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 تحلیل کوواریانس چندمتغیری یکراهه با چهار گروه

 آزمون(آزمون و پس)یعنی چند متغیر وابسته با یک متغیر مستقل، چهار گروهی فقط با پیش

 

 پیش کودکان اجتماعی مهارت هایلفهؤم بر خودتنظیمی مهارت آموزش دلبستگی، بر مبتنی درمان کودک،-والد تعامل آموزش

 است.دبستانی اثرگذار 

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

 پژوهش هایمؤلفه در گروه چهارهای توصیفی نمرات آزمودنیهای شاخص :1جدول 

 پس آزمون پیش آزمون مرحله

 میانگین گروه مؤلفه
انحراف 

 معیار
 میانگین کشیدگی کجی

انحراف 

 معیار
 کشیدگی کجی

 رفتار اجتماعی

 -03/1 226/0 13/4 83/23 -07/1 092/0 39/7 42/15 کودک-والد تعامل

 -829/0 057/0 03/4 08/24 003/0 -103/0 93/2 50/15 دلبستگی مبتنی بر درمان

 -31/1 024/0 17/3 33/21 -21/1 207/0 62/4 83/15 خودتنظیمی مهارت

 -25/1 -305/0 28/7 16 -13/1 -392/0 56/7 92/16 کنترل

 رفتار غیر اجتماعی

 58/1 912/0 65/2 83/12 -67/1 -024/0 40/5 92/15 کودک-والد تعامل

 -813/0 146/0 83/1 92/11 -58/1 -075/0 92/1 67/15 دلبستگی مبتنی بر درمان

 -476/0 630/0 65/3 67/11 -02/1 301/0 55/2 83/15 خودتنظیمی مهارت

 -253/0 368/0 79/4 58/15 -31/1 138/0 05/5 42/15 کنترل

 پرخاشگری

 -66/1 -341/0 02/2 92/15 32/1 48/1 51/5 50/15 کودک-والد تعامل

 -281/0 -189/0 32/2 17/12 -49/1 014/0 55/2 17/16 دلبستگی مبتنی بر درمان

 -681/0 413/0 03/4 42/14 -35/1 275/0 22/4 33/16 خودتنظیمی مهارت

 -914/0 606/0 93/5 17 -32/1 -179/0 14/6 58/16 کنترل

 اطمینان

 -677/0 689/0 55/5 42/17 48/0 12/1 90/2 08/14 کودک-والد تعامل

 70/3 58/1 37/1 42/10 -58/1 -075/0 92/1 67/15 دلبستگی مبتنی بر درمان

 -476/0 630/0 65/3 67/11 -475/0 378/0 38/2 67/15 خودتنظیمی مهارت

 -888/0 261/0 15/4 25/15 -58/1 -039/0 23/3 50/15 کنترل

 ارتباط

 20/2 17/1 83/1 58/14 -006/1 -105/0 73/1 58/10 کودک-والد تعامل

 -295/0 662/0 92/1 67/15 -160/0 37/0 20/1 10 دلبستگی مبتنی بر درمان

 -37/1 088/0 95/1 13 479/0 02/1 62/1 42/10 خودتنظیمی مهارت

 -473/1 491/0 2 11 -01/1 -105/0 73/1 58/10 کنترل
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جه با یانگین ،1 جدول به تو فه نمرات م هارت هایمؤل ماعی م مل آموزش هایگروه در اجت عا لد ت مان کودک،-وا  بر مبتنی در

 آن موید راتتغیی این. استت داشتته تغییراتی آزمون پیش مرحله به نستبت آزمون پس مرحله در خودتنظیمی مهارت آموزش دلبستتگی،

 و فزایشا ارتباط، و اطمینان اجتماعی، رفتار هایمؤلفه در کنندگان شرکت آزمون پس نمرات آزمایش، هایگروه اکثریت در که است

  است. داشته کاهش پرخاشگری و غیراجتماعی رفتار هایمؤلفه در

 در ترنپایی نمرات کستتب و ارتباط و اطمینان اجتماعی، رفتار هایمؤلفه در باالتر نمرات کستتب آزمون این در استتت ذکره ب الزم 

 .است باالتر اجتماعی هایمهارت دهنده نشان پرخاشگری و غیراجتماعی رفتار هایمؤلفه

 آموزش ،دلبستتتتگی بر مبتنی درمان کودک،-والد تعامل آموزشتر نتایج اثربخشتتتی ها و ارزیابی دقیقجهت بررستتتی این تفاوت 

ستانی پیش کودکان اجتماعی مهارت هایمؤلفه بر خودتنظیمی مهارت شد.  1از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری دب ستفاده  ا

 .رای آزمون مورد بررسی قرار گرفتهای است که پیش از اجاستفاده از این تحلیل، مستلزم رعایت پیش فرض

کجی و کشتتیدگی استتتفاده شتتد و نتایج نشتتان داد که شتتاخ  کجی و ها از شتتاخ  جهت بررستتی پیش فرض نرمال بودن داده

(. به منظور بررستتی 1باشتتد )جدولها میقرار داشتتت و این به معنی نرمال بودن داده -2و  2ی ستتحوپ پژوهش در دامنه کشتتیدگی همه

 معناداریاز عدم استفاده شد. نتایج نشان  2گروه )آزمایش و کنترل(، از آزمون لوین چهارپژوهش در  هایمؤلفههمگنی واریانس خحای 

سحح آزمون لوین برای همه سحوپ در  شرط همگنی واریانسP>05/0دارد ) 05/0ی  ست و (. بنابراین  شده ا های بین گروهی رعایت 

ست.تفاوتی بین آن شده ا شاهده ن سته در تمام  Mنتایج آزمون  ها م  سحوپ متغیرباکس، همگن بودن ماتریس کوواریانس متغیرهای واب

های پرت چند متغیری با استفاده از عدم وجود داده همچنین (.=145/0P؛ 35/82M= Box’sها( را مورد تایید قرار داد )مستقل )گروه

شد. عالوه براین هم خحی بین  سی  ضیه برر صحت این فر شد و  سایی ن شنا سی قرار گرفت که داده پرت  صله ماهاالنوبیس مورد برر فا

وابسته با ضریب همبستگی بین جفت متغیرها بررسی شد و با توجه به اینکه تمامی ضرایب همبستگی بین جفت متغیرها  در حد متغیرهای 

رفت که بین توان این نتیجه را گ( بود این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به حد متوسط ضرایب همبستگی می5/0تا  3/0متوسط )

در بررستتی پیش فرض شتتیب خط رگرستتیون نتایج نشتتان داد که تعامل پیش  همچنین انه وجود ندارد.متغیرها همبستتتگی خحی چندگ

پژوهش معنادار نبود. این بدان معناستتتت که فرض همگنی شتتتیب خط  هایمؤلفهبندی در مراحل پس آزمون در آزمون با متغیر گروه

 ست.ا استفاده از این آزمون بالمانعکوواریانس چند متغیری های برقراری پیش فرض باو  برقرار است. هامؤلفهرگرسیون در این 

تایج آماره المبدای ویلکز در آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری نشتتتان داد که اثر گروه بر ترکیب  فهن ر استتتت ها معنادامؤل

(F(15,111) = 7.709, P< 0.001, ƞ2=0.510  .)ایهمؤلفه لحاظ از کنترل و آزمایش هایگروه بین که گفت توانمی بنابراین 

 براستتتا  جامعه در تفاوت این میزان و دارد وجود معناداری تفاوت آزمون پیش نمرات کنترل از بعد آزمون پس در اجتماعی مهارت

 متغیرهای متقابل تاثیر از ناشتتی گروه چهار بین اختالف به مربوط واریانس درصتتد 51 یعنی. استتت باال ستتحح در و درصتتد 51 اثر اندازه

 .   است وابسته

                                                           
1 Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) 

2 Levene's test 

https://en.wikipedia.org/wiki/Levene%27s_test
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 2داری وجود دارد، جدول گروه تفاوت معنی چهاربین  های مهارت اجتماعیمؤلفهدر ادامه برای پی بردن به اینکه در کدام یک از 

 هایلفهمؤهای آزمایش و کنترل در واریانس چند متغیری اثرات بین گروهی برای گروهکونتایج تحلیل  2جدول  نشان داده شده است.

 دهد.پژوهش را نشان می

 اجتماعی مهارت هایمؤلفهکوواریانس یک راهه مربوط به تفاوت بین گروهی  نتایج تحلیل .2جدول

 F P 2ƞ خطا MS آزمایشیMS خطا SS آزمایشیSS هامؤلفه

 640/0 <001/0 105/23 544/9 513/220 219/372 540/661 رفتار اجتماعی

 301/0 003/0 599/5 398/7 416/41 506/288 248/124 رفتار غیراجتماعی

 335/0 <001/0 537/6 843/6 731/44 879/266 192/134 پرخاشگری

 492/0 <001/0 576/12 491/12 087/157 135/487 261/471 اطمینان

 586/0 <001/0 436/18 998/2 277/55 934/116 832/165 ارتباط

 

(، اطمینان 537/6(، پرخاشتتتگری )599/5(، رفتار غیراجتماعی )105/23رفتار اجتماعی ) هایمؤلفهبرای  Fآماره  2با توجه به جدول 

ها مؤلفههای آزمایش و کنترل در این دهد، بین گروه(. این یافته نشتتتان می>05/0Pباشتتتد )( معنادار می436/18( و ارتباط )576/12)

(، 335/0(، پرخاشتتتگری )301/0(، رفتار غیراجتماعی )640/0جتماعی )های رفتار امؤلفهوجود دارد. اندازه اثر برای  تفاوت معناداری

تفاوت در جامعه بزرگ و قابل توجه است. جهت بررسی این نکته که دهد این باشد که نشان می( می586/0( و ارتباط )492/0اطمینان )

نشتتان   3های آزمایشتتی بیشتتتر بوده استتت، نتایج آزمون تعدیل بونفرونی با نمرات تعدیل یافته در جدول این تاثیر در کدام یک از گروه

 داده شده است. 

در  خودتنظیمی( مهارت آموزش دلبستگی، بر مبتنی درمان کودک،-والد تعامل های آزمایش )آموزشهای دو به دو گروهبررسی تفاوت .3جدول

 های مهارت اجتماعیمؤلفه

 گروه مؤلفه
تفاوت 

 میانگین
 خطای استاندارد

اندازه 

 اثر
 داریسطح معنا

 رفتار اجتماعی

 کودک-والد تعامل

 1 000/0 414/1 -099/0 دلبستگی بر مبتنی درمان

 200/0 111/0 367/1 014/3 خودتنظیمی مهارت

 <001/0 549/0 346/1 265/9* کنترل

 یبر دلبستگ مبتنی درمان
 114/0 133/0 272/1 114/3 خودتنظیمی مهارت

 <001/0 570/0 303/1 364/9* کنترل

 <001/0 381/0 277/1 251/6* کنترل خودتنظیمی مهارت

 رفتار غیراجتماعی
 کودک-والد تعامل

 1 036/0 245/1 504/1 دلبستگی بر مبتنی درمان

 913/0 052/0 203/1 758/1 خودتنظیمی مهارت

 295/0 096/0 185/1 -405/2 کنترل

 1 001/0 120/1 253/0 خودتنظیمی مهارت یبر دلبستگ مبتنی درمان
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 009/0 230/0 147/1 -909/3* کنترل

 004/0 260/0 124/1 -163/4* کنترل خودتنظیمی مهارت

 پرخاشگری

 کودک-والد تعامل

 013/0 217/0 197/1 936/3* دلبستگی بر مبتنی درمان

 733/0 060/0 157/1 829/1 خودتنظیمی مهارت

 1 009/0 140/1 -665/0 کنترل

 یبر دلبستگ مبتنی درمان
 345/0 089/0 077/1 -108/2 خودتنظیمی مهارت

 <001/0 309/0 103/1 -602/4* کنترل

 159/0 120/0 081/1 -494/2 کنترل خودتنظیمی مهارت

 اطمینان

 کودک-والد تعامل

 <001/0 448/0 617/1 097/9* دلبستگی بر مبتنی درمان

 <001/0 374/0 564/1 552/7* خودتنظیمی مهارت

 111/0 134/0 540/1 783/3 کنترل

 یبر دلبستگ مبتنی درمان
 1 028/0 455/1 -545/1 خودتنظیمی مهارت

 006/0 246/0 490/1 -314/5* کنترل

 083/0 146/0 461/1 -769/3 کنترل خودتنظیمی مهارت

 ارتباط

 کودک-والد تعامل

 949/0 050/0 792/0 -140/1 دلبستگی بر مبتنی درمان

 162/0 119/0 766/0 761/1 خودتنظیمی مهارت

 <001/0 404/0 754/0 879/3* کنترل

 یبر دلبستگ مبتنی درمان
 <001/0 298/0 713/0 902/2* خودتنظیمی مهارت

 <001/0 548/0 730/0 020/5* کنترل

 031/0 183/0 716/0 118/2* کنترل خودتنظیمی مهارت

       *P< 05/0  

شان می -امل والدآموزش تع هایرفتار اجتماعی در گروه مؤلفهدهد، نمرات پس آزمون تعدیل یافته نتایج آزمون تعدیل بونفرونی ن

راستتا  تفاوت ب همچنینکودک، درمان مبتنی بر دلبستتتگی و مهارت خودتنظیمی نستتبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشتتته استتت. 

( و مهارت 265/9کودک )-(، تعامل والد364/9بر دلبستتتگی  )های آموزش درمان مبتنی دهد، به ترتیب گروهها نتایج نشتتان میمیانگین

مقدار  براستتا  همچنینرفتار اجتماعی نستتبت به گروه کنترل ایجاد کند.  مؤلفه( واحد تفاوت در نمره پس آزمون 251/6می )خودتنظی

ست.  سحح جامعه باال ا سبتا در  سبت به یکدیگر تفاوت چندانی در افزایش نمره پس گروه همچنیناندازه اثر این تفاوت ن های آموزش ن

 اند. کان پیش دبستانی نداشتهرفتار اجتماعی کود مؤلفهآزمون 

 


