
 

های سازمان کمیته امداد و خانه های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست ساکن در خوابگاه آموزان برای بررسی تفاوت دانش

دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج آزمون لوین برای بررسی  tسازمان بهزیستی در حمایت اجتماعی ادراک شده از آزمون 

(. این یافته نشان می F=0.88, p>0.05ر دو گروه معنی دار به دست نیامد )همگنی واریانس حمایت اجتماعی ادراک شده د

دو نمونه مستقل با پیش فرض  tنتایج آزمون  1دهد که واریانس این متغیر در گروه ها همگن می باشد. بنابراین در جدول 

 برابری واریانس ها گزارش شده است.

  شده ادراک یاجتماع تیحما ریمتغ در ها گروه یفیتوص یها شاخص: 1جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 001/0 218 -85/6 -21/7 03/8 31/63 130 تحت پوشش کمیته امداد

     16/7 52/70 90 تحت پوشش بهزیستی

ساکن در خانه های کودکان بی سر پرست و بد  وزانآم ، در حمایت اجتماعی ادراک شده میانگین دانش1با توجه به جدول 

های سازمان کمیته ( به صورت معنی داری بیشتر از میانگین دانش آموزان ساکن خوابگاه52/70سرپرست سازمان بهزیستی )

های سازمان ساکن در خوابگاه آموزان برای بررسی تفاوت دانش(. t=-6.85, df=218,p<0.001( است )31/63) امداد

دو نمونه مستقل استفاده  tته امداد و خانه های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در امید از آزمون کمی

 ,F=34.38معنی دار به دست آمد ) 001/0شد. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس امید در دو گروه در سطح 

p<0.001نتایج آزمون  2ین متغیر در گروه ها ناهمگن می باشد. بنابراین در جدول (. این یافته نشان می دهد که واریانس اt 

 دو نمونه مستقل با پیش فرض نابرابری واریانس ها گزارش شده است.

 امید ریمتغ در ها گروه یفیتوص یها شاخص: 2جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 001/0 01/124 38/30 68/10 62/2 84/29 130 تحت پوشش کمیته امداد

     05/3 16/19 90 تحت پوشش بهزیستی

( به صورت معنی 84/29)های سازمان کمیته امداد ساکن خوابگاه آموزان میانگین دانش متغیر امید، در 2با توجه به جدول 

( 16/19)ای کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی ساکن در خانه هداری بیشتر از میانگین دانش آموزان 

های سازمان کمیته امداد و ساکن در خوابگاه آموزان برای بررسی تفاوت دانش(. t=30.38, df=124.01,p<0.001است )

استفاده  دو نمونه مستقل tخانه های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در پیشرفت تحصیلی از آزمون 

معنی دار به دست آمد  001/0شد. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس پیشرفت تحصیلی در دو گروه در سطح 

(F=19.01, p<0.001 این یافته نشان می دهد که واریانس این متغیر در گروه ها ناهمگن می باشد. بنابراین در جدول .)3 

 ش فرض نابرابری واریانس ها گزارش شده است.دو نمونه مستقل با پی tنتایج آزمون 

 پیشرفت تحصیلی ریمتغ در ها گروه یفیتوص یها شاخص: 3جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 001/0 46/124 89/20 39/2 53/0 39/18 130 تحت پوشش کمیته امداد

     99/0 16 90 تحت پوشش بهزیستی

( به 39/18های سازمان کمیته امداد )ساکن خوابگاه آموزان میانگین دانشپیشرفت تحصیلی ، در متغیر 3با توجه به جدول 

صورت معنی داری بیشتر از میانگین دانش آموزان ساکن در خانه های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی 

 (.t=20.89, df=124.46,p<0.001( است )00/16)


