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روش تحقیق همبستگی یا همخوانی

نمونه هایی از تحقیقات همبستگی عبارتند از:

تحقیق همبستگی یکی از روشهای تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) است که رابطه میان متغیرها را



براساس هدف تحقیق بررسی میکند .ولی در آنها الزاماً کشف رابطۀ علت و معلولی مورد نظر

رابطۀ نمرات دورۀ تحصیل دبیرستان با نمرات دانشگاه در یک جامعۀ آماری؛



سنجش همبستگی بین نگرشها ،داوریها و قضاوتهای دو جامعه آماری دربارۀ یک موضوع؛



سنجش همبستگی بین تغییرات مصرف با قیمت کاالها در جامعه؛

نیست.
در تحقیق همبستگی بر کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطالعات تأکید می شود .اینها اطالعاتی



است که در خصوص یک متغیر در دو جامعه یا دو موقعیت گردآوری شده ،یا اطالعاتی است که
در خصوص دو یا چند متغیر در یک جامعه تهیه شده است .در این تحقیقات محقق میخواهد
بداند که آیا بین دو چیز یا دو گروه اطالعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر؛

ادامه...

سنجش رابطه شرایط جسمی انسان نظیر وزن ،سن ،قد ،بینایی ،قدرت ،ترکیبات خون ،تغذیه،
سالمتی و ...؛



سنجش رابطۀ تغییرات اجتماعی و اقتصادی خانواده ها نظیر سواد ،شغل ،پایگاه اجتماعی ،هزینه،
درآمد ،تحصیالت ،دسترسی با امکانات ،تغذیه و بهداشت و ...

مثال:

 رابطه بین سالمت روانی با نمره درسی
 رابطه بین جذابیت با اعتماد دیگران به فرد
 رابطه بین رضایت مشتریان از پاسخگویی پرسنل با میزان خرید آنان از فروشگاه

 « (1مطالعه و بررسی احتمال رابطه میان میانگین نمرات دبیرستانی گروهی از دانشآموزان به عنوان
معیار گزینش برای ورود به دانشگاه و موفقیت تحصیلی آنان در دانشگاه»
 « (2مطالعه و بررسی احتمال همبستگی نظرات زنان و مردان دانشجو درباره مدیریت دانشگاه»

 رابطه بین عزت نفس با ابتال به بیماری روانی در دانش آموزان
 رابطه بین ساعات استفاده از اینترنت با نمره کسب شده توسط دانشجویان
مثال :بین متغیرهای  xو  ،yهمبستگی معکوس وجود دارد.

«-%45

تفسیر :همستگی وجود دارد که مقدار آن  -%45و جهت همبستگی منفی میباشد که با

افزایش متغیر مستقل  ،Xمقدار متغیر وابسته  Yکاهش مییابد و برعکس »
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معموالً اين نوع مطالعات در صدد پاسخگوئي به سه سئوال زير هستند:

 .1آیا رابطهای بین این دو دسته از اطالعات وجود دارد یا نه؟
 .2دومین سئوال ،در مورد جهت این همبستگی است که ممکن است مثبت یا منفی باشد.
 « .3میزان و مقدار این همبستگی چه اندازه است»؟
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اهداف روش تحقیق همبستگی:

 آیا بین متغیر  Aو متغیر ( Bبین دو یا چند متغیر کمی) رابطهای وجود دارد؟

ویژگیهای روش تحقیق همبستگی



طوری که از طریق روش تحقیق تجربی ،کنترل و دستگاری آنها امکانپذیر نباشد ،مانند تحقیقاتی

 اگر بین متغیرهای  Aو  Bرابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟
 جهت رابطه (همبستگی) بین متغیرهای  Aو  Bمثبت است یا منفی؟

این روش هنگامی به کار میرود که تعداد متغیرهای بازیگر در موقعیت آزمایش زیاد باشند ،به
که در زمینه پیشبینی موفقیت یا شکست دانش آموزان در تحصیالت دانشگاهی صورت میگیرد.



این روش تحقیق ،سنجش و ارزیابی چند متغیر و روابط فیمابین آنها را در لحظهای ویژه و در
شرایط واقعی مقدور میسازد ،مانند تحقیقاتی که در زمینه بررسی روائی و پایائی آزمونها انجام
میگیرد.
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این روش پژوهشی صرفاً درجات همبستگی و روابط بین متغیرها را بررسی میکند.
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محدودیتهای روش تحقیق همبستگی



در این روش از پژوهش الزاماً روابط علت و معلولی شناسائی نمیشود ،بلکه فقط هدف آن است که
مشخص شود کدام متغیر با کدام متغیر دیگر به طور نسبی در جهت مثبت یا منفی همگام است.



با مقایسه با روش تحقیق تجربی ،این روش کنترل کمتری در مورد متغیرهای مستقل اعمال
میکند.



در این روش تحقیق تاثیر روابط مصنوعی و غیرواقعی و همچنین به علت ضعف کنترل شدید
متغیرهای مستقل ،اثر عوامل خارج از حوزه تحقیق بر نتایج زیاد است.

معایب تحقیق همبستگی:
 . 1در این روش  ،همبستگی بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد و ضرورتا روابط بین علت و معلولی
متغیرها مشخص نمی شود.
 . 2دقت این تحقیق در مقایسه با روش آزمایشی کمتر است  ،زیرا در این روش  ،کنترل کمتری درمورد
متغیرهای مستقل اعمال می شود.
 . 3مطالعه همبستگی ممکن است به دستیابی به یک همبستگی ساختگی که فاقد اعتبار و پایایی است ،
منجر شود.
 . 4در برخی از موارد  ،همبستگی های بدست آمده مصنوعی و مبهم به نظر می رسد.
 . 5در این روش  ،هدف تحقیق  ،بطور مستقیم مورد مطالعه قرار نمی گیرند و روش مورد بحث قادر به
کنترل داده ها و منابع مزاحم و یا حداقل قادر به تعیین آنها نیست.

ادامه...

تحقیقات همبستگی را میتوان بر حسب هدف به سه دسته
تقسیم کرد:

 . 6رفتار پیچیده مورد مطالعه را به اجزاء ساده تری تقسیم می کند.
اگر چه تقسیم رفتار در علوم رفتاری روش مناسبی است  ،اما این سؤال مطرح است که آیا ویژگی
های پیچیده ای مانند توانایی هنری را می توان به اجزاء ساده تر و معناداری تقسیم کرد؟

 oمطالعه همبستگی دو متغیری

یا برای مثال  ،مطالعه رابطه بین موفقیت مدیر سازمانی با تعدادی متغیر مستقل ممکن است بی

 oتحلیل رگرسیون

نتیجه باشد  ،زیرا مالک هایی که با توجه به آنها بتوان تمام مدیران موفق را در شرایط مختلف اندازه

 oتحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس

گیری کرد در دسترس نیستند.
 . 7رویکرد تفنگ ساچمه ای را در تحقیق دنبال می کند  ،نه تفنگ فشنگی  ،یعنی  ،تمام داده ها را به
طور نامشخص تحلیل می کند .تفسیر چنین داده هایی مشکل و غیر سودمند است.
 . 8پایایی ضریب همبستگی مستقیما با حجم نمونه تغییر می کند.
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همبستگی دو متغیری

رابطه ” اسنادهای درونی و باثبات“ با متغیر
مثال:
”احساس لیاقت“

در این روش هدف ،بررسی رابطه همزمانی متغیرها است به عبارت دیگر میزان هماهنگی تغییرات دو
متغیر است .در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود .مثال :رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفقیت
در عملکرد.
در این گونه تحقیقات هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است .برای این منظور بر حسب
مقیاس های اندازه گیری متغیرها شاخص های مناسبی اختیار میشود.



احساس لیاقت



عملکرد در آزمون



اسناد مرکز علیت برای عملکرد ناموفق



اسناد باثبات برای عملکرد ناموفق




اسناد مرکر علیت برای عملکرد موفق
اسناد ثبات برای عملکرد موفق

 - 1در عملکردهای موفق ،احساس لیاقت با اسناد
درونی همبستگی مثبت دارد.
 - 2در عملکردهای موفق ،احساس لیاقت با
اسنادهای باثبات همبستگی مثبت دارد.
 - 3در عملکردهای ناموفق ،احساس لیاقت با اسناد
درونی همبستگی منفی دارد.
 - 4در عملکردهای ناموفق ،احساس لیاقت با
اسنادهای باثبات همبستگی منفی دارد.

مثالی از پایان نامه دکتری که از همبستگی دو متغیره استفاده
کرده است :

تحلیل رگرسیون
•

در این تحقیق ،رابطه بین گزارش های کارکنان و دانش آموزان از پرخاشگری در حیاط مدرسه مورد
بررسی قرار گرفت .سپس ،رابطه بین عوامل محیطی حیاط مدرسه (به طور مثال ،فعالیت های

است.
•

مربوط به حیاط مدرسه ،نسبت های حضور سرپرست در حیاط مدرسه ،نظارت فعال و قوانین
مربوط به حیاط مدرسه) و گزارش پرخاشگری دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.

در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر مالک براساس یک یا چند متغیر پیش بین

در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود ،هدف معموال پیش بینی یک یا چند متغیر
مالک از یک یا چند متغیر پیش بین است.

•

چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر مالک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه
استفاده میشود.

•

در صورتی که هدف ،پیش بینی همزمان چند متغیر مالک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از
آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده میشود .در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف
پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر مالک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش
بینی کند.
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انواع روش رگرسیون

REGRESSION

ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون
صورت میگیرد:



رگرسیون خطی ساده  :پیش بینی یک متغیر وابسته براساس یک یا چند متغیر مستقل



رگرسیون چندگانه  (Multiple) :پیشبینی یک یا چند متغیر وابسته براساس چندمتغیر مستقل



روش همزمان  :تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل میشود.



رگرسیون چندگانه تک عاملی  (Univariate Multiple Regression) :پیشبینی یک



روش گام به گام  :اولین متغیر پیش بین بر اساس باالترین ضریب همبستگی صفرمرتبه با متغیر
مالک وارد تحلیل میشود .از آن پس سایر متغیرها پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی

متغیر وابسته براساس چند متغیر مستقل


(جزئی) و نیمه تفکیکی (نیمه جزئی) در تحلیل وارد میشود.

رگرسیون چندگانه چند عاملی  (Multivariate Multiple Regression):پیشبینی
چند متغیر وابسته براساس چند متغیر مستقل



روش سلسله مراتبی  :ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی
مورد نظر محقق صورت میگیرد .به عبارت دیگر پژوهشگر شخصا درباره ترتیب ورود
متغیرها به تحلیل تصمیم گیری میکند.

ادامه...

تفاوت رگرسیون و همبستگی

این تصمیم گیری که قبل از شروع تحلیل اتخاذ میشود میتواند بر اساس سه اصل
عمده زیر باشد:
 oرابطه علت و معلولی
 oرابطه متغیرها در تحقیقات قبلی
 oساختار طرح پژوهشی ( برای مثال در طرح های عاملی ابتدا اثرهای اصلی و سپس اثرهای متقابل آنها
وارد تحلیل میشود.
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بر اساس هدف :

هدف مدل های همبستگی بررسی میزان رابطه دو یا چند متغیر است در حالیکه

رگرسیون به دنبال پیش بینی یک یا چند متغیر براساس یک یا چند متغیر دیگر است.

بر اساس روش :

در همبستگی همیشه اثرات متغیرها به صورت دو به دو مورد سنجش قرار می

گیرد اما در یک مدل رگرسیون اثرات متغیرها به صورت همزمان بررسی می شود .یعنی در همبستگی
رابطه متغیر  Xبا متغیر Yبه وجود یا عدم وجود متغیر  Zارتباطی ندارد اما اما در رگرسیون تاثیر
متغیر  Xبر متغیر  Yبه وجود یا عدم وجود متغیر  Zبستگی دارد.
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مثال کاربردی تفاوت رگرسیون و همبستگی
.1

با استفاده از همبستگی پیرسون رابطه متغیر  Xو  Yرا محاسبه میکنیم.

.2

میزان همبستگی  Xو  Yبرابر  ۰.674بدست خواهد آمد.

.3

یکبار دیگر آزمون همسبتگی پیرسون را اجرا میکنیم و این بار متغیر  Zرا نیز وارد میکنیم.

.4

بازهم میزان همبستگی  Xو  Yبرابر  ۰.674بدست خواهد آمد.

.5

این بار آزمون رگرسیون خطی را اجرا کنید .متغیر  Xرا مستقل و  Yرا وابسته در نظر میگیریم.

.6

میزان تاثیر  Xبر  Yبرابر  ۰.674بدست خواهد آمد.

.7

آزمون رگرسیون خطی را اجرا کنید و این بار متغیر  Xو  Zرا مستقل و  Yرا وابسته در نظر

نکته
آیا همیشه اضافه شدن متغیرها باعث می شود تاثیر متغیر  Xبر متغیر
Yکاهش یابد؟

خیر ،اگر متغیری مانند  Zوارد مدل شود و تاثیر منفی بر متغیر  Yداشته باشد آنگاه تاثیر
متغیر  Xبر متغیر  Yافزایش پیدا می کند.

میگیریم.

.8

میزان تاثیر  Xبر  Yبرابر  ۰.2۹5بدست خواهد آمد.

تحلیل کوواریانس ( ماتریس همبستگی (

یک روش برای نشان دادن ارتباط بین دو متغیر ،استفاده از «کوواریانس» )(Covariance
است .این میزان جهت ارتباط بین دو متغیر را نیز نشان میدهد .به این معنی که اگر مقدار
کوواریانس مثبت شود ،بیانگر ارتباط مستقیم بین دو متغیر است .این گفته بدان معناست که با
افزایش یکی ،دیگری نیز افزایش مییابد .همچنین منفی بودن کوواریانس نشان میدهد که جهت
تغییرات دو متغیر عکس یکدیگر هستند .به بیان دیگر ارتباط معکوس بین دو متغیر نشان میدهد
که با افزایش یکی ،دیگری کاهش مییابد.
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تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاری

در مواقعی که محقق از همبستگی مجموعه ای از متغیرها بخواهد تغییرات متغیرها را در عامل های محدود
تر خالصه کند یا خصیصه های زیر بنایی یک مجموعه از داده ها را تعیین نماید از روش تحلیل
عاملی استفاده میکند.
در صورتی که محقق بخواهد مدل خاصی را از لحاظ روابط متغیرهای تحت بررسی بیازماید ،از روش مدل
معادالت ساختاری استفاده میکند .برای هر دو منظور فوق الزم است که ماتریس کواریانس
متغیرهای اندازه گیری شده تحلیل شود.
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ضریب همبستگی

خواص کوواریانس

CORRELATION COEFFICIENT

تقارن :کوواریانس یک شاخص متقارن است.
یعنی

)COV(X,Y)=COV(Y,X)COV(X,Y)=COV(Y,X



کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونهای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله

واحد ترکیبی :واحد اندازهگیری کوواریانس ،ترکیبی است .به این معنی که اگر  Xبا واحد متر و  Yبا واحد

بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

کیلوگرم اندازهگیری شده باشد ،واحد اندازهگیری کوواریانس به صورت متر در کیلوگرم است.
کوواریانس بین  Xو  Xبرابر با واریانس خواهد بود.

)COV(X,X)=V(X)COV(X,X)=V(X

اگر بین  Xو  Yرابطه خطی وجود داشته باشد ،یعنی داشته باشیم
آنگاه

a+bX=Y

)COV(X,Y)=bV(X)COV(X,Y)=bV(X

به این معنی که تغییر مکان دادهها در مقدار کوواریانس تاثیری نداشته و فقط تغییر مقیاس باعث میشود
که کوواریانس نیز به همان مقیاس تبدیل شود.

با توجه به مقیاس اندازهگیری دادهها ،بزرگی یا کوچکی کوواریانس برای مقایسه مناسب
نیست.

دامنۀ تغییرات ضریب همبستگی

طیف یا دامنۀ تغییرات ضریب همبستگی از  +1تا  -1نوسان دارد؛ یعنی اگر همبستگی وجود نداشته
باشد ضریب همبستگی محاسبه شده ،صفر است و از فقدان همبستگی بین دو متغیر حکایت میکند .
اگر ضریب همبستگی بین صفر تا  +1باشد ،گفته میشود که جهت همبستگی مثبت و تغییرات متغیرها
همسوست.
مسلماً هر چه مقدار آن به صفر نزدیک باشد ،همبستگی مثبت ضعیفتر و هر چه به  +1تمایل پیدا
کند همبستگی مثبت شدیدتر خواهد بود.
اگر ضریب همبستگی بین صفر تا  -1باشد ،گفته میشود که جهت همبستگی منفی بوده ،تغییرات
متغیرها همسو نیست .باز هم هر چه قدر عددی به سمت صفر میل کند ،همبستگی منفی ضعیف تر و
هر چه به سمت  -1تمایل پیدا نماید همبستگی منفی شدیدتر خواهد بود.
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درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار می رود .اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با



ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.



یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است.



شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد .این ضریب بین  1تا  -1است
و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر ،برابر صفر است.
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تفسیر ضریب همبستگی:

نکته



همبستگی بین دو متغیر همیشه از نوع خطی نیست و ممکن است نمودار آن از نوع منحنی

ضریب همبستگی جهت و شدت رابطه بین دو متغیر را تعیین میکند .گرچه این ضریب به صورت
اعشاری بیان میشود ولی تفسیر آن نبایستی بر حسب درصد باشد.

باشد.


مثال:

همبستگی بین چند متغیر ضرورتاً نشان دهنده رابطه علت و معلولی بین متغیرها نیست .و همبستگی
بین دو متغیر نبایستی به این صورت تفسیر شود که یک متغیر تنها علت متغیر دیگری است .غالب ًا

سنجش همبستگی بین متغیرهای سن و قدرت جسمانی

عوامل دیگری وجود دارند که بر هر دو متغیر تاثیر میگذارند.

رابطۀ بین سرمایه گذاری و بازده یک واحد تولیدی

برای تفسیر ضریب همبستگی میتوان از راهنمای زیر
استفاده کرد:
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ضریب بین  ۰تا  ۰٫2۹نشان دهنده همبستگی ضعیف



ضریب بین  ۰٫3۰تا  ۰٫6۹نشان دهنده همبستگی متوسط



ضریب بین  ۰٫7۰تا  1نشان دهنده همبستگی قوی
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عواملی که بر ضریب همبستگی تاثیرگذارند:

مهمترین روشهای محاسبه همبستگی میان متغیرها

 ضریب همبستگی پیرسون

الف-
ج-

اساس رابطه از جامعهای به جامعه دیگر فرق میکند.

همبستگی بین دو متغیر تحت تاثیر همبستگی آنها با متغیر ثالثی قرار دارد .ممکن است همبستگی

 ضریب همبستگی اسپیرمن
 ضریب همبستگی تاو کندال

بین دو متغیر بدلیل همبستگی آنها با متغیر دیگری باشد

ب-

پراکندگی متغیرها در جوامع مختلف ،متفاوت است.

بطور کلی:

ضریب همبستگی پیرسون




اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبهای باشند از شاخص تاوکندال استفاده میشود.



اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود.



اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده میشود.

ضریب همبستگی پیرسون برای توصیف میزان همبستگی بین دو متغیر که با استفاده از مقیاس
فاصلهای یا نسبی اندازهگیری شده باشند ،بکار برده میشود.



چنانچه بین اشکال متغیرکجی به راست است وکجی به چپ باشد ،ضریب همبستگی پیرسون قادر به
برآورد رابطه بین متغیرها نیست.



ضریب همبستگی پیرسون به عرض نقاط پراکندگی ارتباط دارد .به این معنی که عرض نقاط در
سرتاسر نمودار بایستی یکسان باشد .این مفروضه را یکسانی نقاط پراکندگی میگویند.
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ادامه:


ضریب همبستگی شاخص معتبری برای تعیین رابطه بین متغیرهایی است که دارای مفروضاتی به شرح

ضریب همبستگی خطی اسپیرمن


کمی نرمال نباشد نیز از این ضریب استفاده می شود.

ذیل است:


 رابطه بین دو متغیر خطی باشد.

از این ضریب برای تعیین میزان ارتباط بین متغیرهای رتبه ای استفاده می شود .از توزیع متغیر های

هرگاه دادهها بصورت رتبهای جمع آوری شده باشند یا به رتبه تبدیل شده باشند ،میتوان از همبستگی
رتبهای اسپیرمن  rsکه یکی از روشهای ناپارامتریک است ،استفاده کرد.

 توزیعها دارای شکل مشابه باشند.
 نمودار پراکندگی یکسان باشد.

یکی از مزیتهای ضریب همبستگی اسپیرمن به ضریب همبستگی پیرسون این است که :
اگر یک یا چند داده نسبت به سایر اعداد بسیار بزرگ باشد چون تنها رتبه آنها محسوب میشود ،سایر
دادهها تحت الشعاع قرار نمیگیرند.

ضریب همبستگی کندال
 میزان ارتباط بین متغیر های رتبه ای و اسمی را می دهد.
ضریب همبستگی کندال که با نماد  wنشان داده میشود یک آزمون ناپارامتریک است و برای

ضریب همبستگی چوپروف:
Tضریب هبستگی چوپروف به منظور تعیین شدت وابستگی بین متغیرهای مورد مطالعه به کار

تعیین میزان هماهنگی میان نظرات استفاده میشود.

گرفته می شود و مقدار آن همواره بین صفر ویک در نوسان می باشد زمانی از آن استفاده کرده که

 ضریب کندال بین  ۰و  1متغیر است (اگر ضریب کندال صفر باشد یعنی عدم توافق کامل و اگر یک

هر دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری ترتیبی باشد .اما نباید تعداد سطر و ستون با هم برابر

باشد یعنی توافق کامل وجود دارد).

باشند.یعنی در جدول توافقی 2در 2نمی توان از آن استفاده کرد .در چنین مواردی باید از ضریب فی

 ویژگیهای ضریب کندال یکی از مهمترین کاربردهای این آزمون را در مدیریت فراهم کرده است.

استفاده کرد.

برای پایان راندهای تکنیک دلفی میتوان از ضریب هماهنگی کندال استفاده کرد.
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سایر ضرائب همبستگی
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ادامه...
ضریب همبستگی فی :

تفاوت ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن:


شود ،ولی ضریب اسپیرمن ،همبستگی موجود بین دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد.

به منظور بررسی شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی که جدول توافقی  2در  2می باشد مورد
استفاده قرار می گیرد.خی دو سطح معنی دار بودن همبستگی بین دو متغیر را تعیین میکند اما



ضریب کرامر :
را با ) (V2نشان می دهند و مقدار آن نیز همواره بین صفر ویک در نوسان است .هم جدول توافقی

به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن روابط غیرخطی بررسی می شود در حالیکه ضریب همبستگی
پیرسون به منظور بررسی یک رابطه ی خطی بکار برده می شود.

ضریب فی شدت همبستگی آنها را نشان می دهد .مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان است.

این ضریب برای تغیین میزان شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی مورد استفاده قرارمی گیرد و آن

ضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه ی همبستگی دو متغیر فاصله ای یا نسبی به کار برده می



کارایی ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن کمتر از ضریب همبستگی پیرسون است.



محاسبه ی ضریب همبستگی اسپیرمن ساده تر بوده و نیاز به پیش فرض های کمتری نسبت به
ضریب پیرسون دارد.

بیشتر از  2در  2وهم برای مستطیلی بکار می رود.

در اینجا به سه موقعیت که استفاده از پژوهشهای همبستگی بسیار
مفید و ضروری است ،اشاره می کنیم:

نتیجه گیری
پژوهشهای همبستگی ممکن است هنگامی که موضوع پژوهش برای شناسایی متغیرهای پیش بین به کار می رود
و برای آزمون کاربردهای عملی یک نظریه در شرایط واقعی انتخاب شوند؛ با وجود این باید توجه داشت که
مطالعات همبستگی در برقراری روابط علی بین متغیرها توان ضعیفی دارد طرحهای شبه تجربی و طرحهای

جمع آوری اطالعات در مراحل اولیه پژوهش
 عدم قابلیت دستکاری متغیر مستقل
 بررسی رابطه طبیعی متغیرها

ترکیبی گاهی اوقات در مطالعات ،برخی از متغیرهای همبستگی از قبیل جنسیت ،میزان در آمد ،مذهب ،گرایش
حزبی و یا میزان تحصیالت به عنوان متغیرهای مستقل به کار برده می شوند .اما آنها در واقع با متغیرهای
مستقل واقعی تفاوت دارند؛ چرا که در مطالعات همبستگی آزمودنیها در طرح آزمایش ،از قبل به طور طبیعی و
بدون دخالت آزمونگر به گروه خاصی اختصاص داده شده اند (مثال فرد از قبل به گروه زنان یا مردان تعلق دارد) یا
از قبل به شرایط زندگی خاصی تعلق دارند (تحصیالت باال ،تحصیالت پایین ،بی سواد و غیره).
طرحهای همبستگی مطالعات همبستگی به دنبال آزمون رابطه بین دو یا چند متغیرند تا مشخص کنند که آیا این
متغیرها با یکدیگر همپوشانی ،همبستگی یا رابطه دارند یا خیر؟
ضریب همبستگی با روابط به دست آمده از طریق پژوهشهای همبستگی متعارف به تنهایی هیچ رابطه علی یا
علینی را تأیید نمی کند .
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