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  به دست اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی  

 آید.می
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مشکالتی را در    تواندیمی است  ریگاندازهاینکه واحد واریانس مجذور واحد  

جذر واریانس را محاسبه    توانیمپی داشته باشد. برای خنثی کردن این اثر  

که به انحراف   د یآیم کرد. به این ترتیب شاخص پراکندگی دیگری به دست  

  ی انحراف معیار همان واحد متغیر است. ریگاندازهمعیار معروف است. واحد  

ی  افاصلهی ،  ری گ اندازهه مقیاس  استفاده از انحراف معیار مستلزم این است ک

 یا نسبی باشد.  

 است.  Tآزمون مناسب برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل آزمون  144 3 آمار کیهان 103
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ای یابی، نمونههای پیمایشی و زمینههای توصیفی، مانند پژوهشبرای پژوهش

زیرگروه  100به حجم حداقل   برای  و  است  نیاز  بین  نفر  نفر    50تا    20ها 

نفر و گاهی    30پیشنهاد شده است. اندازه نمونه در روش همبستگی حداقل  

ای  نفر مطرح شده است. در روش علی ـ مقایسه  50ها حداقل  در برخی کتاب

شود. اگرچه برخی اوقات،  نفر در هر گروه توصیه می  30و آزمایشی حداقل  

نفر برای هر گروه در شرایط کنترل شده هم    15شی با تعداد  تحقیق آزمای 

نفر باید تکرار شود    15گیرد. در هر حال تحقیق آزمایشی با تعداد صورت می 

 های آن به صورت کامل تأیید شود.  تا صحت یافته
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توصیف  برای  اغلب  و  است  مرکزی  گرایش  ناپایدار  و  خام  یک شاخص  نما 

نمینمره برده  کار  به  بیها  شاخصی  نما  دلیل  شود.  همین  به  است  ثبات 

توان به عنوان یک شاخص مرکزی به آن اطمینان داشت. نما مخصوصاً  نمی

به عبارت دیگر در گروهدر گروه اعتبار است  فاقد  های کوچک  های کوچک 

ی، چند  نباید از نما استفاده کرد. توزیع نمرات ممکن است تک نمایی، دو نمای 

 نمایی، یا بدون نما باشد. 
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باشند،  )مقدار(  کمیت  به  تبدیل  قابل  که  متغیر  چند  یا  دو  بین  رابطۀ    به 

ای که بین دو متغیر در جامعه وجود  شود. دامنه رابطهگفته می  همبستگی 

دارد را همبستگی گویند. وقتی دو متغیر به نحوی تغییر کنند که تغییرات  

 یکی با تغییرات دیگری ارتباط داشته باشد، این دو متغیر را همبسته گویند.

شان  ضریب همبستگی میزان و حدود رابطه بین متغیرها را به صورت کمی ن

فاصلهمی متغیرها  مقیاس  همبستگی  ضریب  در  است.  دهد.  نسبی  یا  ای 

 ۀ همبستگی کامل بین متغیرهاست.دهندنشانباالترین ضریب، یک است که  

 )قابل استنباط باتوجه به مفاهیم همبستگی( 

مار کیهانآ 108  یک نمایی است و دارای چولگی )کجی(مثبت میباشد. fتوزیع  56 1 

کیهانآمار  109  3 
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برای تعیین خطای نوع اول یا سطح الفا،در عمل پژوهشگر قبل از انجام ازمون  

خطای نوع اول با دقت بر تعداد نمونه را انتخاب میکند.این نوع در روند اجرا  

باید به حداقل ممکن برسد و تعدیل شود. اگر اختالف بین میانگین های نمونه  

 احتمال کمتری وجود دارد که فرض صفر تایید شود.ها افزایش پیدا کند 

110  2   
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ضریب بتا شیب خط رگرسیون و ضریب زاویه است. و شیب نمود همبستگی  

ازمون   اجرایی  شرایط  هر  و  متغیر  هر  برای  رو  این  از  و  متغیرهاست  بین 

بتا   فرد است.عالمت  است.سنجش  منحصربه  نشان دهنده جهت همبستگی 

 بتا قابل استناد نیست.  همبستگی و ازمون صرفا از روی دقت  

112  1   

113  4   

 1 عدد نیترکمعبارت است تفاضل بیشترین عدد از دامنه تغییرات  11 1 آمار کیهان 114
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اگر ارتباط دو متغیر با هم سنجیده شود، همبستگی دو متغیری است و اگر  

وقتی   است.  متغیری  چند  همبستگی  شود،  سنجیده  متغیر  چند  ارتباط 

ی است؛ اما  رخطیغ ها به صورت منحنی است همبستگی  ای بین متغیررابطه

به وسیله یک خط  هنگامی که هم را  آن  بین دو متغیر کامل است  بستگی 

می نشان  خطیهمدهند.  مستقیم  می  بستگی  ضریب  را  از  استفاده  با  توان 

 تعیین کرد. (𝑟𝑥𝑦)بستگی  هم
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    ی را به نی بشیپخط رگرسیون، خط حداقل مجذورهاست: خطی که خطاهای      

 .  رساندیم حداقل 
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ۀ خطای  لیوسبهها شاخصی است که  انحراف استاندارد توزیع نظری میانگین

نامند. با  شود و آن را خطای استاندارد میانگین میگیری میگیری اندازهنمونه 

توان ناحیه رد یا تأیید  خطای استاندارد میانگین و توزیع طبیعی میاستفاده از  

بینی  و بدین ترتیب درجه اطمینان یا تغییرات را پیش  فرض صفر را تعیین 

کرد. خطای استاندارد میانگین از طریق تقسیم انحراف استاندارد بر جذر اندازه  

 . آیدنمونه به دست می
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 ی تحلیل واریانس هافرضشیپ •

 ی تحت بررسی همگی دارای توزیع نرمال هستند. هاجامعه -1

 . اندیمساوی هاانسیواری تحت بررسی دارای هاجامعه -2

 تصادفی و مستقل از یکدیگرند. هانمونه -3

 90 2 آمار کیهان 119

 کند:  گیری مربوط به میانگین از اصول زیر پیروی میخطای نمونه

 گیری میانگین مورد انتظار مساوی صفر است.  خطای نمونه -1

 گیری با اندازه نمونه رابطه معکوس دارد.  خطای نمونه -2

 گیری با انحراف استاندارد رابطه مستقیم دارد.خطای نمونه -3

 ع طبیعی است.  گیری دارای توزیخطای نمونه -4
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مشهورترین و معتبرترین شاخص گرایش مرکزی، میانگین است. میانگین یک  

.  شودیمی و نسبی به کار برده  افاصلههای  ای است و با مقیاسشاخص فاصله

نمره توزیع  تعادل  نقطه  دادهمیانگین،  ثقل  مرکز  یا  میانگین  ها،  است.  ها 

ها است. میانگین از  ترین روش برای تعیین جایگاه یا موقعیت کلی نمرهساده

یک   است.  مرکزی  گرایش  شاخص  یک  مجذورها،  حداقل  قانون  نظر  نقطه 

   ها از آن حداقل است. شاخص مرکزی که مجموع مجذور انحراف نمره

نمره تمام  عددی  ارزش  به  نسبت  استمیانگین  میانگین  ها حساس  ثبات   .

بیشتر از میانه و نما  است. میانگین نمونه، برآورد خوبی از میانگین جامعه  

 ها از میانگین برابر صفر است.  است. همیشه حاصل جمع جبری انحراف نمره
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