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 گیری مکرر()مانکوای اندازه گیری مکرراندازه چندمتغیری یکراهه نحوه گزارش تحلیل کوواریانس

 متغیر وابسته با یک متغیر مستقل به همراه سنجش مکرر( چند)یعنی 

 

         درار توجه پایدهای لفهؤمبر ای شناختی های رایانهو بازیتمرینات ادراکی حرکتی کورتر ترکیبی  اثربخشیبررسی  فرضیه:

 اختالل یادگیریبا  آموزاندانش

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

 (40)تعداد:  پژوهش متغیرهای در گروه دوهای توصیفی نمرات آزمودنیهای شاخص :1 جدول

 شاخص توصیفی گروه متغیر
 مراحل

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

 
 ترکیبی

 03/3 ± 18/2 70/3 ± 99/1 80/6 ± 36/4 میانگین ±انحراف معیار 

خطای 

 ارتکاب

 063/0 - -886/0 126/0 - -546/0 342/0 - -691/0 کجی -کشیدگی 

 کنترل
 50/4 ± 43/3 26/4 ± 62/2 63/3 ± 16/2 میانگین ±انحراف معیار 

 758/0 – 510/0 835/0 – 328/1 296/0 - -821/0 کجی -کشیدگی 

خطای 

 حذف

 ترکیبی
 16/2 ± 73/1 2 ± 31/1 40/4 ± 98/1 میانگین ±انحراف معیار 

 916/0 - -013/0 991/0 – 561/0 241/1 – 962/0 کجی -کشیدگی 

 کنترل
 30/2 ± 64/1 86/1 ± 49/1 06/2 ± 72/1 میانگین ±انحراف معیار 

 350/0 - -895/0 653/0 - -621/0 220/0 - -919/0 کجی -کشیدگی 

 

ای شناختی های رایانهرکیبی از تمرینات حرکتی کورتر و بازیت در گروه توجه پایدار هایلفهؤم میانگین نمرات 1با توجه به جدول 

آزمرون اسرت کره نمررات پرسیرد آن ؤاین تغییررات مآزمون نسبت به مرحله پیش آزمون تغییراتی داشته است. در مرحله پسو کنترل 

 کاهش داشته است. خطای حذف  های خطای ارتکاب ولفهؤدر مآزمایش  کنندگان در گروهشرکت

اسرتفاده از ایرن  مورد تحلیرل رررار گرفرت. 1اندازه گیری مکرربا  از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیریبا استفاده فرضیه پژوهش 

ها عبارتند از: نرمال فرضترین پیشمهم .رای آزمون مورد بررسی ررار گرفتپیش از اج های است کهفرضتحلیل، مستلزم رعایت پیش

                                                           
1. Repeated measure Mancova 
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خطری عدم هم های پرت وعدم وجود داده ،، همگنی شیب خط رگرسیون1ها، همگنی کوواریانسها، همگنی واریانسبودن توزیع داده

 است. متغیرهای وابسته

اخص کجری و کشریدگی اسرتفاده شرد و نتراین نشران داد کره شراخص کجری و هرا از شربرای بررسی پیش فرض نرمال برودن داده

. برای بررسی پیش فرض همگنی باشدها میررار داشت و این به معنی نرمال بودن داده -2و  2در دامنه  های توجه پایدارمولفهکشیدگی 

آزمون لوین بیرانگر ایرن موضرو   (.<05/0Pده شده )مشاه Fهای توجه پایدار با استفاده از آزمون لوین، عدم معناداری لفهؤواریانس م

  .ها برررار استی همسانی واریانسبود که مفروضه

و  آزمرونبندی در مراحل پسآزمون با متغیر گروهداری تعامل پیشجهت بررسی پیش فرض همگنی شیب خط رگرسیون از معنی

نرابراین یسرتند، ن معنراداردرصرد  95سرط  اطمینران  در 2مبدای ویلکزهای چند متغیری مربوطه یعنی الآماره استفاده شده است. پیگیری

  باشد.مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون برررار می

های پرت چند متغیری با استفاده از فاصله ماهاالنوبیس مورد بررسی رررار گرفرت کره داده پررت شناسرایی عدم وجود دادهچنین هم

خطی بین متغیرهای وابسته با ضریب همبستگی بین جفت متغیرها بررسی شرد و برا راین همنشد و صحت این فرضیه بررسی شد. عالوه ب

چنرین فرضیه مورد تأیید ررار گرفت. هم ( بود این5/0تا  3/0توجه به اینکه تمامی ضرایب همبستگی بین جفت متغیرها  در حد متوسط )

 که بین متغیرها همبستگی خطی چندگانه وجود ندارد. توان این نتیجه را گرفتبا توجه به حد متوسط ضرایب همبستگی می

دانرش آمروزان دارای اخرتالل یرادگیری در  خطرای ارتکراب و خطرای حرذفمتغیرهرای  بر ترکیربگروه  اثردهد، نتاین نشان می

برین دو گرروه برا توجره بره دهرد کره تفراوت نتاین نشان مری (.2ƞ=2.468, P=0.003,  (18,79.68)F 0.343=) استداری امعن

درصد واریانس مربرو  بره اخرتالف  35درصد است. یعنی  35دار است و میزان این تفاوت در جامعه متغیرهای وابسته در مجمو  معنی

ن دارای آموزاهای توجه پایدار دانشه بر مولفهبین دو گروه ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته است. بدین ترتیب مداخالت انجام شد

آمروزان چنین اثر گروه در زمان بر ترکیب متغیرهای خطای ارتکاب و خطای حرذف در دانرشدار دارد. همیادگیری تاثیر معنی اختالل

(. اثر زمان بر ترکیب متغیرهای خطای 2ƞ=2.357, P=0.004,  (18,78.62)F 0.310=داری است )دارای اختالل یادگیری معنی

  ,2ƞ=2.124, P=0.009 0.290=داری اسررت )دانررش آمرروزان دارای اخررتالل یررادگیری معنرریارتکرراب و خطررای حررذف در 

(18,70.61)F .) 2داری وجود دارد، جدول اگروه تفاوت معن دودر ادامه برای پی بردن به اینکه در کدام یک از متغیرهای وابسته بین 

 نشان داده شده است.

 های آزمایش و کنترل در مراحل پژوهش ا اندازه گیری مکرر گروهب کوواریانس چندمتغیرینتایج تحلیل : 2 جدول

 منبع مولفه
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F اندازه اثر معناداری 

                                                           
ها اطالعات دریافت شده است، عنوان کووریت در اندازه گیری مکرر وارد شده است؛ و یک دوره پیگیری از نمونهبا توجه به اینکه نمره پیش آزمون به  نکته:  1

ها ضرورت پیدا ها دریافت شود، بررسی همسانی کوواریانسدیگر همسانی کوواریانس از طریق آزمون موچلی اهمیتی ندارد. البته اگر حدارل دو تکرار از نمونه

 کند. می

 

2. Wilks' Lambda 
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خطای 

 ارتکاب

 94/0 <001/0 978/700 011/4148 1 011/4148 مراحل پژوهش

 84/0 <001/0 845/111 430/3033 2 859/6066 گروه

 89/0 <001/0 874/172 978/1022 2 956/2045 ه و مراحل پژوهشتعامل گرو

خطای 

 حذف

 82/0 <001/0 92/191 711/986 1 711/986 مراحل پژوهش

 78/0 <001/0 902/74 2/687 2 4/1374 گروه

 64/0 <001/0 546/38 178/198 2 356/396 تعامل گروه و مراحل پژوهش

 

، تفاوت بین نمرات خطای ارتکاب و خطای حذف در مراحرل پرس آزمرون و پیگیرری 2ل های بدست آمده در جدواساس یافته بر

عرالوه  (.>001/0Pچنین میانگین نمرات این متغیرها در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری دارد )(. هم>001/0P) معنادار است

دهرد تفراوت برین مراحرل در سرطو  که نشران مری (.>001/0Pبر این، تعامل بین مراحل پژوهش و عضویت گروهی نیز معنادار است )

 ها یکسان نیست.گروه

 ها در سه مرحله در گروه آزمایشلفهؤسنجی نمرات مآزمون تعدیل بونفرونی برای هم :3جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد هامیانگین تفاوت مراحل مولفه

 خطای ارتکاب

 <001/0 6311/0 1/3 پس آزمون پیش آزمون

 <001/0 7203/0 77/3 پیگیری پیش آزمون

 894/0 5687/0 67/0 پیگیری پس آزمون

 خطای حذف

 <001/0 5867/0 4/2 پس آزمون پیش آزمون

 <001/0 8354/0 24/2 پیگیری پیش آزمون

 932/0 62489/0 -16/0 پیگیری پس آزمون

 

دهرد. در گرروه آزمرایش ی ارتکاب و خطای حذف نشان میسنجی نمرات خطانتاین آزمون تعدیل بونفرونی را برای هم 3جدول 

(. این کاهش تا مرحله پیگیری >001/0Pسنجی با پیش آزمون کاهش معنادار داشته است )میانگین نمرات در مرحله پس آزمون در هم

 نیز تداوم داشته است.


