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 انی پراکندگیـیکس

ّای هستقل )پیَستِ یا هتغیرّای ٍاتستِ کوّی در سرتاسر داهٌِ هتغیرکٌذ کِ یکساًی پراکٌذگی ایجاب هی فرضپیص

ضَد. هَجة ًاّوگٌی پراکٌذگی هی فرضپیصاز ایي  خطّیاز سطَح پراکٌذگی یکساًی ترخَردار تاضٌذ. ت ،ای(طثقِ

ّا تِ تَزیع غیرقاتل اًتظار هٌجر ضَد، تِ رٍش ًرهال تَزیع ًطذُ تاضذ یا رٍال تثذیل دادُ هتغیرٍقتی یک  هعوَال

 هتغیر)تا یک  یا آًٍَای هتغیردر تافت تحلیل ٍاریاًس تک (.1331)هیسر ٍ دیگراى،آیذتِ ٍجَد هی اکٌصًاّوگٌی پر

-ندگی به عنوان یکسانی واریانس تلقی مییکسانی پراک فرضپیشای(، هستقل طثقِ هتغیرٍاتستِ کوّی ٍ یک یا چٌذ 

هیسر ٍ دیگراى، )ّای هستقل ترقرار استهتغیرٍاتستِ در ّوِ سطَح هتغیرّای فرض تراتری ٍاریاًسکِ در آى پیص شود

11011331). 

یکساًی  )یا لَِِى(، فرضیِ آهاری تَاى از آزهَى آزهَى لَیي استفادُ کرد. آزهَى لَیيیکساًی ٍاریاًس هی آزهَدىترای 

-( ًطاىP</. 00دّذ. رد فرضیِ صفر )در هستقل هَرد سٌجص قرار هی هتغیرّا را در توام سطَح پراکٌذگی ٍاریاًس

تِ تَاى از طریق رٍش آًٍَا تیطیٌِ را هی Fاز پیص فرض ًاتراتری پراکٌذگی ٍاریاًس است. ضاخص آهاری  خطّیدٌّذُ ت

 Explore  ٍ ّای هستقلراِّ )آًٍَا( آزهَى تی گرٍُیک ٍاریاًستحلیلّای هی تَاى تا رٍشرا آٍرد ٍ آزهَى لَیي  دست

 اًجام داد.

ّا از یکساًی پراکٌذگی ترخَردار است. تٌاترایي، هتغیررٍاتط تیي ُ ترقرار تاضذ،هتغیرفرض ًرهال تَدى چٌذزهاًی کِ پیص

رٍ، ضایذ تْتر  از ایي (.2001)تاتاچیٌک ٍ فیذل، داردفرض تَزیع ًرهال یکساًی پراکٌذگی ارتثاط قذرتوٌذی تا پیص

. در صَرت کردتررسی ٍ در صَرت اهکاى اصالح را از ًرهال تَدى  خطّیّا، اتتذا تتاضذ کِ پیص از تررسی تراتری ٍاریاًس

 ّا اصالح کرد.تثذیل دادُ تَاى آى را تاًاّوگٌی پراکٌذگی هی

 

 هتغیرٍاتستِ( را در تیي زًاى ٍ هرداى ) هتغیرتْرُ َّضی ) هتغیرفرض یکساًی پراکٌذگی قصذ دارین ترقرار تَدى پیص

 .هستقل( تیازهایین

 

 :اجـ ـرا

 کٌین1هسیر زیر را دًثال هی
Analyze ---> Compare Means ---> One Way ANOVA 
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 :ایجـ ـنت
ّا دارد. ضاخص آهاری ّاست کِ ًطاى از یکساًی ٍاریاًسٍاریاًسجذٍل زیر ًتیجِ آزهَى لَیي جْت سٌجص تراتری 

 هتغیرتْرُ َّضی را در ّوِ سطَح  هتغیرّای ، کِ یکساًی ٍاریاًس(P>/. 00دار ًیست)لَیي تِ لحاظ آهاری هعٌی
 /. تاضذ.00تیطتر از داریکِ هعٌیضَدهیتاییذ ّایکساًی ٍاریاًس است زهاًی رکرتِدّذ. الزمجٌس ًطاى هی

 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic 
 آهارُ لَى

df1 
 df2 درجِ آزادی

Sig. 
داری سطح هعٌی  

1.255 1 98 .265 

( گسیٌِ Optionsّا )در کادر گسیٌِ

 کٌین.آزهَى ّوگٌی ٍاریاًس را فعال هی

را  Continue  ٍOKدر اًتْا گسیٌِ 

 .کٌیناًتخاب هی

 .کٌینهتغیر ٍاتستِ یا تْرُ َّضی را ٍارد کادر هتغیرّای ٍاتستِ هی

 .کٌینرا اًتخاب هی Optionsکٌین.گسیٌِ هی (Factor) را ٍارد کادر عاهلهتغیر هستقل 
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