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 مقدمه

شتتتتتتتمااتتتتتتت    م تتتتتتتاور  و های علوم انستتتتتتتانل از انل  روا دروس در اغلب رشتتتتتتت  ترین و کاربردی ترین مهممار و روش تحقیق از درس آ

شتتتمااتتت   و علوم رد اری در تنام مقایل تحاتتتیمو جا آ  مواا  های روا علوم تربیت  استتتیک  ال از م تتته دل ش  دان تتتهویا  رشتتت  

واهن  شتتتتتو وی استتتتتی ش  از درس آمار و روش تحقیق دار وک د ود و تموب زیاد مما ل  هستتتتتتمو  تاتتتتتور اشتتتتتتآا  و ج  د آا  آ  ترس و

مورد استتتتتت راد  در ا ن درس   ا  ال از م تتتتتته ه د  ر استتتتتتی ش  ج  ترس دان تتتتتتهویا  دامن زد  و ممدر ج  اا ما  ج  تتتتتت   آ ا  در 

ن درس آشتتتما شتتتو و و از م ا    آ  اا ما  استتتیک در تتتتوردل ش  اگر دان تتتهویا  جا روش م ا    ا شتتتو   ادگ  ی ا ن درس مهم 

ممو شتتتتتتتتو   آ  را  ستتتتتتتتیار رو   اد رواهمو گردی و ج    ا ا رو ل در ام حا اه و شماورهای   هممو جوو  شتتتتتتتت  ج  ا ن درس ع  

استتتتتتتتتتتاتیو و دان تتتتتتتتتتتهویا  مق ل دش  ی ازو  آمار و روش تحقیق شیها  ش  هر ستتتتتتتتتتتا   توستتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتراستتتتتتتتتتتری دستتتتتتتتتتتی رواهمو  ادیک 

ا جرد   رد   ج  ممآعو  اجل اع ناد جرای داویلآا  تآو ل شتتتتتتتتتتتتتو  ج  یوری ش    شتتتتتتتتتتتتتودملدر شیها  ج  روز رستتتتتتتتتتتتتانل   شتتتتتتتتتتتتتمااتتتتتتتتتتتتت روا 

 تنام 
ً
 ک اع ناد کامل دان هویا  را ج  رود الب شرد  اسی  ۹۸ارشو  ( سوااله شماور %۹۰)پاسخوهو ج  تقریآا

 

 ویرایش آخرین تغییرات 

جرای رستتیو  ج  درتتتوهای جاالتر و د م های گذشتت   هاهو او اه   در ستتا ا ن ازو عمو رغم پوشتتد دهو جاالی ستتوااله شماور توستت  

 در ویراید رد یمهای مرال در شمار ازو  ملتر م ا ب ج  سراغ سا ر ش ا عنیق
ً
و   ما ا ن ازو  ا داد ش آررک اما دغی  ادل ش  نها  ا

ا ن مدنوعتت  توستتتتتتتتتتتت  هناتتار گرامل آ تتای دش    ستتتتتتتتتتتت تتامل  آررین ویراید را از م تتا  تت  ش تتایهتتای د  ر در ا ن درس  ل  یتتاز مل شمتتوک 

در ا ن ویراید جرخو موارد از انل  شتتتتتتمااتتتتتت   ستتتتتت می دان تتتتتت ا  تهرا  و استتتتتت اد آمار و روش ا دام شتتتتتتو  استتتتتتیک دان تتتتتتهوی دش  ی روا 

مرهومل  توضتتتتیحاه تهنیمو جرای جرخو م ا ب  پرستتتتد و  جرای ستتتتوااله پا ا  داتتتتل  د وادی  نودار  پاستتتتر د تتتتری و او و هایمثا 

هنچم   جرخو ج  ازو  اضتتاد  شتتو  استتیک  ج  هنرا  پاستتخمام  د تتری و  ۹۸پاستتر درو  م    جری آموزش جه   و ستتوااله شماور ارشتتو 

 و  اسیک م ا ب  ش  شم اهنیی د خیص داد  شو  حذف ش

 با اطمینان مطالعه کنید

 جرای آ ه  ا ن مدنوع  را جا اینیما  م ا    شمیو  ج  موارد زیر توا   نا یو: 

 درصدددد ۹۰توانستتت   ج  تیهابل ج  ازو  آمار و روش تحقیق شیها  گزارشتتت   ش  ج داتتتتل  کن از شماور دهی  شتتتو  ن تتتا  داد ش   ک1

در شماور ج  در حالو ش  درتتتتتو رتآ  های ت  ر ر  در ا ن درس پاستتتتر دهوک  ۹۸ارشددددد  کارشددددناادددد   ارشددددد از ستتتتوااله شماور 

 را در و سا ی شیها  م ا     نا یوک ا ن جررا   درتو اسیک گزارش عی   و شراف  ۶۵میا     چ ای حوود یور 

پور و را م دش   یهزادو شتتتت یو یه تتتتت  از انل   روان تتتتمااتتتت   دان تتتت ا  های دهرا ارشتتتتو و دش  ی های جرتر ا ن مدنوع  را رتآ  ک2

 آ ای دش    س امل دهی  شرد  ا و ش  از تخاص و دسل  جاالبل جر م ا ب ا ن درس جرروردار وک 

 ن شتتتمااتتت   و م تتتاور  در اروا ارشتتتو و دش  ی رتآ  های جرتر شماورهای در ستتتا  ای گذشتتت   ممآل اتتتتمو م ا  ادل   ا ن ازو  ک3

 ۳۱  را م محاص رتآ  ۸  را م اسرمو اری رتآ  ۷را م آیاهریا  رتآ  از انل  های شماورهای ار   رتآ جود  اسیک درس 

 مااحآ  ا ن دوس ا  را در سا ی جخوا یوکمل توا یو ک 95شماور دش  ی  ۱۷و هنچم   آ ای د ح رتآ   ۹۶ارشو  شماور 

مورد  ۹۸ا ستتتتتتتتتتتتوااله شماور زیادی دهی  شتتتتتتتتتتتتو  و م ماستتتتتتتتتتتتب ج د ی  ستتتتتتتتتتتتیارا ن مدنوع  در شمار د  ر مدنوع  های شیها   جا  ک4

 ج  روز رسانل شو  اسیک ۹۹ ارشو و دش  ی  جازبی    رار گرد   اسی و جرای شماور 
ً
 کام 

 

یح و ریزی صحدر پا ا  ضنن دعوه از هن  شنا دوس ا  ج  اس راد  از روش م ا    علر  و د یق و هنچم   ج  کارگ  ی    جر ام 

شایس    آمادهل رود را جرای شنیو   ظراه و پ  یهاداه ارزشنمو شنا عزیزا  جرای هرچ  یه    اجل اینیما  جرای رسیو  ج  هوقو 

  شمیمکهابل ش  م  لق ج  هن  شناسی  اع م ملشرد  مدنوع 
 

 

 جرای هن  شنا عزیزا  جا آرزوی تودیق 

 گرو  م اورا  شیها                          

 شیها شماا   و م اور  مرشز روماه روا  





 

 

 

 درباره خود کیهان

   های تهرا   های جرتر روان تتتتتتتتتمااتتتتتتتتت   و م تتتتتتتتتاور  ارشتتتتتتتتتو و دش  ی دان تتتتتتتتت ا گرو  آموزشتتتتتتتتت   شیها  مت تتتتتتتتتال از د وادی از رتآ

 در زمیم  شماور ارشو و دش  ی مدنوع  روان ماا   و م اور  د ا یی داردک 
ً
 شهیوجه ت   ع م  و ککک اسی ش  تردا

  آموزشتتتتتتتتتتتت   جا ریزی  مدنوع  ازواه  اجل اینیما   دیلم های د ا یی های شیها  شتتتتتتتتتتتتامل اراو  روماه م تتتتتتتتتتتتاور  و جر ام

 های آموزش   جا شیریی اسیک اساتیو جرتر روان ماا    اراو  روماه روان مارت  ج  دان هویا  و جرگزاری ش س

 شموکگرو  آموزش   شیها  تحی  ظاره مس قیم مرشز روماه روان ماا   و م اور  شیها  د ا یی مل 

  آ  دق  از رود مرشز شیها  ج  شتتتتیو  ا م   ت   شیها  در هیچ شدای ش تتتتور شتتتت آ  ای  وارد و تنام روماه و محاتتتتواله

 تلر   و حضوری  اجل دریادی اسیک

 هتای علر  م تتتتتتتتتتتتتاور  و جر تامت  ریزی و هنچم   ازواه  تاجتل اینیمتا   هر ستتتتتتتتتتتتتا ت  د تواد  تاجتل جت      جت  کتارگ  ی از روش

 ۹۴های  رر از ورودی ۳یور مثا  ها جود  ا وک ج  شتتتتتتتتتمااتتتتتتتتت   از میا  شیهانلشماور ارشتتتتتتتتتو روا  ۱۰۰های زیر تواه  از رتآ 

  آ ای ام   هنا و  ۷را م ستتتتتتتتتتتتنا   اجراهیم   اد رتآ   ۹۷جا ی   دان تتتتتتتتتتتت ا  تهرا  ج  یور کامل شیهانل جود  ا و  درستتتتتتتتتتتتتا  

 ج  یور کامل شیهانل جود  ا وک   ۶و را م ا ه  موالبل رتآ   ۱را م داوز   ومل رتآ   ۹۸و در سا   ۲ح ایا  رتآ  

 

 جلسات مشاوره کیهاندرباره 

 شودک الساه ج  دو شال را  ا  )دق     جار در سا ( و تخاص   )جا    م اور ج  ا  خا  درد( جرگزار مل 

 ار ااص   )   م اور و    دان هو در هر الس ( جرگزار مل 
ً
 شودک الساه ج  دو شال تلر   و حضوری و تردا

  هر دان هوی شیهانل    پرو و  مربوط ج  ای عاه رود  زد م اور ار ااص   اش داردک 

   الس  م اور  تخاص   شماور ارشو و دش  ی در گرو  آموزش   شیها  جرگزار شوک ۴۰۰۰ج د از  ۹۸در سا 

   الس  م اور  تخاص   در گرو  آموزش   شیها  جرگزار شو  اسیک  ۲۰۰۰۰تا شمو  حوود  ۹۲از سا 

  مسل  اسیک -شیها   م اور هر رش   )روان ماا  در 
ً
 رتآ  جرتر هنا  رش   اسی و جر آ  آزمو  کام 

ً
 م اور (  ا زاما

 شتتتتتتتتتتود و ستتتتتتتتتتان در دپارتنا  م تتتتتتتتتتاورا  های علر  و تدر ل استتتتتتتتتت خرا  ملهای جر ام  ریزی و م تتتتتتتتتتاور  شیها   از  اد  روش

 شودک ا مدا از آزمو  و ر ا رب ی   سیک تاویب مل

 ک جردجرد ش  ا ن  وره ا  خا  دان هو را جاال ملیها  از حضور چمو ن م اور تخاص   )رتآ  های جرتر( جهر  ملش 

  یرح وی   م راوه جا شرا   م راوه اراو  شرد  اسیک  دو  ۹۹شیها  جرای داویلآا  شماور 

 شودک یها  جرگزار ملتنام الساه م اور  شیها  تحی  ظاره م اورا  ارشو )آ ا ا  د ح و  ی  مند( ش 

  و  ا ج      در یرح(  امااِ  داش   ماها      الس  م اورVIP  در زمیم  مو ریی دردی  ا   ا   اس  س و ککک جا م اورا )

 ارشو شیها  دراهم اسیک 

  هزیم  الساه م اور  در شیها  م اجق  رخ ماو  عنومل اسیک 

 

 ت آن به ما بازخورد دهید :.اخدمبه روز  روز .: کیهان متعلق به شماست، پس برای ارتقاء 

 

 



 

 

 

 

 در د آا  شرد  اهواف رود دچار  ک۱
ً
: تدرب  ما ن تتتتتتتا  داد  داویلآانل ش  هوف م تتتتتتتخص و محهر   وار و  م نوال

را ملچتا  را روشتتتن شمیوک شمیم او  از هن  هوفک کن پ  تتتمهاد ملرستتتموم تتتال شتتتو  و هاهو حت  ج  ر  پا ا    ا  ر 

 ملشتتتتمااتتتت   شتتتترشی شمیو  چ  رتآ  ای را در ا ن شماور د آا  مل شمیو و چرا   رواهیو ارشتتتتو روا 
ً
دا یو ش  هوف ح نا

ی     SMARTگذاری هوفشمیوک  SMARTگذاری ستتتتتتتتتتتتتا  و    ستتتتتتتتتتتتتا  آ مو  تا  هوف ۵جاشتتتتتتتتتتتتتوک کن جرای  SMARTجا و 

(  وا ل ج ما   Attainable(   اجل دستتتتتتتتتتتتتتیا ل )Measurableگ  ی )(   اجل ا واز Specificای ش  م تتتتتتتتتتتتتخص )گذاری هوف

(Realistic( و دارای محوود  زمانل م تتخص )Time-bounded جاشتتوک در ا ن را     دد   جر ام )  ریزی +    م تتاور آها

 گذاری صحیح اراو  دهموک توا مو ج  شنا شن  زیادی در هوفو م خاص مل

ریمو ستتتتتم    استتتتتی ش  زود رستتتتت   تا  جر ام  ریزی شمیوک    جر ام  ریزی صتتتتتحیح    : جرای رستتتتتیو  ج  هوف ک۲

 چ  مما عو 
ً
تا  شمو     ریمو سآ  ش  شنا را ج  هود ا   رسا وک جوا یو از شدا جا و شروب شمیوک جا شوام ش ا  هاک ش 

د  را  استتتتتتتتتتتتت راد  شمیو  شوام  رواهیو از ر تتتتتتتتتتتتتت رواهیو م ا    شمیوک آماد  ر تتتتتتتتتتتتتت  جرداری هستتتتتتتتتتتتتتیو   ا ملرا مل

ربلو  آورد  ا مدا از    کاشمیو  ممر ی ج  تتت  ی را جرای شتتتنا ملداد  و ج  نستتتهی هزیم  ای ش  ملر تتتت  ج  تتت   اوا  

شتتتتمااتتتت   جا ی    ا عنومل( و رتآ  عالو هم شستتتت   ش  تاز  در شماور رشتتتت   شتتتتنا شتتتترشی شرد  )شماور ستتتتراستتتتری ارشتتتتو روا 

ها را در چ  جاز  زمانل انل شمیو و   و شوام درسرواهیو او  (  ای عاه الزم را ج    وک جآ میو مل۵۰شستتتتتب شرد  )زیر 

رواهیو استتتت راد  شمیو و ککک ک اج وا مستتتت   رستتتتیو  رواهیو دستتتتی جز یوک از چ  اجزارهای د  ری ملها راک کل ملشوام درس

  کیرح های م اور  مخ ل  شیها  را   ا مو  ظرتا  داش   جاشیوج  هوف را ج  ا واز  کافو جرای رود روشن شمیوک 

ها های گذشتت   رها شمیوک   رانلها و تلخورا رستتیو   نهم ا  را از هن  شتتهستتی: حاال ش  و ی عنل شرد  د  ک۳

میوک ج  داریو دهر شتا  ج   حو احسن  الزم تا  و م اا  ت ش   ش  جرای عنمو شرد  جر ام را دور جریزیو و دق  ج  هوف

اه مثهی تا  دارد و ستتا ر  اش  مودقیی در ا ن پروژ  )شماور کارشتتمااتت   ارشتتو  ا دش  ی( چ  تام  اه مثآت  در ز وهلا ن

 دهر شمیوک 

ل   اامیوی  و ستتتتتتتتا ر موانل ج  ونل و درونل جرای : ممظور  داشتتتتتتتت      ستتتتتتتتری اجزار جرای مقاجل  جا رستتتتتتتت    ک۴

تا  استتتتیک روش م ا    صتتتتحیح را جوا یو )در ا  های ازواه هستتتتی و در تتتتتوره  یاز م تتتتاورا    ا ج  رستتتتیو  ج  هوف

های مو ریی اس  س و تنرشز آشما جاشیوک جوا یو کل جا و مرور شمیو تا م ا ب از نهم ا  دهمو(ک جا روششنا آموزش مل

 ک  رود

شمیو  هیچ : رشتتتتتتتت   ما مما ل زیادی داردک در تتتتتتتتتوردل ش  از هن   مدنوع  ازواه شیها  استتتتتتتت راد  مل  ک۵

ال دو  شمیم ش  از م ا    مما ل پراشمو  پره ا شمیوک م ا    منسهم اای   رانل   سیک اما جاز اهی تاشیو عرض مل

 ممآل اسیک ج  مس  تا  اع ناد شمیوک  ۶-۷ممآل ریمو جه   از م ا    پراشمو  

ا و  جرراتتتتتتتتتتت   و ارزیا ل شمیوک جآ میو در اهی درستتتتتتتتتتتت   تا  و دانشتتتتتتتتتتت   را ش  ا وور رودتا   مما ل: موام  ک۶

     وک جلو شن  جشمیو   ا  یاز ج  دغی   روش کار در جرخو موارد داریو  در توره  یاز  جرای ا ن کار از    را حرشی مل

: ستتتتتتتتتتتتخی ت ش شمیو و  تید  را ج  گردا مو  روزهار واگذار شمیوک  ادتا  جاشتتتتتتتتتتتتو ش   ک۷

 ک تید   خواهو ما ولب کوشابل  لی هیچ داویا ن عا م یراحو عادال   دارد  کن م نئ  جاشیو زحن
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 فصل چهاردهم: مصاحبه
 

گردد. پژوهشگر در گر، جهت کسب اطالعات مربوط به پژوهش آغاز می)، یک گفتگوي دو نفره است که از سوي مصاحبه1968مصاحبه از دیدگاه کانل وکان (
ک مصاحبه بینی یا توضیح منظم است ـ مورد نیاز است. با کمهاي تحقیق ـ که شامل توصیف، پیششود که براي دستیابی به هدفمتمرکز میمصاحبه بر موضوعاتی 

 ي پیچیده،هاها پرداخت. از سوي دیگر مصاحبه ابرازي است که امکان بررسی موضوعها، عالیق و آرزوهاي آزمودنیها، نگرشتر ادراكتوان به ارزیابی عمیقمی
یر ، کل فرآیند مصاحبه را به مراحل چندگانه زکانل و کانسازد. ها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درك سؤال از سوي آزمودنی را فراهم میگیري پاسخپی

 اند: تقسیم کرده
 تنظیم یا انتخاب برنامه مصاحبه  -1
 اجراي مصاحبه  -2
 ها ثبت پاسخ -3
 تهیه رمزهاي عددي  -4
 هاي مصاحبه گردانی پاسخرمز -5
 

 انواع مصاحبه 
ار سازمان یافته توانند از مصاحبه بسیها از نظر ساختاري میتوان به سه دسته تقسیم کرد: سازمان یافته، نیمه سازمان یافته، و سازمان نایافته. مصاحبهمصاحبه را می

 ه (که اکتشافی و غیر مستقیم است) تغییر کنند. (که در آن امکان هیچ تغییري وجود ندارد)، تا مصاحبه سازمان نیافت
هاي مورد نظر را فراهم کرده و در زمان مصاحبه آنها را در اختیار گر از قبل سؤالیافته مصاحبهدر مصاحبۀ سازمان مصاحبه سازمان یافته (ساختارمند یا ساختار یافته):

ل اطالعات یافته، گردآوري، و تجزیه و تحلیامه بسته به پاسخ شباهت دارد. بدون شک مصاحبه سازماندهد. نوعی از این مصاحبه به پرسشنمصاحبه شوندگان قرار می
 کند. تر میرا ساده

ه شونده است. روش بالینی پیاژه در مصاحباند و هدف کسب اطالعات عمیق از مصاحبهها از قبل طراحی شدهدر این نوع مصاحبه، سؤال مصاحبه نیمه سازمان یافته:
 شناسی تحولی و بررسی برخی مفاهیم، این روش بسیار مناسب است.یافته دانست. در محدودة روانهاي نیمه سازمانتوان مصاحبهرا می

که خود  ش و زبانیشونده با آزادي کامل تمام مطالب را به رورود. مصاحبهدرمانی به کار می: این نوع مصاحبه (آزاد) بیشتر در مشاوره و روانمصاحبه سازمان نایافته
آوري برد. هدف مصاحبۀ آزاد، جمعپذیري این روش، به کشف اطالعات عمیق و دقیقی پی میگر با استفاده از ویژگی انعطافدارد. مصاحبهکند بیان میانتخاب می

 اطالعات کیفی است.
و با جزئیات بیشتر  ،ها نیاز به اطالعات دقیق در مورد مسائل پیچیدهه در آننیافته بیشتر مناسب مطالعات اکتشافی و مطالعات دیگري است کي سازمانروش مصاحبه
هی به کند اما توجگر در مورد تعدادي از عناوین از پیش انتخاب شده در ذهن پاسخگو کاوش میشود. در مصاحبه سازمان نایافته و اکتشافی، مصاحبهاحساس می

ا طی ههاي جدید و آزمودن آندهد ایجاد فرضیهده ندارد. در این نوع مصاحبه، کاري که پژوهشگر انجام میهاي خاص به شکل از پیش تعیین شپرسیدن پرسش
 مصاحبه است.

 تر و تعریف دقیق نتایج هستند. هاي مشخصترین روش براي آزمون فرضیهیافته، مناسبهاي بسیار سازمانمصاحبه نکته:
 

 دهد؟ موضوع مورد مطالعه را در اختیار محقق قرار می کدام نوع سؤال اطالعات عمیق تري از: تست
 هاي کوتاه ولی عمیق دارند.الف) سؤاالتی که نیاز به جواب

 ب) ساختار نایافته
 ج) نیمه ساختار یافته

 د) ساختار یافته
اد، برد. هدف مصاحبۀ آزعات عمیق و دقیقی پی میي سازمان نایافته، به کشف اطالپذیري روش مصاحبهگر با استفاده از انعطافمصاحبهي ب.  : گزینهجواب
 آوري اطالعات کیفی است.جمع

 
 انواع خطاهاي مهم در یک مصاحبه

 قصد عمدي پاسخگو در فریب دادن یا گمراه کردن (اطالعات سودار و تحریف شده).  
 گو. خطاهاي مربوط به وضعیت روانی پاسخ 
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 رند. مشکالتی که به طور موقتی با پاسخگو پیوند دا 
 خطاهاي غیر عمدي مانند فقدان اطالعات، عدم تشخیص موقعیت، فراموشی یا خستگی. 

 
گو وجود دارد، بیشتر است. هر چه تفاوت طبقاتی گر و پاسخهایی که در آنها تفاوت قابل توجهی میان طبقه اجتماعی مصاحبهاحتمال سوداري آگاهانه در مصاحبه

ق و صحیح به هاي دقیهاي حساس یا تهدیدآمیز، پاسخگر بتواند براي پرسشیشتر باشد، احتمال کمتري وجود دارد که مصاحبهگر بگو و مصاحبهمشهود میان پاسخ
گر و میزان تأثیر نقشی که به عهده دارد یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده سوگیري در مصاحبه است. خصوصیاتی مانند سن، هاي فردي مصاحبهدست آورد. ویژگی

 ها شوند. گوها یا تمایالت خاص در پاسختوانند موجب بروز نگرشت، مذهب، نژاد یا تحصیالت میجنسی
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 بندي شده فصل چهاردهمسواالت طبقه
 
 آوري اطالعات، گرایش ذهنی پژوهشگر تأثیر بیشتري دارد؟هاي جمعدر کدام یک از روش .1
 مصاحبه  )1
 پرسشنامه )2

 مشاهده )3
 آزمون )4

هاي پیچیده کشانده شود نوع ها به سمت سؤالهاي فردي آغاز شود ولی پرسشهاي مربوط به ویژگیدر یک مصاحبه، عمل مصاحبه با سؤال در صورتی که .2
 مصاحبه عبارت است از:

 کامالً هدایت شده )1
 نیمه هدایت شده )2

 غیر هدایت شونده )3
 آزاد )4

 تري دارد؟همیت بیشآوري اطالعات، آموزش مهارت اهاي جمعیک از انواع روشدر کدام .3
 مصاحبه غیر هدایت شونده )1
 مشاهده مستقیم )2

 اجراي پرسشنامه )3
 اجراي آزمون )4

 اي با حجم کوچک در کدام یک از شرایط زیر مناسب است؟پژوهش با نمونه .4
 مصاحبه عمیق  )1
 نظرخواهی )2

 امکان سنجی )3
 افکارسنجی )4

 دهد؟رعایت کدام نکته، اعتبار روش مصاحبه را افزایش می .5
 مصاحبه گر با صالبت و قاطعیت صحبت کند.) 3       ونده از هدف مصاحبه مطلع باشد.مصاحبه ش )1
 مخفیانه از دستگاه براي ضبط اطالعات استفاده شود.) 4       مصاحبه شونده تحت شرایط خاص محیطی قرار گیرد. )2
 کنند؟کاوان در روش تداعی آزاد از مصاحبه .................... استفاده میروان .6
 غیر هدایت شونده )1
 پاره هدایت شونده )2

 نیمه هدایت شونده )3
 کامالً هدایت شونده )4

 مراد از مصاحبه منظم این است که: .7
 مصاحبه گر از قبل سؤال ها را مشخص می کند.) 3                 مصاحبه گر آزمودنی را کامالً در دادن پاسخ آزاد می گذارد. )1
 مصاحبه گر، هم سؤال و هم پاسخ را در اختیار آزمودنی قرار می دهد.) 4                   د.مصاحبه گر از قبل پاسخ ها را مشخص می کن )2
 گیرد؟هاي کامالً هدایت شده چه زمانی انجام میمصاحبه .8
 زمانی که مصاحبه اکتشافی مدنظر باشد. )1
 اي از سؤاالت مشخص وجود داشته باشد.زمانی که در مصاحبه، مجموعه )2
 ي در مصاحبه به وجود می آید.زمانی که فرضیه جدید )3
 زمانی که با توجه به نیاز محقق، اندازه گیري هاي عمیق مدنظر باشد. )4
 دهد؟تري از موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار میکدام نوع سؤال اطالعات عمیق .9
 ساختار نایافته) 3    هاي کوتاه ولی عمیق دارند.سؤاالتی که نیاز به جواب )1
 ساختاریافته) 4                                افتهنیمه ساختار ی )2

 ترین مشکل مصاحبه به عنوان روش گردآوري اطالعات کدام است؟مهم .10
 به افراد متخصص و با مهارت براي اجرا نیاز داشتن )1
 ذهنی بودن )2
 زمان بر بودن )3
 گران بودن )4
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 بندي شده فصل چهاردهمپاسخنامه سواالت طبقه
 
 است.  صحیح »  1,3« گزینه  .1

 تواند اختالل ایجاد کند.هاي ذهنی ارزیاب میدر هر دو روش مشاهده و مصاحبه سوگیري
 صحیح است. »  2« گزینه  .2

 ند.کنشونده است و سواالت از کلی به جزیی سیر میاند و هدف کسب اطالعات عمیق از مصاحبهها از قبل طراحی شدهیافته، سؤالدر مصاحبه نیمه سازمان
 صحیح است. »  1« گزینه  .3

هاي شکند اما توجهی به پرسیدن پرسگر در مورد تعدادي از عناوین از پیش انتخاب شده در ذهن پاسخگو کاوش میدر مصاحبه سازمان نایافته و اکتشافی، مصاحبه
و ها طی مصاحبه است. از این رجدید و آزمودن آن هايدهد ایجاد فرضیهخاص به شکل از پیش تعیین شده ندارد. در این نوع مصاحبه، کاري که پژوهشگر انجام می

 طلبد.اي در آن وجود ندارد و فرایند مصاحبه بسیار پویاست، نیاز به آموزش ویژه را میچون چارچوب مشخص و تعیین شده
 صحیح است. »  1« گزینه  .4

 هاي کوچکتر است.زینه است، نیازمند نمونههاي دیگر مثل پرسشنامه، بسیار وقت گیر و پرهي عمیق نسبت به روشچون اجراي مصاحبه
 صحیح است. »  1« گزینه  .5

 در نظر داشتن هدف مصاحبه و گم نشدن در فرایند و محتواي مصاحبه موجب افزایش اعتبار مصاحبه می شود.
 صحیح است. »  1« گزینه  .6
 صحیح است. »  2« گزینه  .7
 صحیح است. »  2« گزینه  .8
 صحیح است. »  2« گزینه  .9

 صحیح است. »  2 «گزینه  .10
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 فصل نوزدهم: تحقیق همبستگی
 

دهد شان میمی گیرد. ضریب همبستگی ن روش تحقیق همبستگی با هدف مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر صورت
بینی نمره همان فرد در متغیر دیگري (پیشرفت تحصیلی) به کار برد. بهترین مورد استفاده توان نمره یک فرد در یک متغیر (مثال آزمون هوش) را براي پیشکه می

کشف عوامل علّی ـ که پس از شناسایی ـ در یک طرح آزمایشی مورد ضریب همبستگی عبارت است از تعیین میزان همبستگی بین دو یا چند متغیر و همچنین 
 آزمون قرار گیرند.   

به کار  Aو  Bبینی روابط بین دو متغیر توان براي بیان روابط علت و معلولی به کار برد، هر چند که این روش به منظور کشف و پیشضریب همبستگی را نمی
تعیین کننده  B، و Bتعیین کننده حدود تغییرات  A  است. Aتعیین کننده  Bو  Bتعیین کننده  Aه این معناست که ب Aو  Bرود. همبستگی بین دو متغیر می

 است.  Aحدود تغییرات 
 رود که عبارتند از: روش همبستگی براي دو هدف عمده به کار می

 ها، کشف همبستگی بین متغیر -1
 بینی یک متغیر از روي یک یا چند متغیر دیگر.پیش -2

ذا آشنایی با هاي ترتیبی یا اسمی، لشوند و برخی دیگر با مقیاسگیري میاي و نسبی اندازههاي فاصلهها با استفاده از مقیاساز آن جایی که برخی از متغیر نکته:
 هاي مختلف ضریب همبستگی ضروري است.روش

 
 توان برحسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:تحقیقات همبستگی را می

 طالعۀ همبستگی دو متغیري  الف) م
 ب) تحلیل رگرسیون 

 ج) تحلیل ماتریس همبستگی با کواریانس.
 

اي گونه تحقیقات هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در اکثر تحقیقات همبستگی دو متغیري از مقیاس فاصلهدر اینتحقیق همبستگی دو متغیري: 
ستگی گشتاوري گونه تحقیقات ضریب همبشود، لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در اینگیري متغیرها استفاده میي براي اندازهفرض توزیع نرمال دو متغیربا پیش

 پیرسون یا به طور خالصه ضریب همبستگی پیرسون است.
 

 مزایا و موارد استفاده از روش همبستگی 
 د.ها را محاسبه نمایگیري کند و همزمان همبستگی درونی بین آنهاي زیادي را اندازهیردهد متغمزیت عمده روش همبستگی این است که به محقق اجازه می 
دهد که احتمال ارتباط چند متغیر را ـ چه به تنهایی و چه به صورت گروهی ـ با یک الگوي رفتاري مشخص مورد پژوهش روش همبستگی به محقق اجازه می 

 قرار دهد.
 -هاي مورد مطالعه، اطالعات الزم را فراهم سازد. این امتیاز موجب برتري این روش بر روش علّیجه همبستگی بین متغیرتواند درباره درروش همبستگی می 

 اي است. مقایسه
 

 هاي روش تحقیق همبستگی محدودیت
 ها را تعیین کرد.توان روابط علت و معلولی موجود بین متغیرهاي محاسبه شده، نمیاز طریق همبستگی 
 شوند. تقسیم رفتار در علوم انسانی گاهی روش مناسبی نیست. تري تقسیم میلعات همبستگی، رفتار پیچیده مورد مطالعه به اجزاء سادهدر مطا 
بطه یت او راقمشکل دیگر تعیین و تشخیص متغیرهایی است که با مهارت ها یا قابلیت هاي پیچیده همبسته هستند. براي مثال، گاهی اقتدار یک مدیر با موف 

 مستقیم و گاهی رابطه معکوس دارد لذا تعیین متغیرها مشکل است. 
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 تحقیقات پیش بینی
بینی یک ه هدف پیشبین است. چنانچبینی یک یا چند متغیر مالك از یک یا چند متغیر پیششود، هدف معموالً پیشدر تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می

بین یشبینی همزمان چند متغیر مالك از متغیرهاي پشود. در صورتی که هدف، پیشبین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده میمتغیر مالك از چند متغیر پیش
 شود. ها باشد از مدل رگرسیون چند متغیري استفاده میاي از آنیا زیرمجموعه

بینی کند. ورود تغییرات متغیر مالك را چه به تنهایی و چه به طور مشترك پیشبینی است که در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهاي پیش
م به گیرد: روش همزمان، روش گاگیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار میهاي گوناگون صورت میبینی در تحلیل رگرسیون به شیوهمتغیرهاي پیش

 گام، روش سلسله مراتبی.
به یا بین بر اساس باالترین ضریب همبستگی صفر مرتاولین متغیر پیش روش گام به گامشود. در بین با هم وارد تحلیل میرهاي پیشتمام متغی روش همزماندر 

س شود. در این روش پبین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی یا نیمه تفکیکی در تحلیل وارد میشود. از آن پس سایر متغیرهاي پیشمتغیر مالك وارد تحلیل می
ازبینی قرار اند به عنوان آخرین متغیر ورودي مورد باز ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی تمام متغیرهایی که قبالً در معادله وارد شده

در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست شود. به طور کلی داري خود را از دست داده باشد، از معادله خارج میگیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنیمی
دیگر  گیرد. به عبارتترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظري یا تجربی مورد نظر محقق صورت می روش سلسله مراتبیمحقق نیست. در 

 کند. گیري میپژوهشگر شخصاً دربارة ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم
براي هر متغیر پیش بین،  بین است. بینی متغیر مالك از روي متغیرهاي پیشنشانگر مجذور ضریب همبستگی چندگانه در پیش رگرسیون  در تحقیقات

نیز ضریب رگرسیون  یرد. گصورت می 46¿است که براي  Fآزمون معنی داري  دهد. نشان می سهم آن متغیر را در تغییرات متغیر مالك و در نتیجه در 
 متغیرهاي استاندارد شده در مدل رگرسیون است.

 تحقیقات پیش بینی سه نوع اطالعات را در اختیار محقق قرار می دهند: 
 تواند در چارچوب آن پیش بینی شود. ـ حدود و دامنه اي که یک رفتار یا یک متغیر می1
 تعیین کننده یا همبسته با رفتار مورد نظر ـ اطالعات الزم جهت تدوین نظریه درباره عوامل2
 ـ مدارکی دال بر معتبر بودن قدرت پیش بینی آزمون یا آزمون هایی که با متغیر مالك همبسته هستند. 3
 

یر همبستگی دارند غتحقیقات پیش بینی شبیه تحقیقات همبستگی هستند. در هر دو روش محقق همبستگی متغیر مالك و متغیرهایی را که فرض می شود با این مت
گیري هد، اندازهبینی (متغیر مالك) روي دبینی کننده قبل از این که رفتار مورد پیشهاي پیشبینی است متغیرمحاسبه می کند. در تحقیقاتی که هدف آنها پیش

ستگی ـ بینی ـ در مقایسه با تحقیقات همبدر تحقیقات پیشگیرند. گیري قرار میشوند. اما در تحقیقات همبستگی، هر دو دسته متغیر در یک زمان مورد اندازهمی
 شود. بینی کننده به حداکثر رسانده میهاي مالك و پیشبیشتر اوقات همبستگی بین متغیر

بینی کند یا خیر، از یشرا پتواند متغیر مالك بینی ممکن است براي روشن ساختن این موضوع که آیا ترکیب دو یا چند متغیر بهتر از یک متغیر میدر تحقیقات پیش
کننده حلیل تعدیلرود، تجزیه و تها به کار میهاي موجود بین متغیربینی همبستگیتجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیري استفاده شود. روش دیگري که براي پیش

آنها بیش از  بینی کننده و مالك درهاي پیشتگی بین متغیرهایی است که همبسشود. هدف تجزیه و تحلیل تعدیل کننده، تعیین و شناخت زیر گروهنامیده می
 اند.ها از آن انتخاب شدهها در گروهی است که زیر گروههمبستگی همان متغیر

 
 تعدیل ضریب همبستگی 

 اصالح کاهش
تر شدن ضریب بین متغیرها است. علت کوچک تر از ضریب واقعی، ضریب همبستگی محاسبه شده غالبا کوچکشودهنگامی که همبستگی بین متغیرها محاسبه می

ود که هدف رنامند. اصالح کاهش گاهی اوقات در مطالعات اکتشافی به کار میها را در آمار، کاهش میگیري است. این پدیدههمبستگی، معتبر نبودن وسایل اندازه
 ی چقدر باید باشد.کند که ضریب همبستگها کشف ارتباط بین متغیرها است. اصالح کاهش مشخص میآن
 

 اصالح براي محدودیت دامنه
هایی که قصد محاسبه ضریب همبستگی بین آنها را دارد رود که محقق مطمئن باشد در دامنه یکی از متغیراصالح کاهش براي محدودیت دامنه، وقتی به کار می

 تري به دست آید. کشود که ضریب همبستگی کوچمحدودیتی ایجاد شده است. محدودیت در دامنه موجب می
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 اي (جزئی، تفکیکی) همبستگی پاره
ن اثر مند باشد به منظور تعییرود. این روش زمانی داراي اهمیت است که محقق عالقهبینی به کار میاي، گاهی در تحقیقات همبستگی و پیشهمبستگی پاره

 یا ثابت نگه دارد. هاي دیگر، تأثیر یک یا چند متغیر را بر متغیر مالك حذف کند متغیر
اده از شوند توجه داشته باشد. استفهاي علّی تدوین میاي باید به مشکالت روابط علت و معلولی که بر اساس آنها مفروضهمحقق در استفاده از همبستگی پاره

 اي مستلزم این است که اثر عامل موثر در متغیرهاي مورد مطالعه، ثابت نگهداشته شود. همبستگی پاره
 

 همبستگی چند متغیري 
 کند تا میزان همبستگی مشترك بین بیش از دو متغیر را اندازه گیري و محاسبه کند. همبستگی چند متغیري به محقق کمک می

 
 رگرسیون چند متغیري

ت آن در راي هر متغیر، بر اساس اهمیشود. ضرایب معادله بشوند رگرسیون چند متغیري نامیده میبینی کننده ترکیب میروشی که از طریق آن متغیرهاي پیش
بینی یشهاي پهاي آن در نحوه انتخاب متغیرهاي مختلفی است. تفاوت روششود. رگرسیون چند متغیري داراي روشبینی متغیر مالك محاسبه و معین میپیش

 هاست.ترین روشترین و در عین حال معمولیکننده است. روش گام به گام، یکی از مهم
 افت 

بینی در زمانی که محقق بینی است. کاهش اعتبار پیشبینی آن وجود دارد، برآوردي از اعتبار پیشبینی کننده و رفتاري که قصد پیشمبستگی بین متغیرهاي پیشه
 شود. کند افت نامیده میبینی کننده را اجرا میمجددا متغیرها یا آزمون پیش

 اد متغیرها زیاد باشد، میزان کاهش بیشتر است. زمانی که حجم نمونه اولیه کم و تعد نکته:
 

  1تجزیه و تحلیل متمایز کننده (ممیز)
شوند. تجزیه و بینی کننده و یک متغیر مالك به کار برده میتجزیه و تحلیل متمایز کننده، مانند رگرسیون چند متغیري است. در هر دو روش، دو یا چند متغیر پیش

یرهاي ها در متغهاي آزمودنیحدود است که مالك آن، عضویت گروهی از افراد است. در معادله تجزیه و تحلیل متمایز کننده، نمرهتحلیل ممیز به شرایط خاصی م
تغیر مالك م شود. بنابراین، تجزیه و تحلیل متمایز کننده زمانی مفید است کهبینی گروهی که افراد به آن تعلق دارند به کار برده میبینی کننده به منظور پیشپیش

اي و منعکس کننده یک گروه مجزا یا گسسته باشد. درصورتی که متغیر مالك به صورت پیوسته باشد تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیري بر به صورت طبقه
 تجزیه و تحلیل متمایز کننده برتري دارد.

 
 همبستگی کاننی (قانونی) 

نی متغیر مالك به کار برده بیبینی کننده به منظور پیشه این معنا که در این روش ترکیبی از متغیرهاي پیشهمبستگی کاننی شبیه رگرسیون چند متغیري است، ب
پیش از  یشود، تفاوت این دو روش در تعداد متغیرهاي مالك است. در رگرسیون چند متغیري فقط یک متغیر مالك وجود دارد، در صورتی که همبستگی کاننمی

اي ستهشود که محقق عالقمند است همبستگی بین دهاي عملی به کار برد. زمانی به کار برده میتوان در پیش بینیهمبستگی کاننی را می یک متغیر مالك دارد.
هاي مختلف انمهاي این دو دسته متغیر نیز ممکن است در زگیري و کشف کند، و اندازه گیريبینی کننده را با گروهی از متغیرهاي مالك اندازهاز متغیرهاي پیش
 انجام شده باشند. 

 
 ماتریس همبستگی و تحلیل عاملی

رها بخواهد اي از متغیهاي آماري است که بیشترین استفاده را در تحقیقات چند متغیري دارد. در مواقعی که محقق از همبستگی مجموعهتحلیل عاملی یکی از روش
کند. تحلیل ها را تعیین نماید از روش تحلیل عاملی استفاده میهاي زیربنایی یک مجموعه از دادها خصیصههاي محدودتر خالصه کند یتغییرات متغیرها را در عامل

 دهد. بندي کردن متغیرهایی که با هم همبستگی متوسط یا نسبتاً باالیی دارند انجام میعاملی، عمل تقلیل متغیرها به عامل را از طریق گروه
اند. سبه ماتریس همبستگی است. ماتریس همبستگی شامل جدولی است که در آن همۀ متغیرها به صورت سطر و ستون نوشته شدهاولین قدم در تحلیل عاملی محا

شود. نامیده می لهمبستگی بین هر متغیر با متغیر دیگر در محل تقاطع سطر و ستون مربوط نشان داده شده است. ضریب همبستگی هر متغیر با هر عامل، وزن عام

                                                             
1 Discriminant analysis 
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ایی گذاري عامل اول، محقق به شناسگذاري کند. پس از تعیین و نامهاي شناخت شده را نامها با متغیرها، محقق باید عاملمحاسبۀ ضرایب همبستگی عامل پس از
 کند.عوامل دیگر اقدام می

تواند تحلیل اریانس در تحلیل عاملی با دو هدف متفاوت میگیري شده تحلیل شود. ماتریس کودر تحلیل عاملی الزم است ماتریس کوواریانس متغیرهاي اندازه نکته:
 شود: هدف اکتشافی و هدف تأییدي. چنانچه هدف اکتشافی باشد دو رویکرد متفاوت وجود دارد:

یسر طریق روش عامل مشترك ماند. این هدف از گیري خاصی ارزیابی شدهدر یک حوزه از عملکرد که به وسیلۀ ابزارهاي اندازه ـ تعیین سازه یا متغیرهاي مکنون1
 شود.می

هاي اصلی ها معموالً از طریق روش مؤلفهآیند. تلخیص دادهتري در میهاي خالصهدر این روش متغیرهاي به دست آمده به صورت شاخص ها:ـ  تلخیص داده2
 گیرد.صورت می

 شود.تحلیل اکتشافی و در صورتی که فرضیه موجود باشد تحلیل تأییدي نامیده میاي نداشته باشد، ها فرضیههاي خصیصهدر صورتی که محقق دربارة تعداد عامل
 

 مدل معادالت ساختاري
ت کند. بدین منظور الزم اسدر صورتی که محقق بخواهد مدل خاصی را از لحاظ روابط متغیرهاي تحت بررسی بیازماید، از روش مدل معادالت ساختاري استفاده می

گیري شده تحلیل شود. در تحقیقاتی که هدف، آزمودن مدل خاصی از رابطۀ بین متغیرها است، از تحلیل مدل معادالت متغیرهاي اندازهکه ماتریس کوواریانس 
ن بین وآیند و یک مجموعۀ معادالت رگرسیهاي کواریانس یا همبستگی در میها به صورت ماتریسها دادهشود. در این مدلهاي علّی استفاده میساختاري یا مدل

 شود. متغیرها تدوین می
هاي علّی اثرهاي آورد. در مدلتحلیل مدل معادالت ساختاري برآوردهایی از پارامترهاي مدل (ضرایب مسیر و جمالت خطا) و چند شاخص نیکویی برازش فراهم می

بین دو متغیر  ضرب ضرایب مسیرهايیر و اثر غیرمستقیم حاصلگردد. اثر مستقیم همان ضریب مسیر بین دو متغمستقیم و غیرمستقیم مورد نظر نیز محاسبه می
 گیرد.هاي ساختاري به منظور بررسی اثرهاي مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در جهت شناخت روابط علّی محتمل مورد استفاده قرار میاست. مدل

 
 2تجزیه و تحلیل افتراقی

بستگی، موجب کشف همبستگی مکنون براي کل گروه نشود. یک روش مفید در شناسایی و تعیین هاي همگن در زمان محاسبه همممکن است تشکیل زیر گروه
تگی محاسبه هایی در همبسبندي شده است، چه ویژگیمتغیرها در تجزیه و تحلیل افتراقی این است که سوال شود به غیر از آنچه که قبال به صورت فرضیه صورت

ر گروها کنند و سپس همبستگی را براي زیهاي تعیین شده از نمونه انتخاب میهایی را بر اساس ویژگیین سوال، آزمودنیشده تأثیر دارند پس از پاسخگویی به ا
اي یکسان شود، ویژگی مورد نظر که گروه بر اساس آن تقسیم شده است ها تا اندازههاي محاسبه شده براي زیر گروهنمایند. در صورتی که همبستگیمحاسبه می

ها از نظر آماري داراي تفاوت معناداري باشند، بینش جدیدي در مورد هاي محاسبه شده براي زیر گروهي در همبستگی مورد مطالعه ندارد. اما اگر همبستگیتاثیر
 همبستگی مورد مطالعه به دست آمده است. 

 
 تفسیر ضرایب همبستگی

غیر، یعنی درجه تغییرات مشترك دو یا چند متغیر، مجذور ضریب همبستگی است. براي مثال، یک روش ریاضی براي نشان دادن درجه همبستگی بین دو یا چند مت
درصد (ضریب تعیین) هستند. سطح معنادار بودن آماري به تعداد  25باشد، این دو آزمون داراي تغییرات مشترك به میزان  5/0در صورتی که همبستگی دو آزمون 

آن ها محاسبه شده است بستگی دارد. هر چه تعداد آزمودنی ها بیشتر باشد، ضریب همبستگی کوچکتر خواهد بود اما آزمودنی هایی که ضریب همبستگی براي 
 تواند از نظر آماري معنادار شود. همبستگی محاسبه شده ـ  هر چند کم باشد ـ می

 است.  1افزایش یا کاهش متغیر دیگري باشد) ضریب همبستگی برابر  ها کامل و مثبت باشد (افزایش یا کاهش یک متغیر درست برابردر صورتی که رابطه متغیر 
 شود. ها وجود نداشته باشد، ضریب همبستگی صفر میاي بین متغیراگر هیچ رابطه 
ها معکوس و منفی خواهد شد، اما اگر ضریب همبستگی بین متغیر 1ها همبستگی مثبت و ناکامل وجود داشته باشد، ضریب همبستگی بین صفر و اگر بین متغیر 

 و صفر قرار خواهد گرفت.  -1باشد مقدار این ضریب بین 
 

سه با تحقیقات کنند. در نتیجه، این گونه تحقیقات در مقایبینی میدهند، پیشهاي همبستگی، رفتارهایی را که در آینده رخ میبینی با استفاده از روشتحقیقات پیش
ارند. در تحقیقات همبستگی، معنادار بودن عملی بیش از معنادار بودن آماري اهمیت دارد. وقتی گفته می شود که ضریب هاي باالیی دهمبستگی نیاز به همبستگی

 دارد.  ودهمبستگی محاسبه شده از نظر آماري معنادار است، منظور این است که به لحاظ منطقی می توان مطمئن بود که بین متغیرها همبستگی واقعی وج
                                                             
2 Differential analysis 
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فقط چهاردرصد از تغییرات  20/0است، نشان دهنده همبستگی بسیار پایین در بین متغیرها هستند. ضریب  35/0تا  20/0رایب همبستگی آنها بین تحقیقاتی که ض

 کند. مشترك دو متغیر را تبیین می
 

امکان  50/0دار هستند. با ضریب همبستگی در حدود معنا 01/0قرار دارند، غالبا از نظر آماري در سطح  65/0تا  35/0تحقیقاتی که ضرایب همبستگی آنها بین 
درصد از تغییرات مشترك بین متغیرها را تبیین کند. ضرایبی که در دامنه مورد  25تواند تنها می 50/0آمیز گروهی وجود دارد. ضریب همبستگی بینی موفقیتپیش

 یه و تحلیل رگرسیون چند متغیري) ترکیب شوند. ترکیب متغیرهایی که ضرایب آنها بینبحث قرار دارند، وقتی قابل استفاده هستند که با متغیرهاي دیگري (تجز
 اند. هاي فردي قابل استفادهقرار دارند، با قبول چند درصد خطا در پیش بینی 65/0تا  35/0
 

) امکان 85/0تا  65/0ام داد. همبستگی باال در این محدوده (بینی گروهی دقیق انجتوان پیشقرار دارد می 85/0تا  65/0با تحقیقاتی که ضرایب همبستگی آنها بین 
 کند. بینی انفرادي دقیق را نیز فراهم میپیش

بینی نمایانگر این واقعیت است که متغیر پیش 85/0نشان دهنده همبستگی بسیار نزدیک در بین متغیرها هستند، ضریب همبستگی  85/0ضرایب همبستگی باالتر از 
ردي و گروهی بینی فتوان از آن براي پیشدرصد از تغییرات متغیر مالك را تبیین کند. در صورتی که ضریبی با این اندازه به دست آید، می 72است کننده توانسته 

 نیز استفاده کرد. 
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 ست. کدام تعبیر زیر از ضریب حاصل درست است؟به دست آمده ا 5/0ضریب همبستگی دو متغیر را محاسبه کرده ایم مقدار  .1
 درصد موارد صحیح است.  50اگر یک عامل را در عامل دیگر پیش بینی کنیم، پیش بینی ما در  )1
 شد.ها در توزیع وسعت کافی نداشته است در صورتی که اگر وسعت کافی وجود داشت ضریب کامل حاصل میدامنه ارزش )2
 توان رابطه علی و معلولی برقرار کرد.ان همبستگی نمیمیان دو عامل به واسطه کمی میز )3
 درصد از تغییرات یک متغیر به علت تغییرات متغیر دیگر است.  25 )4
 شود؟اي اندازه گیري میدر کدام نوع ضریب همبستگی، یک متغیر دوارزشی بدون توزیع بنیادي نرمال و یک متغیر دیگر به صورت فاصله .2
 تتراکوریک  )1
 فی )2

 ايدو رشته )3
 اياي نقطهدو رشته )4

 خواهیم رابطه بین جنسیت و انتخاب رشته ریاضی را براي تحصیل تعیین کنیم. براي این کار از کدام ضرایب همبستگی باید استفاده کنیم؟می .3
 فی  )1
 اينقطه )2

 اي دو رشته )3
 جزئی )4

 متغیر.ضریب تعیین بین دو متغیر فاصله اي عبارت است از ........................ بین دو  .4
 واریانس مشترك )1
 رابطه علت و معلولی )2

 تعیین نوع رابطه موجود )3
 میزان اشتراك تغییرات )4

 زمانی که بین دو متغیر همبستگی وجود داشته باشد می توان نمره فردي را در یک متغیر به کمک ........... برآورد یا پیش بینی کرد.  .5
 میانگین متغیر دیگر )1
 میانگین همان متغیر )2

 فرد در متغیر دیگر نمره همان )3
 نمره فرد دیگري در متغیر دیگر )4

 روشی که از طریق آن حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر مورد پژوهش قرار می گیرد عبارت است از: .6
 همبستگی  )1
 آزمایشی )2

 پس رویدادي )3
 تاریخی )4

 عامل بستگی بیشتري دارد؟ معنی دار بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر به کدام .7
 واریانس نمرات )1
 میانگین نمرات )2

 هاتعداد آزمودنی )3
 هاعدم تجانس آزمودنی )4

اي و قدرت حافظه در سطح ترتیبی اندازه گیري شده باشد کدام شاخص آماري براي بررسی آموزان پیشرفت تحصیلی در سطح فاصلهاگر براي گروهی از دانش .8
 ت تحصیلی به کار می رود؟رابطه بین قدرت حافظه و پیشرف

 آزمون خی دو )1
 ضریب همبستگی اسپیرمن )2

 ضریب همبستگی پیرسون )3
 کوواریانس )4

حاسبه خواهد غیر ماگر دو متغیر توزیع بهنجار داشته باشد اما نمره هاي آن ها فقط به صورت صفر و یک در دست باشد، با چه روش همبستگی، ارتباط این دو مت .9
 شد؟

 ايضریب همبستگی رتبه )1
 ضریب همبستگی پیرسون )2

 ضریب همبستگی تتراکوریک )3
 ضریب همبستگی فی )4

 
 

 تر است؟هاي زیر مناسبدر صورتی که بخواهیم رابطه بین دو متغیر گسسته دو ارزشی (واقعی) را تعیین کنیم کدامیک از شاخص .10
 فی )1
 خی دو )2

 ايدورشته )3
 اياي نقطهدو رشته )4

 اي اندازه گیري می شود؟ی بدون توزیع بنیادي نرمال و یک متغیر دیگر به صورت فاصلهدر کدام نوع ضریب همبستگی یک متغیر دوارزش .11
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 تتراکوریک  )1
 فی )2

 ايدورشته )3
 اياي نقطهدو رشته )4

را محاسبه کنیم ر متغی چنانچه دو متغیر را که در سطح رتبه اي مورد اندازه گیري قرار گرفته اند در اختیار داشته باشیم و بخواهیم رابطه همبستگی بین این دو .12
 تر است؟کدام روش آماري مناسب

 اسپیرمن  )1
 پیرسون  )2

 ايدورشته )3
 اياي نقطهدو رشته )4

 رابطه بین نمره هاي یک تست با متغیر جنسیت با کدام نوع ضریب همبستگی محاسبه می شود؟ .13
 اسپیرمن )1
 پیرسون )2

 اياي نقطهدو رشته )3
 ايدو رشته )4

 ش غیرکالمی، استفاده از کدام یک از ضرایب همبستگی ترجیح داده می شود؟براي محاسبه رابطه بین هوش کالمی و هو .14
 فی  )1
 دو رشته اي )2

 گشتاوري پیرسون )3
 دو رشته اي نقطه اي )4

 تر است؟براي محاسبه ضریب همبستگی بین دو سوال صحیح / غلط، استفاده از کدام ضریب همبستگی مطلوب .15
 دو رشته اي )1
 پیرسون )2

 فی  )3
 دو رشته اي نقطه اي )4

 شود؟ستگی بین دو سري از نمره هاي دو ارزشی که توزیع زیر بنایی آن ها نرمال است، با چه روش محاسبه میهمب .16
 تتراکوریک  )1
 ايدورشته )2

 اياي نقطهدو رشته )3
 فاي )4

 اي نقطه اي براي کدام منظور به کار برده می شود؟همبستگی دو رشته .17
 درجه دشواري )1
 هاتعیین همبستگی بین سؤال )2

 قدرت تمییز )3
 آموزانمحاسبه ضریب همبستگی بین نمرات دانش )4

 در یک تست همبستگی هر سوال با بقیه سؤال ها کدام یک از خصوصیات زیر را نشان می دهد؟ .18
 درجه دشواري )1
 هماهنگی درونی )2

 قدرت تشخیص )3
 روایی محتوي )4

 کدام یک از روش هاي محاسبه همبستگی، کامل ترین و دقیق ترین روش است؟ .19
 اسپیرمن )1
 نپیرسو )2

 فاي  )3
 ايدو رشته )4

 تعیین درجه رابطه بین دو متغیر پس از کنترل تأثیر متغیر سوم چه نوع همبستگی است؟ .20
 چندگانه )1
 ايرتبه )2

 ايدو رشته )3
 جزئی )4

یاضی را می ر آموزان، آن ها را در دو سطح هوشبهر باال و پایین تقسیم کند با کدام نوع ضریب همبستگی رابطه بین هوش و نمره درساگر نتایج هوش دانش .21
 توان محاسبه کرد؟

 فی  )1
 پیرسون )2

 ايدورشته )3
 اياي نقطهدو رشته )4
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 صحیح است. »  4« گزینه  .1

تغییرات درصد از  25نی . یع25/0شود می 50/0ضرب در  50/0براي تفسیر ضریب همبستگی به ضریب تعیین نیاز داریم که معادل مجذور همبستگی است بنابراین 
 یک متغیر به علت تغییرات متغیر دیگر است.

 صحیح است. »  4« گزینه  .2
 شود.اي اندازه گیري میك متغیر دوارزشی بدون توزیع بنیادي نرمال و یک متغیر دیگر به صورت فاصلهاي اي نقطهدر همبستگی دو رشته

 صحیح است. »  1« گزینه  .3
یر دو ارزشی واقعی هستیم (انتخاب یا عدم انتخاب ریاضی و جنسیت) باید از روش همبستگی فی استفاده شود (نکته اینکه اگر داراي دو در اینجا چون داراي دو متغ

 کردیم).متغیر دو ارزشی ساختگی بودیم از همبستگی تتراکوریک استفاده می
 صحیح است. »  4« گزینه  .4

 ها است. ي واریانس مشترك آناي نشان دهندهضریب تعیین بین دو متغیر فاصله
 صحیح است. »  3« گزینه  .5

ر ي همان فرد در متغیر دیگي هر فرد را در یک متغیر بر اساس نمرهدر ضریب همبستگی ما حداقل دو دسته نمره از هر فرد خاص هستیم و از این رو می توان نمره
 بینی کرد.پیش

 صحیح است. »  1« گزینه  .6
 صحیح است. »  3« گزینه  .7
 صحیح است. »  2« گزینه  .8
 صحیح است. »  3« گزینه  .9

 صحیح است. »  1« گزینه  .10
 صحیح است. »  4« گزینه  .11
 صحیح است. »  1« گزینه  .12
 صحیح است. »  3« گزینه   .13
 صحیح است. »  3« گزینه  .14
 صحیح است. »  3« گزینه  .15
 صحیح است. »  1« گزینه  .16
 صحیح است. »  3« گزینه  .17
 صحیح است. »  3« گزینه  .18
 صحیح است. »  2« ینه گز .19
 صحیح است. »  4« گزینه  .20
 . صحیح است»  3« گزینه  .21

  



 

  

گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

 شرکت در کنکور کارشناسی ارشدها برای شروع مطالعات برای ترین قدمکنندهترین و البته گاهاً سردرگممیدونیم یکی از مهم

نکور های مختلف و بعضاً متناقض از منابع ک! که ممکنه با دیدن فهرستیعنی انتخاب درست منابع مطالعاتیشناسی، قدم اوله، روان

 .های مختلف دچار سردرگمی بشید. که این هم طبیعیهارشد روانشناسی در سایت
 

 :و آرامش منابع پیشنهاد شده ی کیهان رو مطالعه کنید ما به چند دلیل از شما میخوایم با آسودگی

  دانشجویان خوب زیادی مثل شما همین منابع مطالعاتی معرفی شده از طرف کیهان رو مطالعه کرده ند و به رتبه های تک

 .رقمی رسیده ند )مصاحبه هاشون رو در سایت بخونید و فیلم هاشون رو ببینید(

  اند.هتی و تهران و عالمه تحصیل کردارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه شهیدبهشهمه مشاوران کیهان در مقطع  

  منابع معرفی شده ی کیهان رو یک نفر به شکل انفرادی معرفی نمی کنه )بر خالف سایت های دیگه( بلکه اینجا یک تیم

  اند.هستند که منابع رو بررسی کرده  از  رتبه های برتر کنکور امسال

  یفتهب! نه کتاب اضافی توی لیست باشه و نه کتاب مهمی از قلم رست و حسابی باشند و جامع و مانعمنابع باید دبه نظر ما .

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

  حتماً حتماً توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری کیهان )هیچ هزینه اضافی برای خط شما نداره( استفاده

کنید تا در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و  اس ام اس 46122070264رو به شماره  1ن االن عدد کافیه همیکنید. 

 .براتون بذاریم 67یا  62دقیقه ای کامالً رایگان مشاوره با یکی از رتبه های تک رقمی کنکور  10تا  14یک وقت 

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

http://kayhanravan.ir/fa/freecon.aspx


 دهد؟ها و جزوات و خدماتی ارائه میاز دروس کنکور چه کتاب کیهان برای هر یک

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

دکتر  با تدریس – (تأکید بر فهم متون تخصصی – شروع کنند

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

با تدریس دکتر صادق  – (زنیتأکید بر موفقیت در تست –

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

ترین )خالصه مهم -جلد(  6شناسی روانی کیهان )جزوه آسیب

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

ترین نکات )خالصه مهم -جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

 کپسول درس آمار و روش تحقیق )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

کنکور  1الهی )رتبه با تدریس آقای فتح –)نوروسایکولوژی( 

 ارشد(

-با تدریس آقای فتح –فیلم آموزشی درس انگیزش و هیجان 

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/fa/arzyabijozavat.aspx


 

 

 

 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/fa/moviofKeyhan.aspx
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 های ارتباطی با گروه آموزشی کیهانراه

 

 

 س مرکزآدر

  3واحد  - 0پالک  -کوچه نوروز  -پایین تر از نظری  -فروردین  16خیابان  -خیابان انقالب  -تهران 

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

o  تلفن تان داده نشد این به معنای این است که ما همیشه در ساعات کاری در کیهان هستیم، اگر پاسخ

  .پشت خط هستید

o  در صورت شلوغ بودن خطوط، کافی است یک پیامک )حتی خالی( به سامانه پیامک ما بدهید تا در اولی

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

o  کنداین یک سامانه متعلق به کیهان است که پیامک های شما را دریافت می.  

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

 کنکور کارشناسی ارشد : https://t.me/kayhanravan_ir 

 کنکور دکتری : https://t.me/kayhanravanPhD 

 

 

  

https://t.me/kayhanravan
https://t.me/kayhanravan_ir
https://t.me/kayhanravanPhD
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