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 مقدمه

ٍلتی ّوثؼتگی تیي دٍ هتغیش هحاػثِ هی ؿَد، تفؼیش آى تحث تشاًگیض ٍ اتْام آهیض اػت. ایي پشػؾ هطشح هی ؿَد  اصَال   

کِ ّوثؼتگی تذػت آهذُ چِ چیض سا تَجیِ هی کٌذ؟ آیا ساتطِ تیي هتغیشّا هؼتمین ٍ یا ًاؿی اص ًفَر هتغیش دیگشی اػت؟ 

کِ تتَاًین ساتطِ  ىت هَجَد دس تفؼیش ّوثؼتگی سا حل کٌذ. تِ هٌظَس آتحلیل ّوثؼتگی جضئی تالؽ هی کٌذ تشخی اص اتْاها

حزف کٌین. تشای هثال، اًتظاس هی سٍد تیي  تیي صٍج هعیٌی اص هتغیشّا سا اسصؿیاتی کٌین، گاُ ضشٍست داسد اثش هتغیش ػَهی سا

. اها تشدیذ ذای ٍجَد داؿتِ تاؿکاى خشدػال ّوثؼتگی هثثت لاتل هالحظِ دگٌجیٌِ ٍاطگاى ٍ اًذاصُ کفؾ، دس هیاى کَ

تیي ایي دٍ هتغیش ٍالعا ساتطِ علت ٍ هعلَلی ٍجَد داؿتِ تاؿذ، صیشا پـت ایي دٍ هتغیش، هتغیش ػَم یعٌی ػي  ِک دٍجَد داس

ي دٍ ى افضایؾ هی یاتذ. تٌاتشایي تشای تعییي ساتطِ ٍالعی تیاػي، ّش دٍ هتغیش اًذاصُ کفؾ ٍ خضاًِ ٍاطگاسد. تا افضایؾ ٍجَد د

ًاهیذُ هی ؿَد. اگش تتَاًین ًفَر  هتغیش کٌتشلی ؿَد، هؿَد. هتغیشی کِ حزف ؿذُ یا ثاتت ًگِ داؿتِ  کٌتشلهتغیش، ػي تایذ 

 ػي ٍ ػال هیاًتظاس هی سٍد ّوثؼتگی یي ایي دٍ هتغیش عوال صفش تاؿذ. تا اًتخاب آصهَدًی ّای ّن  ػي سا حزف کٌین.

کشد. دس ایي صَست ٍاسیاًغ هتغیش ػي تِ صفش یا ًضدیک تِ صفش کاّؾ هی یاتذ. سٍؽ  ایي عاهل سا تِ ػادگی کٌتشل ىاتَ

، یکی دیگش اص سٍؽ ّای هْن کٌتشل )آهاسی( اػت. ضشیة ّوثؼتگی جضئی تیاى گش )تفکیکی( هحاػثِ ّوثؼتگی جضئی

 ِ ًفَر یک یا چٌذ هتغیش دیگش حزف ؿذُ تاؿذ. ک ساتطِ تیي دٍ هتغیش دس حالتی اػت

ضشیة ّوثؼتگی تشای دادُ ّای فاصلِ ای ًـاى دٌّذُ ی ؿذت ساتطِ ی دٍ هتغیش اػت ٍ ایي ضشیة تِ ها هی گَیذ اگش     

سا دس هتغیش دیگش پیؾ تیٌی کٌین. ضشیة ّوثؼتگی جضئی  اًین ًوشُ آى ًّوشُ افشاد سا دس یک هتغیش تذاًین، تا چِ دلتی هی تَا

ضشیة . تا هحاػثِ کِ حزف ؿذُ اًذ ییي تشدى اثش هتغیشّای هؼتمل دیگشتا اص ت اطالعات اػت، هٌتْیي ّن ًـاى دٌّذُ ّوی

جضئی تیي ّش هتغیش هؼتمل ٍ ٍ هتغیش ٍاتؼتِ ٍ همایؼِ آى ّا هعلَم هی ؿَد کِ کذام هتغیش هؼتمل، دلیك تشیي پیؾ  ّوثؼتگی

ش ٍاتؼتِ اػت(. ضشیة ّوثؼتگی جضئی عوذتا تیي هتغیش ٍاتؼتِ اػت )یعٌی کذام هتغیش هؼتمل داسای لَی تشیي ساتطِ تا هتغی

 دس هَسد هتغیشّای فاصلِ ای تِ کاس هی سٍد ٍ هثتٌی تش ضشیة ّوثؼتگی پیشػَى اػت.
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 پیش فرض ها 

 تایذ داسای همیاع کوی )فاصلِ ای / ًؼثی( تاؿٌذ. یعٌی ّن دٍ هتغیش اصلی ٍ ّن هتغیشّای کٌتشل تایذ  تواهی هتغیشّا

 کوی تاؿٌذ.

 َسد آصهَى تایذ ساتطِ خطی تا ّوذیگش داؿتِ تاؿٌذ.هتغیشّای ه 

هتغیش سا دس تش هی گیشًذ.  4یا  3ًکتِ: ّوثؼتگی جضئی )تفکیکی( تٌْا تشای هذل ّای کَچک هفیذ اػت. یعٌی هذل ّایی کِ 

اص تحلیل هؼیش یا   تٌاتشایي، تشای هذل ّای تضسگ ، صهاًی کِ دادُ ّا فاصلِ ای / ًؼثی ٍ یا ًضدیک تِ آى ّا تَدًذ، هی تَاًین

دس ػطح ػٌجؾ کیفی )اػوی / تشتیثی( تَدًذ، اص هذل ػاصی ختاسی ٍ صهاًی کِ همیاع هتغیشّا هذل ػاصی هعادالت ػا

 لگاسیتن خطی اػتفادُ هی کٌین.

 هفاّین کلیذی

 : تِ هتغیش کِ کٌتشل هی ؿَد، هی گَیٌذ. دس ٍالع، ّواى هتغیش کٌتشل اػت.متغیر آزمون

: تِ ساتطِ اٍلیِ تیٌذ دٍ هتغیش لثل اص کٌتشل آهاسی اطالق هی ؿَد کِ همذاس آى سا ضشیة ّوثؼتگی ػادُ صفررابطه مرتبه 

 )پیشػَى( تشاتش اػت.

: تِ ساتطِ تیي دٍ هتغیش تعذ اص حزف اثش هتغیش کٌتشل گفتِ هی ؿَد. ایي ساتطِ هـشٍط هی رابطه مشروط )تفکیکی/جسئی(

 دٍم ٍ ... تاؿذ:تَاًذ تِ صَست هشتثِ ّای اٍل، 

 ساتطِ هـشٍط هشتثِ اٍل: تِ ساتطِ تیي دٍ هتغیش تعذ اص حزف اثش فمط یک هتغیش کٌتشل گفتِ هی ؿذ. -1

 ساتطِ هـشٍط هشتثِ دٍم: تِ ساتطِ یي دٍ هتغیش تعذ اص حزف اثش ّوضهاى دٍ هتغیش کٌتشل گفتِ هی ؿَد. -2
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یلی ٍ ضشیة َّؿی داًؾ آهَصاى ٍالعی اػت ٍ یا ٍجَد تیي ایي دٍ هثال: هی خَاّین تذاًین کِ آیا ساتطِ تیي هعذل تحص

هتغیش تا کٌتشل هتغیش ػاعات هطالعِ داًؾ آهَصاى اص تیي هی سٍد. تِ عثاستی هی خَاّین پی تثشین کِ آیا تا کٌتشل هتغیش ػَهی 

 ّوچٌاى هعٌاداس خَاّذ تَد یا خیش؟ تِ ًام تعذاد ػاعات هطالعِ داًؾ آهَصاى، ساتطِ تیي هتغیشّای هعذل ٍ ضشیة َّؿی آًاى 

 سغن فشض ها، تعذاد ػاعات هطالعِ داًؾ آهَصاى اػت کِ ًوشُ آًاى سا تعییي هی کٌذ؟( ) آیا علی

 اجرا

 سا اجشا هی کٌین.  …Analyze > Correlate > Partialهؼیش  -1

 

 Variables( سا ٍاسد کادس Average  ٍIQپٌجشُ ای کِ تاص هی ؿَد، هتغیشّای هعذل تحصیلی ٍ ضشیة َّؿی )دس  -2

هی  Controlling for( سا کِ ًمؾ هتغیش کٌتشل سا داسد، ٍاسد کادس Study Timeهی کٌین ٍ هتغیش ػاعات هطالعِ )

 ًوایین.
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سا اًتخاب هی کٌین. دس اًتْا   Zero-order correlationکلیک کشدُ ٍ گضیٌِ  Optionsدس کادس اصلی تش سٍی  -3

Continue  دس ًْایت ٍOK .سا هی صًین 

 

 

 

 



6 
 

 تفسیر نتایج

 

 

دٍ هتغیش هعٌی داس ؿذ، دس عیي حال ساتطِ آ ًْا تا ٍجَد هتغیش کٌتشل، تاص ّن هعٌی داس ؿذ، دس آى  اگش ساتطِ جذاگاًِ تیي -1

 .وال ٍجَد ساتطِ تیي هتغیش کٌتشل تا ّش دٍ هتغیش اصلی کن اػت(تصَست ساتطِ ٍالعی اػت ) دس چٌیي حالتی ، اح

ذ، دس آى صَست ساتطِ ًـتغیش هعٌی داس ؿذ، اها ساتطِ آى ّا تا ٍجَد هتغیش کٌتشل هعٌی داس هًِ تیي دٍ ااگش ساتطِ جذاگ -2

َاى چٌیي ت ایي هیدٍ هتغیش اصلی صیاد اػت(. تٌاتش دس چٌیي حالتی احتوال ٍجَد ساتطِ تیي هتغیش کٌتشل تا ّش) .کارب اػت

تیي  کِ د چٌیي ساتطِ ای تِ خاطش ٍجَد ساتطِ ای اػتتصَس کشد کِ ساتطِ هـاّذُ ؿذُ تیي دٍ هتغیش ٍالعی ًثَدُ ٍ ٍجَ

 ّشکذام اص ایي دٍ هتغیش اصلی ٍ هتغیش کٌتشل تشلشاس اػت.

   همبستگی مرتبه صفر

 بدون کنترل متغیر دیگر()

اول       همبستگی مرتبه

با کنترل متغیر سوم یعنی )

 (تعدا ساعات مطالعه
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ساتطِ جذاگاًِ تیي دٍ هتغیش هعٌی داس ؿذ، دس عیي حال ساتطِ آ ًْا تا ٍجَد هتغیش کٌتشل، تاص ّن هعٌی داس ؿذ، ًکتِ: چٌاًچِ 

ٍسٍد هتغیش کٌتشل کوتش ؿذ )ّوثؼتگی هشتثِ صفش تیـتش اص ّوثؼتگی هشتثِ اٍل، اها اها ؿذت ّوثؼتگی تیي دٍ هتغیش تعذ اص 

، ایي تذاى هعٌاػت کِ تخـی اص ّوثؼتگی اٍلیِ ًاؿی اص ّوثؼتگی ّش دٍ هتغیش تا هتغیش ػَم اػت. تِ عثاست  ّش دٍ هعٌاداس(

 دیگش، هتغیش ػَم تخـی اص ّوثؼتگی اٍلیِ سا تثییي یا تفؼیش هی کٌذ.

(، ّواى طَس کِ هـاّذُ هی کٌین، لثل اص کٌتشل هتغیش تعذاد ػاعات Correlationsدس ًوًَِ اجشا ؿذُ )جذٍل تاال یش: تفؼ

( ٍ ؿذت ساتطِ تیي دٍ هتغیش ًیض تشاتش P</.01(، ساتطِ تیي دٍ هتغیش ضشیة َّؿی ٍ هعذل افشاد هعٌاداس اػت )noneهطالعِ)

غیش ػَم )ػاعات هطالعِ(، دٍ هتغیش ساتطِ هعٌاداسی ٍجَد داسد. اها تعذ اص کٌتشل هت/. کِ تِ ایي هعٌاػت کِ تیي 963اػت تا 

تِ عثاستی تا کٌتشل هتغیش ػاعات هطالعِ، ساتطِ اٍلیِ  .(P/. ;351هـاّذُ هی کٌین کِ ساتطِ هشتثِ صفش دیگش هعٌاداس ًیؼت )

 د کِ ساتطِ اٍلیِ کارب اػت.تیي دٍ هتغیش ضشیة َّؿی ٍ هعذل اص تیي سفت ٍ ایي گًَِ تفؼیش هی ؿَ

 

 منابع

 ( ساٌّوای جاهع کاستشد 1388حثیة پَس، کشم ٍ  صفشی، سضا )SPSS .ِدس تحمیمات پیوایـی، تْشاى: ًـش لَی 

 (  پیوایؾ دس تحمیمات اجتواعی، تشجوِ َّؿٌگ ًایثی، تْشاى: ًـش ًی.1376دٍاع، دی. اِی ،) 

 ( تشًاهِ کاهپیَتشی آهاس دس علَم اجتواعی 1387ًایثی، َّؿٌگ ،)SPSS .تْشاى: اًتـاسات ػشٍؽ ، 

 ( تحلیل دادُ ّای چٌذ هتغیشی دس پظٍّؾ سفتاسی، تْشاى: پیک فشٌّگ.1390َّهي، حیذس علی ،) 
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