهت بررسی پایداری آموزش ترکیبی انعطاف : نتایج 3جدول 

 سطح معناداری اندازه اثر هگز درجه آزادی t تفاوت میانگین میانگین مرحله

 948/0 012/1 9 068/0 19/0 23/91 پس آزمون

      04/91 پیگیری

 

شناتتیانعطافنمره سنجی نتایج آزمون تعدیل بوندرونی را برای هم شان داد، پذیری  شده تدر گروه آزمایش میانگین نمرات  ن صحیح 

اما معنادار نبوده  ،داشننته اسننت کاهش (04/91نمرات تصننحیح شننده در مرحله پیگیری )سنننجی با در هم( 23/91)در مرحله پس آزمون 

 شود.یید میأبنابراین فرضیه ثبات نتایج مداتله ت ؛(<05/0P)است 


