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 هایافته

با استفاده از آزمون ( بر اهمالکاری دانشجویان UPاثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیصی )تعیین 

 مدل آمیخته خطی.

ا مشاهدات هجهت بررسی اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیصی بر اهمالکاری دانشجویان با توجه به اینکه در نمونه

پذیرتری از ماتریس ها ساختارهای انعطافاستفاده شده است. این مدلهای آمیخته خطی گمشده وجود دارد، از مدل

های همبسته ندارند ای بر روی ساختار دادهگونه فرض محدود کنندهگیرند و هیچکوواریانس را در نظر می-واریانس

 باشند.تر میها مناسبو نسبت به سایر روش

، 2، تقارن مرکب1گرفته شده است و ساختارهای همبستگی بدون ساختاردر این مطالعه متغیر بعنوان اثر تصادفی در نظر 

، پیش وابستگی مرحله 6، تاپلیتس ناهمگن5، تاپلیتس4، خود همبستگی مرتبه اول ناهمگن3خود همبستگی مرتبه اول

 مورد استفاده قرار گرفته است.  8و بدون ساختار همبسته 7اول

و منفی دو  10، معیار اطالع بیزی9اختارهای ممکن، از معیار اطالع آکائیکبه منظور انتخاب بهترین ساختار از بین س

 محدود شده استفاده شده است. 11برابر لگاریتم درستنمایی

میانگین و انحراف معیار نمره اهمالکاری در هر یک از دو گروه آزمایش و نیز گروه کنترل را در سه مرحله  1جدول 

دانشجوی مبتال به اهمالکاری  45درمان و نیز در مرحله پیگیری دو ماهه برای پیش از درمان، اواسط درمان، پس از 

 دهد.شدید نشان می

 

 

 

                                                           
1 Unstructured (UN) 

2 Compound Symmetry (CS) 

3 First-order Autoregressive (AR (1)) 

4 Heterogeneous First-order Autoregressive (ARH (1)) 

5 Toeplitz (TOEP) 

6 Heterogeneous Toeplitz (TOEPH) 

7 First-order ante dependence (ANTE (1)) 

8 Unstructured correlation (UNR) 

9 Akaike Information criterion (AIC) 

10 Bayesian Information criterion (BIC) 

11 Restricted Log Likelihood 
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 گیریمیانگین و انحراف معیار نمره اهمالکاری به تفکیک گروه و زمان اندازه :1جدول 

 پیگیری پس آزمون اواسط آزمون پیش آزمون مرحله

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 اهمالکاری
UP 80/49 57/4 20/47 24/4 13/36 42/5 86/38 15/7 

CBT 86/50 32/4 26/39 47/5 14/35 12/5 85/40 81/5 

 53/3 28/50 75/3 66/49 50/3 01/50 43/3 40/51 کنترل

 

های آزمایش در مرحله اواسط آزمون، پس آزمون و اهمالکاری در گروهدهد، میانگین نمره نشان می 1نتایج جدول 

پیگیری نسبت به مرحله پیش آزمون تغییراتی داشته است. این تغییرات موید آن است که نمرات پس آزمون شرکت 

کاهش ه تر، نشان دهندکنندگان در گروه آزمایش کاهش داشته است. الزم بذکر است در این آزمون کسب نمره پایین

 دهد در مرحله پس آزمون میانگین دوهای سه گروه در متغیرها نشان میاهمالکاری دانشجویان است. بررسی میانگین

شود، نمره اهمالکاری روند گروه آزمایش در نمره اهمالکاری کاهش داشته است. اما در مرحله پیگیری مشاهده می

 کاهشی خود را حفظ نکرد و افزایش یافته است.

 بر نمره اهمالکاری، از مدل آمیخته خطی استفاده شده است.  ظور بررسی تأثیر شیوه درمانی فراتشخیصی به من

کوواریانس را براساس معیارهای اطالع آکائیک، اطالع بیزی و منفی دو برابر  -در ابتدا بهترین ساختار واریانس

کوواریانس را  -اب بهترین ساختار واریانسمعیارهای انتخ 2لگاریتم درستنمایی محدود شده شناسایی شد. جدول 

 .دهدنشان می

 درمانی بر اهمالکاری  معیارهای انتخاب ساختار مناسب جهت بررسی تاثیر شیوه :2جدول

 
روش برآورد پارامتر 

 کوواریانس
-2 Res. Log 

Likelihood 
AIC BIC 

 نمره اهمالکاری

UN 386/886 386/912 685/952 

CS 495/844 495/854 994/869 

AR(1) 821/828 821/838 320/854 

TOEP 885/877 885/891 584/913 

ARH(1) 530/846 530/862 329/887 

TOEPH 701/814 701/834 700/865 

ANTE(1) 112/848 112/868 111/899 

UNR 634/839 634/865 933/905 
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به ترتیب بهترین  UNRو  TOEPH ،AR(1)با توجه به مقادیر معیارهای ذکر شده ساختارهای کوواریانس 

ساختارها برای لحاظ کردن همبستگی بین تکرارهای اندازه گیری اهمالکاری در چهار زمان متوالی و ساختار 

برای بررسی  TOEPHبدترین ساختار برای مدل خطی آمیخته شناسایی شد. بنابراین از ساختار  UNکوواریانس 

 تأثیر شیوه درمانی بر اهمالکاری دانشجویان مبتال به اهمالکاری شدید استفاده شد.

 نشان داده شده است. 3تأثیر هر یک از عوامل زمان، گروه و اثر متقابل زمان و گروه بر نمره اهمالکاری در جدول

 های آمیختهمدلنتایج ارزیابی اثرات هر یک از عوامل بر اهمالکاری در تحلیل  :3جدول

 ساختار کوواریانس 

 گروه× زمان  زمان گروه

 Fآزمون
مقدار 

 احتمال
 Fآزمون

مقدار 

 احتمال
 Fآزمون

مقدار 

 احتمال

ی
ار

لک
ما

اه
ه 

مر
ن

 

UN 905/18 001/0> 160/78 001/0> 188/21 001/0> 

CS 631/16 001/0> 330/277 001/0> 704/74 001/0> 

AR(1) 651/15 001/0> 165/181 001/0> 440/59 001/0> 

TOEP 025/49 001/0> 698/172 001/0> 106/48 001/0> 

ARH(1) 915/21 001/0> 425/287 001/0> 287/78 001/0> 

TOEPH 622/18 001/0> 115/263 001/0> 366/77 001/0> 

ANTE(1) 011/22 001/0> 372/284 001/0> 125/77 001/0> 

UNR 440/23 001/0> 503/343 001/0> 137/92 001/0> 

 

 -درمانی و زمان بر نمره اهمالکاری در تمام ساختارهای واریانس گروه 12نشان داد، اثرهای اصلی  3نتایج جدول 

دهد، تغییرات میزان ها نشان میداری گروه درمانی و زمان در این مدل(. معنی>05/0Pباشند )دار میکوواریانس معنی

چنین اثر متقابل زمان و گروه بر درمانی و در طول زمان به صورت تصادفی رخ نداده است. همها اهمالکاری در گروه

داری اثر تقابلی گروه (. معنی>05/0Pدار بود )کوواریانس معنی -نمرات اهمالکاری در تمام ساختارهای واریانس

ها درمانی در طول زمان به صورت وهدهد، تغییرات میزان اهمالکاری در گرها نشان میدرمانی و زمان در این مدل

 تصادفی رخ نداده است.

های درمانی بر میزان اهمالکاری دانشجویان، جدول برآورد پارامترها برای نمره به منظور بررسی نحوه تأثیر گروه

 اهمالکاری و ابعاد آن استخراج گردید.

                                                           
12 Main Effects 
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 اهمالکاری: برآورد پارامتر اثرات ثابت مدل رگرسیونی متغیر 4جدول 

 برآورد 
خطای 

 استاندارد
درجه 

 آزادی
T 

سطح 

 داریمعنی

 درصد 95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

 225/53 216/47 000/0 714/33 773/42 489/1 220/50 ضریب ثابت

 زمان)پیگیری(

 001/3 -642/0 198/0 309/1 757/38 900/0 179/1 پیش آزمون

 346/1 -162/2 643/0 -466/0 967/56 876/0 -408/0 اواسط آزمون

 861/0 -970/1 437/0 -782/0 861/63 708/0 -554/0 پس آزمون

× زمان)پیگیری( 

 گروه)کنترل(

UP )427/1 -127/4 292/0 -066/1 662/42 500/1 -600/1 )پیش آزمون 

UP )645/0 -870/5 113/0 -617/1 861/42 615/1 -612/2 )اواسط آزمون 

UP )997/9 -069/17 000/0 -724/7 069/42 752/1 -533/13 )پس آزمون- 

UP )118/7 -589/15 000/0 -408/5 361/42 099/2 -354/11 )پیگیری- 

 گروه کنترل و زمان پیگیری به عنوان مرجع انتخاب شدند *

 فراتشخیصی در مراحل پس آزمون، میانگین نمره اهمالکاری دانشجویان در گروه درمانی یکپارچه 4با توجه به جدول 

 (.>001/0Pداری کاهش داشته است )و پیگیری به طور معنی

 

 


