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روش تحقیق همبستگی یا همخوانی

رارهامتغیمیانرابطهکهاست(غیرآزمایشی)توصیفیتحقیقروش هایازیکیهمبستگیتحقیق

نظرموردمعلولیوعلترابطۀکشفالزاماًآنهادرولی.می کندبررسیتحقیقهدفبراساس

.نیست

العاتیاطاینها.شودمیتأکیداطالعاتازگروهدوبینرابطهوجودکشفبرهمبستگیتحقیقدر

هکاستاطالعاتییاشده،گردآوریموقعیتدویاجامعهدودرمتغیریکخصوصدرکهاست

خواهدمیمحققتحقیقاتایندر.استشدهتهیهجامعهیکدرمتغیرچندیادوخصوصدر

خیر؛یاداردوجودهمبستگیورابطهاطالعاتگروهدویاچیزدوبینآیاکهبداند

:نمونه هایی از تحقیقات همبستگی عبارتند از

 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؛

غذیه، سنجش رابطه شرایط جسمی انسان نظیر وزن، سن، قد، بینایی، قدرت، ترکیبات خون، ت

؛...سالمتی و 

،هزینه، سنجش رابطۀ تغییرات اجتماعی و اقتصادی خانواده ها نظیر سواد، شغل، پایگاه اجتماعی

...درآمد، تحصیالت، دسترسی با امکانات، تغذیه و بهداشت و 

...ادامه

درسینمرهباروانیسالمتبینرابطه

فردبهدیگراناعتمادباجذابیتبینرابطه

فروشگاهازآنانخریدمیزانباپرسنلپاسخگوییازمشتریانرضایتبینرابطه

آموزاندانشدرروانیبیماریبهابتالبانفسعزتبینرابطه

دانشجویانتوسطشدهکسبنمرهبااینترنتازاستفادهساعاتبینرابطه

.، همبستگی معکوس وجود داردyو xبین متغیرهای :   مثال

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

«کاهش می یابد و برعکس Y، مقدار متغیر وابسته Xافزایش متغیر مستقل 

:مثال

نوان مطالعه و بررسی احتمال رابطه میان میانگین نمرات دبیرستانی گروهی از دانش آموزان به ع» 1)

«گزینش برای ورود به دانشگاه و موفقیت تحصیلی آنان در دانشگاهمعیار 

« مطالعه و بررسی احتمال همبستگی نظرات زنان و مردان دانشجو درباره مدیریت دانشگاه» 2)

:معموالً اين نوع مطالعات در صدد پاسخگوئي به سه سئوال زير هستند

آیا رابطه ای بین این دو دسته از اطالعات وجود دارد یا نه؟1.

. دومین سئوال، در مورد جهت این همبستگی است که ممکن است مثبت یا منفی باشد2.

؟«میزان و مقدار این همبستگی چه اندازه است» 3.
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:  اهداف روش تحقیق همبستگی

متغیربینآیاAمتغیروB(کمیمتغیرچندیادوبین)دارد؟وجودرابطه ای

متغیرهایبیناگرAوBاست؟چقدرآنحدواندازهداردوجودرابطه

متغیرهایبین(همبستگی)رابطهجهتAوBمنفی؟یااستمثبت

ویژگیهای روش تحقیق همبستگی

بهد،باشنزیادآزمایشموقعیتدربازیگرمتغیرهایتعدادکهمی رودکاربههنگامیروشاین

تحقیقاتیدمانننباشد،امکان پذیرآنهادستگاریوکنترلتجربی،تحقیقروشطریقازکهطوری

.می گیردتصوردانشگاهیتحصیالتدرآموزاندانششکستیاموفقیتپیش بینیزمینهدرکه

دروویژه لحظه ایدرراآنهافیمابینروابطومتغیرچندارزیابیوسنجشتحقیق،روشاین

انجامهاآزمونپایائیوروائیبررسیزمینهدرکهتحقیقاتیمانندمی سازد،مقدورواقعیشرایط

.می گیرد

می کندبررسیرامتغیرهابینروابطوهمبستگیدرجاتصرفاًپژوهشیروشاین.
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محدودیت های روش تحقیق همبستگی

کهتاسآنهدففقطبلکهنمی شود، شناسائیمعلولیوعلتروابطالزاماًپژوهشازروشایندر

.استامهمگمنفییامثبتجهتدرنسبیطوربهدیگرمتغیرکدامبامتغیرکدامشودمشخص

الاعممستقلمتغیرهایمورددرکمتریکنترلروشاینتجربی،تحقیقروشبامقایسهبا

.می کند

دیدشکنترلضعفعلتبههمچنینوغیرواقعیومصنوعیروابطتاثیرتحقیقروشایندر

.استزیادنتایجبرتحقیقحوزهازخارجعواملاثرمستقل،متغیرهای

:معایب تحقیق همبستگی

علولیموعلتبینروابطضرورتاوگیردمیقراربررسیموردمتغیرهابینهمبستگی،روشایندر.1

.شودنمیمشخصمتغیرها

مورددرکمتریکنترل،روشایندرزیرا،استکمترآزمایشیروشبامقایسهدرتحقیقایندقت.2

.شودمیاعمالمستقلمتغیرهای

،استپایاییواعتبارفاقدکهساختگیهمبستگییکبهدستیابیبهاستممکنهمبستگیمطالعه.3

.شودمنجر

.رسدمینظربهمبهمومصنوعیآمدهبدستهایهمبستگی،مواردازبرخیدر.4

هبقادربحثموردروشوگیرندنمیقرارمطالعهموردمستقیمبطور،تحقیقهدف،روشایندر.5

.نیستآنهاتعیینبهقادرحداقلیاومزاحممنابعوهادادهکنترل

...ادامه

.کندمیتقسیمتریسادهاجزاءبهرامطالعهموردپیچیدهرفتار.6

ژگیویآیاکهاستمطرحسؤالایناما،استمناسبیروشرفتاریعلومدررفتارتقسیمچهاگر

کرد؟تقسیممعناداریوترسادهاجزاءبهتوانمیراهنریتواناییمانندایپیچیدههای

بیستاممکنمستقلمتغیرتعدادیباسازمانیمدیرموفقیتبینرابطهمطالعه،مثالبراییا

اندازهلفمختشرایطدرراموفقمدیرانتمامبتوانآنهابهتوجهباکههاییمالکزیرا،باشدنتیجه

.نیستنددسترسدرکردگیری

بهراهادهداتمام،یعنی،فشنگیتفنگنه،کندمیدنبالتحقیقدرراایساچمهتفنگرویکرد.7

.استسودمندغیرومشکلهاییدادهچنینتفسیر.کندمیتحلیلنامشخصطور

.کندمیتغییرنمونهحجمبامستقیماهمبستگیضریبپایایی.8

ته تحقیقات همبستگی را می توان بر حسب هدف به سه دس
:تقسیم کرد

oمطالعه همبستگی دو متغیری

oتحلیل رگرسیون

oتحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
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همبستگی دو متغیری

ودتغییراتهماهنگیمیزاندیگرعبارتبهاستمتغیرهاهمزمانیرابطهبررسیهدف،روشایندر

ونرمالتوزیعفرضپیشباایفاصلهمقیاسازمتغیریدوهمبستگیتحقیقاتبیشتردر.استمتغیر

موفقیتباعلیتمرکزوثباتاسنادرابطه:مثال.شودمیاستفادهپیرسونهمبستگیضریبمحاسبه

.عملکرددر

حسببرمنظوراینبرای.استمتغیردوتغییراتهماهنگیمیزانتعیینهدفتحقیقاتگونهایندر

.می شوداختیارمناسبیهایشاخصمتغیرهاگیریاندازههایمقیاس

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

اد در عملکردهای موفق، احساس لیاقت با اسن-1

.درونی همبستگی مثبت دارد

در عملکردهای موفق، احساس لیاقت با -2

.اسنادهای باثبات همبستگی مثبت دارد

اد در عملکردهای ناموفق، احساس لیاقت با اسن-3

.درونی همبستگی منفی دارد

در عملکردهای ناموفق، احساس لیاقت با -4

.اسنادهای باثبات همبستگی منفی دارد

لیاقتاحساس

آزموندرعملکرد

ناموفقعملکردبرایعلیتمرکزاسناد

ناموفقعملکردبرایباثباتاسناد

موفقعملکردبرایعلیتمرکراسناد

موفقعملکردبرایثباتاسناد

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

وردممدرسهحیاطدرپرخاشگریازآموزاندانشوکارکنانهایگزارشبینرابطهتحقیق،ایندر

هایفعالیتمثال،طوربه)مدرسهحیاطمحیطیعواملبینرابطهسپس،.گرفتقراربررسی

قوانینوفعالنظارتمدرسه،حیاطدرسرپرستحضورهاینسبتمدرسه،حیاطبهمربوط

.گرفتقراربررسیموردآموزاندانشپرخاشگریگزارشو(مدرسهحیاطبهمربوط

تحلیل رگرسیون

بینیشپمتغیرچندیایکبراساسمالکمتغیرچندیایکبینیپیشهدفرگرسیونتحلیلدر•

.است

متغیردچنیایکبینیپیشمعموالهدفشود،میاستفادهرگرسیونتحلیلازکهتحقیقاتیدر•

.استبینپیشمتغیرچندیایکازمالک

چندگانهرگرسیونمدلازباشدبینپیشمتغیرچندازمالکمتغیریکبینیپیشهدفچنانچه•

.می شوداستفاده

ازایهمجموعزیریابینپیشمتغیرهایازمالکمتغیرچندهمزمانبینیپیشهدف،کهصورتیدر•

هدفهچندگانرگرسیونتحقیقاتدر.می شوداستفادهمتغیریچندرگرسیونمدلازباشدآنها

پیشرکامشتچهوتنهاییبهچهرامالکمتغیرتغییراتکهاستبینیپیشمتغیرهایکردنپیدا

.کندبینی
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REGRESSIONانواع روش رگرسیون                             

مستقلمتغیرچندیایکبراساسوابستهمتغیریکبینیپیش:سادهخطیرگرسیون

چندگانهرگرسیون(Multiple) تقلمسچندمتغیربراساسوابستهمتغیرچندیایکپیش بینی:

عاملیتکچندگانهرگرسیون(Univariate Multiple Regression) یکپیش بینی:

مستقلمتغیرچندبراساسوابستهمتغیر

عاملیچندچندگانهرگرسیون(Multivariate Multiple Regression):پیش بینی

مستقلمتغیرچندبراساسوابستهمتغیرچند

وناگون ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گ
:صورت می گیرد

میشودتحلیلواردهمبابینپیشمتغیرهایتمام:همزمانروش.

متغیربامرتبهصفرهمبستگیضریبباالتریناساسبربینپیشمتغیراولین:گامبهگامروش

تفکیکییهمبستگضریبحسببربینپیشمتغیرهاسایرپسآناز.میشودتحلیلواردمالک

.میشودواردتحلیلدر(جزئینیمه)تفکیکینیمهو(جزئی)

جربیتیانظریچارچوبیکاساسبرتحلیلبهمتغیرهاورودترتیب:مراتبیسلسلهروش

ورودترتیبدربارهشخصاپژوهشگردیگرعبارتبه.میگیردصورتمحققنظرمورد

.میکندگیریتصمیمتحلیلبهمتغیرها

...ادامه

ه اصل این تصمیم گیری که قبل از شروع تحلیل اتخاذ می شود می تواند بر اساس س

:عمده زیر باشد

oرابطه علت و معلولی

oرابطه متغیرها در تحقیقات قبلی

o آنها برای مثال در طرح های عاملی ابتدا اثرهای اصلی و سپس اثرهای متقابل)ساختار طرح پژوهشی

.وارد تحلیل می شود

تفاوت رگرسیون و همبستگی

کهحالیدراستمتغیرچندیادورابطهمیزانبررسیهمبستگیهایمدلهدف:هدفاساسبر

.استدیگرمتغیرچندیایکبراساسمتغیرچندیایکبینیپیشدنبالبهرگرسیون

میقرارسنجشمورددوبهدوصورتبهمتغیرهااثراتهمیشههمبستگیدر:روشاساسبر

تگیهمبسدریعنی.شودمیبررسیهمزمانصورتبهمتغیرهااثراترگرسیونمدلیکدراماگیرد

تاثیررگرسیوندراماامانداردارتباطیZمتغیروجودعدمیاوجودبهYمتغیرباXمتغیررابطه

.داردبستگیZمتغیروجودعدمیاوجودبهYمتغیربرXمتغیر
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مثال کاربردی تفاوت رگرسیون و همبستگی

.میکنیممحاسبهراYوXمتغیررابطهپیرسونهمبستگیازاستفادهبا1.

.آمدخواهدبدست۰.674برابرYوXهمبستگیمیزان2.

.میکنیمواردنیزراZمتغیرباراینومیکنیماجراراپیرسونهمسبتگیآزموندیگریکبار3.

.آمدخواهدبدست۰.674برابرYوXهمبستگیمیزانبازهم4.

.میگیریمنظردروابستهراYومستقلراXمتغیر.کنیداجراراخطیرگرسیونآزمونباراین5.

.آمدخواهدبدست۰.674برابرYبرXتاثیرمیزان6.

نظردروابستهراYومستقلراZوXمتغیرباراینوکنیداجراراخطیرگرسیونآزمون7.

.میگیریم

.آمدخواهدبدست۰.2۹5برابرYبرXتاثیرمیزان8.

نکته

بر متغیر Xآیا همیشه اضافه شدن متغیرها باعث می شود تاثیر متغیر
Y  کاهش یابد؟

داشته باشد آنگاه تاثیر  Yوارد مدل شود و تاثیر منفی بر متغیر Z، اگر متغیری مانندخیر
.افزایش پیدا می کند Yبر متغیر Xمتغیر

 )ماتریس همبستگی) تحلیل کوواریانس 

(Covariance)«کوواریانس»ازاستفادهمتغیر،دوبینارتباطدادننشانبرایروشیک

ارمقداگرکهمعنیاینبه.می دهدنشاننیزرامتغیردوبینارتباطجهتمیزاناین.است

باکهمعناستبدانگفتهاین.استمتغیردوبینمستقیمارتباطبیانگرشود، مثبتکوواریانس

جهتکهدمی دهنشانکوواریانسبودنمنفیهمچنین.می یابدافزایشنیزدیگرییکی،افزایش

می دهدنشانیرمتغدوبینمعکوسارتباطدیگربیانبه.هستندیکدیگرعکسمتغیردوتغییرات

.می یابدکاهشدیگرییکی،افزایشباکه

تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاری 

ودمحدهایعاملدررامتغیرهاتغییراتبخواهدمتغیرهاازایمجموعههمبستگیازمحققکهمواقعیدر

لتحلیروشازنمایدتعیینراهادادهازمجموعهیکبناییزیرهایخصیصهیاکندخالصهتر

.می کنداستفادهعاملی

دلمروشازبیازماید،بررسیتحتمتغیرهایروابطلحاظازراخاصیمدلبخواهدمحققکهصورتیدر

کواریانسماتریسکهاستالزمفوقمنظوردوهربرای.می کنداستفادهساختاریمعادالت

.شودتحلیلشدهگیریاندازهمتغیرهای
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خواص کوواریانس

. کوواریانس یک شاخص متقارن است: تقارن

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

با واحد  Yبا واحد متر و Xبه این معنی که اگر. واحد اندازه گیری کوواریانس، ترکیبی است: واحد ترکیبی

.کیلوگرم اندازه گیری شده باشد، واحد اندازه گیری کوواریانس به صورت متر در کیلوگرم است

COV(X,X)=V(X)COV(X,X)=V(X).       برابر با واریانس خواهد بود Xو Xکوواریانس بین

                            a+bX=Yرابطه خطی وجود داشته باشد، یعنی داشته باشیم Yو Xاگر بین

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

اعث می شود به این معنی که تغییر مکان داده ها در مقدار کوواریانس تاثیری نداشته و فقط تغییر مقیاس ب

.که کوواریانس نیز به همان مقیاس تبدیل شود

ناسب با توجه به مقیاس اندازه گیری داده ها، بزرگی یا کوچکی کوواریانس برای مقایسه م

.نیست

ضریب همبستگی                                                    
CORRELATION COEFFICIENT

عنی با اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند ی. درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار می رود

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

.بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد

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.

 است -1تا 1این ضریب بین . را نشان می دهد( مستقیم یا معکوس)شدت رابطه و همچنین نوع رابطه

.و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است

دامنۀ تغییرات ضریب همبستگی

نداشتهوجودهمبستگیاگریعنیدارد؛نوسان-1تا+1ازهمبستگیضریبتغییراتدامنۀیاطیف

.میکندیتحکامتغیردوبینهمبستگیفقدانازواستصفرشده،محاسبههمبستگیضریبباشد

غیرهامتتغییراتومثبتهمبستگیجهتکهمیشودگفتهباشد،+1تاصفربینهمبستگیضریباگر

.همسوست

پیداتمایل+1بهچههروترضعیفمثبتهمبستگیباشد،نزدیکصفربهآنمقدارچههرمسلماً

.بودخواهدشدیدترمثبتهمبستگیکند

تغییراتبوده،منفیهمبستگیجهتکهمیشودگفتهباشد،-1تاصفربینهمبستگیضریباگر

وترفضعیمنفیهمبستگیکند،میلصفرسمتبهعددیقدرچههرهمباز.نیستهمسومتغیرها

.بودخواهدشدیدترمنفیهمبستگینمایدپیداتمایل-1سمتبهچههر
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نکته

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

.باشد

جسمانیقدرتوسنمتغیرهایبینهمبستگیسنجش:مثال

سرمایه گذاری و بازده یک واحد تولیدیرابطۀ بین

:تفسیر ضریب همبستگی

صورتبهضریباینگرچه.می کندتعیینرامتغیردوبینرابطهشدتوجهتهمبستگیضریب

.باشددرصدحسببرنبایستیآنتفسیرولیمی شودبیاناعشاری

همبستگیو.نیستمتغیرهابینمعلولیوعلترابطهدهندهنشانضرورتاً متغیرچندبینهمبستگی

غالباً .استریدیگمتغیرعلتتنهامتغیریککهشودتفسیرصورتاینبهنبایستیمتغیردوبین

.می گذارندتاثیرمتغیردوهربرکهدارندوجوددیگریعوامل

ر برای تفسیر ضریب همبستگی می توان از راهنمای زی
:استفاده کرد

 نشان دهنده همبستگی ضعیف۰٫2۹تا ۰ضریب بین

 نشان دهنده همبستگی متوسط۰٫6۹تا ۰٫3۰ضریب بین

 نشان دهنده همبستگی قوی1تا ۰٫7۰ضریب بین
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:عواملی که بر ضریب همبستگی تاثیرگذارند

.اساس رابطه از جامعه ای به جامعه  دیگر فرق می کند-الف

ت همبستگی ممکن اس. همبستگی بین دو متغیر تحت تاثیر همبستگی آنها با متغیر ثالثی قرار دارد-ج

متغیر بدلیل همبستگی آنها با متغیر دیگری  باشدبین دو 

. پراکندگی متغیرها در جوامع مختلف، متفاوت است-ب

مهمترین روش های محاسبه همبستگی میان متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب همبستگی تاو کندال

:بطور کلی

می شوداستفادهتاوکندالشاخصازباشندرتبه ایمقیاسبامتغیردوهراگر.

می شودادهاستفپیرسونهمبستگیضریبازباشندپیوستهونسبتیمقیاسبامتغیردوهراگر.

می شودادهاستفاسپیرمنهمبستگیضریبازباشندگسستهونسبتیمقیاسبامتغیردوهراگر.

ضریب همبستگی پیرسون

مقیاسازاستفادهباکهمتغیردوبینهمبستگیمیزانتوصیفبرایپیرسونهمبستگیضریب

.می شودبردهبکارباشند،شدهاندازه گیرینسبییافاصله ای

بهقادرسونپیرهمبستگیضریبباشد،چپبهوکجیاستراستبهمتغیرکجیاشکالبینچنانچه

.نیستمتغیرهابینرابطهبرآورد

دراطنقعرضکهمعنیاینبه.داردارتباطپراکندگینقاطعرضبهپیرسونهمبستگیضریب

.دمی گوینپراکندگینقاطیکسانیرامفروضهاین.باشدیکسانبایستینمودارسرتاسر



4/24/2019

11

:ادامه

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

:ذیل است

رابطه بین دو متغیر خطی باشد .

توزیعها دارای شکل مشابه باشند.

نمودار پراکندگی یکسان باشد.

ضریب همبستگی خطی اسپیرمن

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

.کمی نرمال نباشد نیز از این ضریب استفاده می شود

بستگیهمازمی توانباشند،شدهتبدیلرتبهبهیاباشندشدهآوریجمعرتبه ایبصورتداده هاهرگاه

.کرداستفادهاست،ناپارامتریکروشهایازیکیکهrsاسپیرمنرتبه ای

:هکاستاینپیرسونهمبستگیضریببهاسپیرمنهمبستگیضریبمزیت هایازیکی

سایرمی شود،محسوبآنهارتبهتنهاچونباشدبزرگبسیاراعدادسایربهنسبتدادهچندیایکاگر

.نمی گیرندقرارالشعاعتحتداده ها

ضریب همبستگی کندال

دهدمیرااسمیوایرتبههایمتغیربینارتباطمیزان.

نمادباکهکندالهمبستگیضریبwبرایواستناپارامتریکآزمونیکمی شوددادهنشان

.می شوداستفادهنظراتمیانهماهنگیمیزانتعیین

یکراگوکاملتوافقعدمیعنیباشدصفرکندالضریباگر)استمتغیر1و۰بینکندالضریب

.(داردوجودکاملتوافقیعنیباشد

تاسکردهفراهممدیریتدرراآزموناینکاربردهایمهمترینازیکیکندالضریبویژگی های.

.کرداستفادهکندالهماهنگیضریبازمی تواندلفیتکنیکراندهایپایانبرای

سایر ضرائب همبستگی

:چوپروفهمبستگیضریب

Tکاربههمطالعموردمتغیرهایبینوابستگیشدتتعیینمنظوربهچوپروفهبستگیضریب

کهدهکراستفادهآناززمانیباشدمینوساندرویکصفربینهموارهآنمقداروشودمیگرفته

برابرهمباستونوسطرتعدادنبایداما.باشدترتیبیدیگریواسمییکییاواسمیمتغیردوهر

فیضریبازبایدمواردیچنیندر.کرداستفادهآنازتواننمی2در2توافقیجدولدریعنی.باشند

.کرداستفاده
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...ادامه

:فیهمبستگیضریب

موردباشدمی2در2توافقیجدولکهاسمیمتغیردوبینهمبستگیشدتبررسیمنظوربه

اماکندمیتعیینرامتغیردوبینهمبستگیبودندارمعنیسطحدوخی.گیردمیقراراستفاده

.ستانوساندریکوصفربینهموارهآنمقدار.دهدمینشانراآنهاهمبستگیشدتفیضریب

:کرامرضریب

آنوگیردقرارمیاستفادهمورداسمیمتغیردوبینهمبستگیشدتمیزانتغیینبرایضریباین

توافقیجدولهم.استنوساندرویکصفربینهموارهنیزآنمقدارودهندمینشان(V2)بارا

.رودمیبکارمستطیلیبرایوهم2در2ازبیشتر

:تفاوت ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن

میبردهکارهبنسبییاایفاصلهمتغیردوهمبستگییمحاسبهبرایپیرسونهمبستگیضریب

.دهدمینشانراترتیبیمتغیردوبینموجودهمبستگیاسپیرمن،ضریبولیشود،

مبستگیهضریبحالیکهدرشودمیبررسیغیرخطیروابطاسپیرمنهمبستگیضریبکمکبه

.شودمیبردهبکارخطییرابطهیکبررسیمنظوربهپیرسون

استپیرسونهمبستگیضریبازکمتراسپیرمنایرتبههمبستگیضریبکارایی.

بهسبتنکمتریهایفرضپیشبهنیازوبودهترسادهاسپیرمنهمبستگیضریبیمحاسبه

.داردپیرسونضریب

یار در اینجا به سه موقعیت که استفاده از پژوهشهای همبستگی بس
:کنیممفید و ضروری است، اشاره می 

 پژوهشآوری اطالعات در مراحل اولیه جمع

 مستقلعدم قابلیت دستکاری متغیر

بررسی رابطه طبیعی متغیرها

نتیجه گیری

رودمیارکبهبینپیشمتغیرهایشناساییبرایپژوهشموضوعکههنگامیاستممکنهمبستگیپژوهشهای

هکداشتتوجهبایداینوجودباشوند؛انتخابواقعیشرایطدرنظریهیکعملیکاربردهایآزمونبرایو

هایطرحوتجربیشبهطرحهایداردضعیفیتوانمتغیرهابینعلیروابطبرقراریدرهمبستگیمطالعات

رایشگمذهب،آمد،درمیزانجنسیت،قبیلازهمبستگیمتغیرهایازبرخیمطالعات،دراوقاتگاهیترکیبی

متغیرهایباواقعدرآنهااما.شوندمیبردهکاربهمستقلمتغیرهایعنوانبهتحصیالتمیزانیاوحزبی

وعیطبیطوربهقبلازآزمایش،طرحدرآزمودنیهاهمبستگیمطالعاتدرکهچرادارند؛تفاوتواقعیمستقل

یا(داردتعلقمردانیازنانگروهبهقبلازفردمثال)اندشدهدادهاختصاصخاصیگروهبهآزمونگردخالتبدون

(.غیرهوسوادبیپایین،تحصیالتباال،تحصیالت)دارندتعلقخاصیزندگیشرایطبهقبلاز

اینآیاکهدکننمشخصتامتغیرندچندیادوبینرابطهآزموندنبالبههمبستگیمطالعاتهمبستگیطرحهای

خیر؟یادارندرابطهیاهمبستگیهمپوشانی،یکدیگربامتغیرها

یاعلیرابطههیچتنهاییبهمتعارفهمبستگیپژوهشهایطریقازآمدهدستبهروابطباهمبستگیضریب

.کندنمیتأییدراعلینی
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