
 تِ ًام خذا

 Statistics.ir-www.Kharazmi راهیي کزیوی:  تذٍیي 

 



 فْزست هغالة

 ِهمذه 
 تؼبریف 
  عجمِ ثٌذی ّب 
 همبیسِ ای  -تحمیك ػلّی 
  تفبٍت ثب تحمیمبت آسهبیطی 
   تفبٍت ثب  تحمیمبت ّوجستگی 
  هحذٍدیت ّب ٍ ضؼف ّب 
 ًتیدِ گیزی 
هٌبثغ 



 همذهِ

 

در . اس ّذف ّای هْوی کِ در ػلن دًثال هی ضَد یافتي راتغِ ػلت ٍ هؼلَلی هیاى پذیذُ ّاست    

اػوال . کٌٌذ کِ تِ رٍش آسهایطی هَسَم است¬تؼمیة ایي ّذف هحمماى اغلة اس رٍضی استفادُ هی

ایي رٍش هستلشم آى است کِ ػلت را تِ ٍجَد آٍرًذ ٍ تِ هطاّذُ پی آهذ یا هؼلَل آى تپزداسد، اًجام 

 .تزلزاری کٌتزل، ایجاد تغییز ٍ هطاّذُ: پژٍّص آسهایطی هستلشم عی سِ هزحلِ هْن سیز است

تٌاتزایي در ّز پژٍّص آسهایطی اٍال یک یا چٌذ هتغیز هستمل ٍجَد دارد کِ تاثیزات آى هَرد     

تزرسی لزار هی گیزد، ثاًیا تزخی اس هتغیزّا، خصَصا هتغیزّایی کِ احتوال تاثیز آى ّا ٍجَد دارد 

ثالثا تاثیز ػولکزد هتغیز هستمل تز رٍی آسهَدًی ّا هَرد تزرسی ٍ هطاّذُ ٍالغ هی . کٌتزل هی ضًَذ

 .هتغیز هستمل ػلت ٍ هتغیز ٍاتستِ هؼلَل است. ضَد



 همذهِ

 

     ثب آى وِ رٍش پژٍّص آسهبیطی یىی اس هغوئي تزیي رٍش ّب در
هغبلؼِ پذیذُ ّبست؛ در راثغِ ثب ثسیبری اس پزسص ّب، هخصَصب در 

 .هحذٍدُ ػلَم اًسبًی ٍ اختوبػی، استفبدُ اس آى هوىي ًیست

 

هثبل: 
 ثزرسی راثغِ عالق ٍالذیي ثب ثشُ وبری فزسًذاى 

 هغبلؼِ راثغِ تحصیالت ٍالذیي ثب پیطزفت تحصیلی فزسًذاى

 راثغِ سغح تحصیالت ٍالذیي ثب َّش وَدوبى

 اضتغبل هبدراى ثز پیطزفت تحصیلی فزسًذاى
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همایسِ ای -تحمیك ػلّی  
Causal-Comparative Studies  

 
 ّن هی گَیٌذ « پس رٍیذادی»تِ آى تحمیك( هؼادلex post facto) 

 

همایسِ ای یا رٍش پس رٍیذادی هؼوَال تِ تحمیماتی اعالق هی ضَد -رٍش ػلی

کِ در آى ّا پژٍّص گز تا تَجِ تِ هتغیز ٍاتستِ تِ تزرسی ػلل احتوالی ٍلَع 

همایسِ ای، گذضتِ ًگز تَدُ ٍ سؼی  -تِ ػثارت دیگز تحمیك ػلّی. آى هی پزداسد

 (1380سزهذ ٍ دیگزاى، )تز آى دارد کِ اس هؼلَل تِ ػلت احتوالی پی تثزد



همایسِ ای -تحمیك ػلّی  
Causal-Comparative Studies  

 
همبیسِ ای، یبفتي ػلت ّبی احتوبلی یه الگَی  -ّذف اس رٍش ػلّی

ثذیي هٌظَر، آسهَدًی ّبیی وِ دارای رفتبر هَرد هغبلؼِ . رفتبری است

ّستٌذثب آسهَدًی ّبیی وِ ایي رفتبر در آى ّب هطبّذُ ًوی ضَد، 

هی ًبهٌذ، سیزا  "پس رٍیذادی"ایي رٍش را غبلجب . همبیسِ هی ضًَذ

اضبرُ ثِ هَاردی دارد وِ در آى ّب ػلت اس پیص، رخ دادُ ٍ هغبلؼِ ی آى 

در حبل حبضز، اس عزیك اثزی وِ ثز هتغیزی دیگز گذاردُ، اهىبى 

 (.1388دالٍر، )دارد



همایسِ ای -تحمیك ػلّی  
Causal-Comparative Studies  

 
 خصیصِ  "دلیل استفبدُ اس ایي عزح ایي است وِ در ثزخی هَالغ ، ػلت

در ثزخی هَارد . ثَدُ ٍ لبثل دستىبری ًوی ثبضذ؛ هبًٌذ خٌسیت "ای
دیگز ػلت خصیصِ ای ًیست ٍلی دستىبری آى ّب اس وٌتزل هحمك خبرج 

ٍ یب غیزاًسبًی است؛ هبًٌذ هَفمیت در وٌىَر سزاسزی یب عجمِ ی 
 (.1380سزهذٍ دیگزاى، )اختوبػی

همبیسِ ای ّذف، پی ثزدى ثِ تغییزات هتغیز  -در هؼوَل تزیي عزح ػلّی
ثِ ػجبرت دیگز اس هؼلَل . هستمل اس عزیك تغییزات هتغیز ٍاثستِ است

 . هی خَاّین ثِ ػلت ثزسین



همایسِ ای -تحمیك ػلّی  
Causal-Comparative Studies  

 
 ثِ ًمل اس )یه هثبل والسیه اس ایي رٍش پژٍّطی، تحمیمبت ضلذٍى ٍ الٌَر گلَان

ایي پژٍّطگزاى ، اثتذا ثشُ وبراى را . در هغبلؼِ ی ثشُ وبری خَاًبى است( 1388دالٍر، 
هطخص سبختٌذ ٍ سپس رفتبر آى ّب را ثب خَاًبى هطبثْی وِ ثشُ وبر ًجَدًذ همبیسِ 

ٍیژگی ّبیی وِ در ثیي خَاًبى ثشُ وبر در همبیسِ ثب غیز ثشُ وبراى دارای فزاٍاًی . وزدًذ
 .ثیطتزی ثَد ، ثِ ػٌَاى ػلل احتوبلی ثشُ وبری خَاًبى هَرد ثزرسی لزار گزفت

 

ثزرسی راثغِ عالق ٍالذیي ثب ثشُ وبری فزسًذاى: هثبل 

هغبلؼِ راثغِ تحصیالت ٍالذیي ثب پیطزفت تحصیلی فزسًذاى 

راثغِ سغح تحصیالت ٍالذیي ثب َّش وَدوبى 

اضتغبل هبدراى ثز پیطزفت تحصیلی فزسًذاى 



همایسِ ای -تحمیك ػلّی  
Causal-Comparative Studies  

 
همبیسِ ای حذالل دٍ گزٍُ هَرد همبیسِ لزار هی گیزًذ ٍ  -در عزح ػلّی

ثٌبثزایي در . تؼییي تبثیز هتغیز هستمل ثز هتغیز ٍاثستِ هَرد ًظز است
ایي عزح ًیش ٍخَد ٍ فمذاى هتغیز هستمل اس یىسَ ٍ ارسیبثی هتغیز 

.  ٍاثستِ در گزٍُ ّب اس سَی دیگز اسبس وبر پژٍّص را تطىیل هی دٌّذ
همبیسِ ای در ًوَدار سیز ًطبى دادُ ضذُ  -عزح اصلی تحمیمبت ػلّی

 .است

 هتغیز ٍاثستِ هتغیز هستمل گزٍُ 

 + + اٍل

 + - دٍم



همایسِ ای -تحمیك ػلّی  
Causal-Comparative Studies  

 
 فزض وٌیذ هحممی هی خَاّذ تبثیز تحصیل پذر ٍ هبدر را ثز رضذ َّش فزسًذاى هَرد

در راُ اًدبم ایي تحمیك هحمك ضوي وٌتزل ػَاهل دیگزی وِ احتوبال . هغبلؼِ لزار دّذ
ثز رضذ َّش تبثیز هی گذارد، دٍ گزٍُ اس وَدوبى را ثذیي تزتیت وِ ٍالذیي افزاد یه 

گزٍُ دارای درخبت تحصیلی دیپلن یب ثبالتز ٍ ٍالذیي افزاد گزٍُ دیگز دارای درخِ 
در هزحلِ ثؼذی هحمك َّش ّز دٍ گزٍُ اس . تحصیلی ووتز اس دیپلن  ثبضٌذ، ثزهی گشیٌذ

وَدوبى را اس عزیك ثِ وبر گزفتي یه آسهَى َّضی هؼتجز هَرد سٌدص لزار هی 
 (.  هستمل  tآسهَى )دّذ

 ِّزگبُ در ایي همبیسِ آهبری هطخص ضَد وِ هیبًگیي َّضی گزٍُ اٍل، یؼٌی گزٍّی و
ٍالذیي آى ّب تحصیالت ثیطتزی دارًذ، ثِ عَر هؼٌی داری اس هیبًگیي گزٍُ دیگز ثیطتز 
است؛ در ایي صَرت هحمك هی تَاًذ ًتیدِ ثگیزد وِ تحصیل پذر ٍ هبدر ثز رضذ َّش 

 .فزسًذاى هَثز است



همایسِ ای -رٍش ّای کٌتزل در تحمیك ػلّی  
 

  ّوتب سبسی 

ثِ ػجبرت دیگز هحمك فزض  . در ّوتب سبسی فزض ثز ایي است وِ ػَاهل هزتجظ ثب هتغیز ٍاثستِ ضٌبختِ ضذُ است
هی وٌذ وِ اًَاع هتغیزّبیی را وِ ثز هتغیز ٍاثستِ تبثیز هی گذارد را هی ضوبرد ٍ سپس ثز اسبس ایي ضٌبخت الذام  

 .در تحمیك دارًذ، تجییي ضَدرا . ثِ ّوتب سبسی گزٍُ اٍل ثب گزٍُ دٍم ثز اسبس ایي هتغیزّب هی ًوبیذ

(  داًص آهَساى هَفك)ثِ ػٌَاى هثبل هحممی وِ هی خَاّذ ػلل ضىست تحصیلی را هغبلؼِ وٌذ، ثبیذ افزاد دٍهص 
اًتخبة وٌذ ٍ ثٌبثزایي هحمك هوىي است  ( داًص آهَساى ًبهَفك در تحصیل)گزٍُ اٍلص ٍیژگی ّبی را ثز اسبس 

را ثِ رٍش ّوتب سبسی  ... هدجَر ضَد هتغیزّبیی اس لجیل سي ، خٌس ، ػَاهل اختوبػی ، فزٌّگی ، خبًَادگی ٍ 
ثب ایي ٍخَد ّوتب سبسی . وٌتزل وٌذ تب تفبٍت ثیي گزٍُ اٍل ٍ دٍم فمظ در هَفك ٍ ًبهَفك ثَدى در تحصیل ثبضذ

 . رٍش هغوئي ٍ ػلوی تزی ثزای وٌتزل هتغیزّب هی ثبضذ

 ّوگي گزٍُ ّبی ایدبد 

اس لحبػ هتغیز خبصی ّوگي هی ضًَذ ثزای هثبل هحمك هوىي است فمظ یه خٌس را ثزای گزٍُ ّب در ایي رٍش 
هطىل ایي ضیَُ آى است وِ ّوگي وزدى  . تحمیك اًتخبة وٌذ ٍ یب افزاد را اس لحبػ ثْزُ َّضی ّوگي ًوبیذ

 .  گزٍّْب اس لحبػ یه هتغیز لشٍهب ثِ هؼٌی ّوگي ضذى گزٍُ اس لحبػ هتغیزّبی دیگز ًیست



همایسِ ای -رٍش ّای کٌتزل در تحمیك ػلّی  
 

  تحلیل وَاریبًس 

ضیَُ هٌبسجی ثزای افشایص دلت ٍ وٌتزل هتغیزّبی ًبخَاستِ   وَاریبًسدر تحمیمبت توبم آسهبیطی استفبدُ اس 

ِ ای ًیش اهىبى وبرثزد دارد، ٍلی در ثؼضی هَارد تحلیل وَاریبًس   -ایي تحلیل در تحمیك ػلی . است( هشاحن) همبیس

گزٍُ  در ایي رٍش تحمیك تفبٍت اٍلیِ را ون ٍ هَارد دیگز تفبٍت اٍلیِ را سیبد هی وٌذ؛ سیزا ثِ ػلت تصبدفی ًجَدى 

 .  اس لحبػ سبیز هتغیزّب ضَدگزٍُ ّب ، وٌتزل یه هتغیز هوىي است هَخت ًبّوگي تز ضذى ّب 

 

  ُاستفبدُ اس هتغیز هشاحن ثِ ػٌَاى هتغیز تؼذیل وٌٌذ 

در ایي رٍش ثِ خبی حذف هتغیزّبی هشاحن آى را ٍارد عزح تحمیك وزدُ ٍ اثز آى را ثِ ػٌَاى یه هتغیز هستمل  

هطىل ایي رٍش آى است وِ ّوَارُ هغوئي ًیستین وِ وذام  . هَرد ثزرسی لزار هی دٌّذ( تؼذیل وٌٌذُ)دٍم 

 هتغیز ثبیذ ٍارد عزح تحمیك ضَد

 



همایسِ ای تا رٍش ّوثستگی -همایسِ رٍش ػلّی  

 همبستگی مقایسه ای – علّی

 رٍاثظصزفب ضٌبختي  رٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلی ضٌبختي

حذالل دٍ گزٍُ ٍ فمظ یه هتغیز  ٍخَد
 ًَػب ٍخَد یه گزٍُ ٍلی حذالل دٍ هتغیز هستمل

 در پی ایدبد راثغِ  در پی ااًدبم همبیسِ 



آسهایطیهمایسِ ای تا رٍش  -همایسِ رٍش ػلّی  

 آزمایشی مقایسه ای – علّی

اس لجل   افزاد)اًتخبة غیز تصبدفی افزاد 
 (اًتخبة ضذُ اًذ

 اًتخبة تصبدفی افزاد ٍ اًتسبة آى ّب ثِ دٍ
 گزٍُ یب ثیطتز

 هتغیز هستمل وٌتزل اهىبى وٌتزل هتغیز هستمل ػذم

هتغیز هستمل در تحمیك ایدبد ٍ اػوبل هی  هتغیز هستمل اس لجل رخ دادُ است
 ضَد

(  هَخَد)ًوًَِ تصبدفی اس دٍ خوؼیت 
 اًتخبة ضذُ اًذ

یه خوؼیت اًتخبة ضذُ  ًوًَِ تصبدفی اس
 است

سیزا در  .ای ٍ تحمیمات آسهایطی یکی است ّذف هغالؼِ در تحمیمات ػلی همایسِ
 .ّاست  ّز دٍ ًَع تحمیك هحمك در پی یافتي راتغِ ػلت ٍ هؼلَلی هیاى پذیذُ

 تاضذ آًْا تٌْا در رٍش کطف ایي راتغِ هیتفاٍت 



آسهایطیهمایسِ ای تا رٍش  -همایسِ رٍش ػلّی  

پزخبضگزی ػلت ثشُ وبری  هغبلؼِ ای را در ًظز ثگیزیذ وِ ّذف آى، آسهَى ایي فزضیِ است وِ 
ثزای اخزای ایي تحمیك، السم است وِ دٍ گزٍُ اس ًَخَاًبى ثِ عَر تصبدفی اًتخبة  . ًَخَاًبى است

هحیظ یىی اس گزٍُ ّب را ثبیذ ثِ گًَِ ای فزاّن وزد وِ ثزای هذت هؼیٌی سجت رفتبر . ضًَذ
ثبیذ ثِ ًحَی ضىل دادُ ضَد وِ ٍلَع رفتبر  ( گزٍُ همبیسِ)اهب هحیظ گزٍُ دٍم . پزخبضگزاى ضَد

چٌبى چِ فزضیِ ی ایي پژٍّص صحیح ثبضذ، ثبیذ در همبیسِ  . پزخبضگزاًِ در آى ثِ حذالل ثزسذ
گزٍّی وِ هحیظ، هَخت پزخبضگزی آًبى ضذُ )ثب گزٍُ گَاُ، درصذ ثیطتزی اس ًَخَاًبى گزٍُ اٍل 

اهب اًدبم ایي گًَِ پژٍّص ّب ثِ دلیل رػبیت هَاسیي اخاللی اهىبى پذیز  . هزتىت ثشُ ضًَذ( است
همبیسِ ای   –ثٌبثزایي، فزضیِ هَرد ثحث را هی تَاى ثِ ضزح سیز ثب استفبدُ اس رٍش ػلّی . ًیست
 :آسهَد

یه گزٍُ اس خَاًبى ثشُ وبر ٍ گزٍُ دیگزی اس خَاًبى غیز ثشُ وبر را ثِ عَر تصبدفی اًتخبة هی  
سپس هیشاى پزخبضگزی ایي گزٍُ را ثب استفبدُ اس آسهَى ّبی استبًذارد ضذُ ضخصیت، یب اس . وٌین

چٌبى چِ فزضیِ ی هَرد پژٍّص درست ثبضذ، . عزیك هطبّذُ، یب رٍش ّبی دیگز تؼییي هی وٌین
 .گزٍُ ثشُ وبر ثبیذ در آسهَى پزخبضگزی ًوزُ ّبی ثبالتزی اس گزٍُ غیز ثشُ وبر وست وزدُ ثبضذ



 ضزٍط تزلزاری یک راتغِ ػلّی

در برقراری یک رابطه ی علّی، سه شرط الزم است: 

ایي راثغِ حتی ثب وٌتزل ٍ . ثیي هتغیز هستمل ٍ ٍاثستِ یه راثغِ آهبری ثزلزار ثبضذ1)

 .آهبری ًیش ثزلزار ثبضذ ٍ ارتجبط دٍ هتغیز ًبضی اس هتغیز ٍاسظ ًجبضذ

 .هتغیز هستمل ثبیذ  لجل اس هتغیز ٍاثستِ ثِ ٍلَع پیَستِ ثبضذ: تمذم سهبًی2)

چٌبى چِ هتغیزّبی هستمل دیگزی غیز اس : ٍخَد دالیل وبفی ثزای رد فزضیِ ّبی رلیت3)

x  در تغییزاتy  دخبلت داضتِ ثبضٌذ، ثزلزاری راثغِ ػلّی ثیيx   ٍ y  هطىل یب غیزهوىي

 .اًذگفتِ  "استٌجبط لَی آهبری"آسهًَذى توبم فزضیِ ّبی رلیت را . هی ضَد



همایسِ ای -تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا در رٍش ػلّی  

هحبسجِ هیبًگیي ّب ٍ اًحزاف هؼیبر 

 استفبدُ اس آسهَىt  (ٍُدر صَرت ٍخَد دٍ گز ) یب آسهَى ٍANOVA ( در صَرت

 (ٍخَد سِ گزٍُ یب ثیطتز

تفسیز وزدى ثب احتیبط ًتبیح، سیزا ایي رٍش رٍاثظ ػلّی را ثبثت ًوی وٌذ 

 



 هحذٍدیت ّا ٍ ًماط ضؼف
 

افزاد تِ گزٍُ ّای آسهایطی ٍ  تصادفیهمایسِ ای ػذم اهکاى تمسین  -اس ًماط ضؼف تحمیمات ػلّی
است ٍ هحمك در اس پیص هؼیي افزاد ٍ گزٍُ ّای هَرد همایسِ در ایي تحمیمات : کٌتزل است

هثال ٍلتی . آسهَدًی ّا تؼثیز ضذُ است "خَدگشیٌی"اس ایي پذیذُ تِ . تؼییي آى ّا ًمطی ًذارد
دٍ گزٍُ اس سًاى ضاغل ٍ غیز ضاغل هَرد تزرسی لزار هی گیزًذ، تؼییي افزاد تزای ػضَیت در ایي 

در ٍالغ اًتخاب تِ عَر عثیؼی ٍ اس لثل صَرت گزفتِ است ٍ . گزٍُ ّا تِ ػْذُ هحمك ًیست
 .هحمك ًاچار تِ همایسِ آى ّاست

غیزهستمینهتغیزّا اهکاى پذیز ًیست ٍ تٌْا اس راُ کٌتزل هستمین همایسِ ای  -در تحمیمات ػلّی 
هاًٌذ ّوتا ساسی ٍ ایجاد گزٍُ ّای ّوگي، استفادُ اس رٍش )هی تَاى ًَػی اس آى را اػوال کزد

 (.آهاری تحلیل کٍَاریاًس، کارتزد هتغیزّای هستمل دیگز

  ًتیجِ  ایي کِ استفادُ اس ایي رٍش تِ ًتایج لغؼی در سهیٌِ یافتي رٍاتظ ػلت ٍ هؼلَلی ًوی
 اًجاهذ ٍ در تفسیز ًتایج حاصل اس ایي گًَِ تحمیمات هی تایست هحتاعاًِ ػول کزد



 هٌاتغ

 

اًتطارات : هثاًی ًظزی ٍ ػولی پژٍّص در ػلَم اًساًی ٍ اجتواػی، تْزاى(. 1388)دالٍر، ػلی       
 .رضذ

رٍش ّای تحمیك در ػلَم رفتاری،  (. 1380)سزهذ، سّزُ ٍ تاسرگاى، ػثاس ٍ حجاسی، الِْ 
 اًتطارات آگاُ: تْزاى

همایسِ ای ٍ کارتزد آى در ػلَم رفتاری، هجلِ  –پژٍّص ّای ػلّی (. 1365)رضَیِ، اصغز 
 .ػلَم اجتواػی ٍ اًساًی داًطگاُ ضیزاس، دٍرُ اٍل، ضوارُ دٍم
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