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 شاخص ها:

 دقیقه 123: معیار عددی همان جمع دقایق است. مثال:  رسانه ماهواره  : 1شاخص 

-=نه موافق نه مخالف3-=مخالفم2-=کامال مخالفم1) کیفی به کمی تبدیل:  اتصال اجتماعی سیاسی: 2شاخص 

 ی انتخاب شده در این سه سوالجمع گزینه هاو سپس  19و 17،18واالت سدر پاسخ  (=کامال موافقم5-=موافقم4

=کامال 5-=موافقم4-=نه موافق نه مخالف3-=مخالفم2-=کامال مخالفم1) کیفی به کمی تبدیلاحساس تعلق خاطر: 

 16در سوال   (موافقم

دقت  ** -کیفی به کمی فوقبر اساس تبدیل نمره دهی پس از   15و نیز  13الی  2سواالتجمع بعد فرهنگی هویت ملی: 

-=موافقم2-=نه موافق نه مخالف3-=مخالفم4-=کامال مخالفم5)  باید معکوس نمره دهی شود 9نمایید که سوال 

   (=کامال موافقم1

 14مکان زندگی: سوال 

جمع نمرات سوال سپس   5زیاد=/3متوسط:/1/کم= 0اصال= :کیفی به کمی تبدیلگرایش به افسردگی در شخص:  

  40-36-35-32-29-24-22های 

-26-23-21جمع نمرات سوال های سپس   5زیاد=/3متوسط:/1/کم= 0اصال= :کیفی به کمی تبدیل  اضطراب: 

28-34-38-39 

-30-27-25-20ات سوال های جمع نمرسپس   5زیاد=/3متوسط:/1/کم= 0اصال= :کیفی به کمی تبدیل  استرس: 

31-33-37 

 

 



 کار گروه ها:

 و رسانه ماهواره  بررسی رابطه بین احساس تعلق خاطر حسینینسترن  –آتنا آخوندی 

 بعد فرهنگی هویت ملی و اضطراب رابطه بین  یگانه محمدی-مرضیه غفاری

 گرایش به افسردگیبعد فرهنگی هویت ملی و  رابطه بین  رجبیزهرا  –فاطمه حسینی 

 رابطه بین اتصال اجتماعی سیاسی و گرایش به افسردگی سید پویا آل حسین -مهدی هدایتی

 اضطراب رابطه بین رسانه ماهواره ای و  طاها توحیدخواه -تینا توحیدخواه

 و رسانه ماهواره ای بعد فرهنگی هویت ملی رابطه مسیح توکلی-علی نوروزی

 نگی هویت ملیرابطه بین اتصال اجتماعی سیاسی و بعد فره شیرین کریمیان -مریم سلیمان زاده -پارمیدا پوررضا

 و استرس بعد فرهنگی هویت ملی رابطه مهدیه راج پوت-مبیناسادات دارستانی

 اتصال اجتماعی سیاسی رابطه بین رسانه ماهواره ای و احمد الحکیم -نعیم قربان سرشت-علی رباح

 رسانه ماهواره ای و استرسرابطه بین  محمد حسین باقری -عرفان رضایی -پارسا رمضانپور

شده در درس استفاده نماید.  هر گروه برای بررسی رابطه بین دو شاخص بایستی از تمامی هفت ابزار معرفی -1

 . شده اند مرورخرداماه  29این ابزار در جلسه 

هر یک از گروه ها یا اشخاص می توانند کار اضافه بکنند یعنی سواالت جدیدی مطرح کنند وبا تحلیل کردن  -2

 داده ها به پاسخ آن ها دست یابند. 

 

 

 


