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  استقاهت، ٍ تذًی آهادگی تیي استثاط تشسسی .ّاست پیًَد ٍ رٍابط اس پز ٍرسش•
 دس ّا ّوثستگی ٍ سٍاتظ .ٍسصضی ّای فشصت ٍ سالهتی ٍ ٍسصضی دستاٍسدّای ٍ اًگیضش

 .ّستٌذ پایاى تی ٍسصش حَصُ
 

 
 یک .ّستٌذ هتغیش چٌذ یا دٍ تیي ارتباط هغالعِ تِ هٌذ عالقِ غالثا پضضکاى ٍ هحققاى•

 هحقق یک .است قدرت ٍ ضٌا عولکزد تیي استثاط تِ هٌذ عالقِ احتواال ضٌا، هشتی
 ّن تا تغذیِ اس آگاّی ٍ غذاخَردى ّای عادت چقذس کِ تذاًذ خَاّذ هی تٌذسستی

  .داسًذ استثاط
 
 

 اص تَاى هی هثال، تشای .ضَد هی استفادُ ًیض بیٌی پیص دس ّوثستگی اص ّوچٌیي•
  کِ کشد استفادُ تذى چگالی تیٌی پیص تشای صیشپَستی چشتی ضخاهت

 .ضَد هی استفادُ تذى چشتی تشآٍسد تشای ًیض تذى چگالی اص     
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 :کلیدی ًکتِ•
 آید هی حساب بِ غیرآزمایشی تحقیقات دستِ از ّوبستگی تحقیق•
 خیر یا ّستٌد هرتبط یکدیگر با هتغیرّا آیا کِ است ایي تحقیقات ایي در ّدف  ٍ•

 
 اص هتغیش چٌذ یا دٍ آى دس کِ است کوی سٍش یک ّوثستگی، ًَع اص هغالعِ یک•

 هیضاى ٍ ٍجَد تعییي آى دس ّذف ٍ ضًَذ هی اًتخاب اضخاظ اص یکساًی گشٍُ یک
 .است هتغیشّا  تیي ساتغِ

 
 یا هتغیشّا تیي سٍاتظ  کِ دّذ هی سا اهکاى ایي هحقق تِ ّوثستگی تحقیق•

 تیي ساتغِ ًثَدى یا تَدى اص ٍ کٌذ هحاسثِ سا گیشی اًذاصُ قاتل خصَصیات
 .کٌذ حاصل اعویٌاى ساتغِ جْت ٍ ساتغِ ًَع هتغیشّا،

 



 اًَاع پژٍّص 6

 تقسین بٌدی پژٍّطْای کوی کیفی

 تَصیفی

 پیوایطی

longitudinal 

cohort 

trend 

panel 

longitudinal 

Cross 
 sectional 

Description of 
 single variable 

Exploring 
 relationship 

Time-
bounded 

Time-ordered 

 علّی

 هقایسِ ای 

 ّوبستگی

 آسهایطی

 ضبِ آسهایص

 گَاُ  

 غیز هعادل

 هتَاسى

 تَالی سهاًی

 آسهایص ٍاقعی

 تصادفی،گَاُ  

 پس آسهَى

 تصادفی، گَاُ  
 ّوتاساسی
 پس آسهَى

 تصادفی،گَاُ  

 پس آسهَى

 سِ گزٍّی  

 سَلَهَى

 چْار گزٍّی

 سَلَهَى

 طزح ّای  

 عاهلی 

 هاقبل آسهایص 

 یک گزٍُ  

 پیص آسهَى

 یک گزٍُ ،پیص

 ٍپس آسهَى 

 ایستا
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 :ّوثستگی تحقیق ّای ٍیژگی
 
ٍسصضی گًَاگَى هتغیشّای تیي رٍابط تشسسی 

کشد استفادُ ٍسصضی سفتاسّای بیٌی پیص تشای تَاى هی ّوثستگی تحقیق اص. 
ایي اّذاف اص آهاسی جوعیت تِ آهاسی ًوًَِ اص آهذُ تذست ًتایج دادى تعوین 

 .است پژٍّص ًَع
 

  
 تتَاى کِ داسد ٍجَد کوی یا ضعیف دلیل کِ صهاًی ّا دادُ تحلیل ٍ دادُ آٍسی جوع

 .است ٍقت اتالف تٌْا ٍ تَدُ تیَْدُ کاسی داًست، هشتثظ ٍ ّوثستِ ّن تِ سا هتغیش دٍ
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 .ًیست علّی استثاط یک ًطاًِ ضشٍستا ّوثستگی ٍجَد•
 

 کِ داًٌذ هی هشتثظ ّن تا صَستی دس علّی لحاػ اص سا هتغیش دٍ هحققاى اکثش•
 ّوثستگی ّا آى تیي (2 ضَد، ٍاقع هعلَل اص پیص صهاى حیث اص علّت (1

  کِ استثاعی .ًثاضذ سَهی هتغیش اص ًاضی استثاط ایي (3 ٍ تاضذ تشقشاس تجشتی
  ّا ایي هعیاسّا یگاًِ ٍ است علّی استثاط تاضذ داضتِ سا هعیاس سِ ّش ایي

 .(165:1381  تثی،)ّستٌذ
 

  تَاى ًوی ٍ است تغییشی ّن  هعٌای تِ هتغیش چٌذ یا دٍ تیي ساتغِ ٍجَد•
  ٍ است دضَاس ساتغِ یک اص علیّت استٌثاط) کشد استٌثاط آى اص سا علیّت

 .(ًذاسد قغعیت
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 اًذاصُ ّواى تِ داًست، علّی سا هتغیش دٍ ساتغِ تَاى هی کِ اًذاصُ ّواى تِ ٍاقع دس
 ّای تثییي تَاى هی ٍ داًست دیگش هتغیشّای اص ًاضی سا ساتغِ ایي تَاى هی ًیض

 .کشد هغشح دیگشی
 

 ّا تسکتثالیست آٍسی اهتیاص هیضاى ٍ تْاجوی سٍحیِ تیي هثثتی ساتغِ :هثال
 .داسد ٍجَد هثثت ّوثستگی

 :کشد تفسیش صیش ّای ضکل تِ سا ساتغِ ایي تَاى هی
.Iهی افضایص سا آًاى آٍسی اهتیاص هیضاى تاصیکٌاى، دس تْاجوی سٍحیِ افضایص 

 .دّذ
.IIکٌذ هی تش تْاجوی سا تاصیکٌاى سٍحیِ ، تیطتش آٍسی اهتیاص. 
.IIIیعٌی .است دٍ ّش علّت است ًطذُ گیشیاًذاصُ تحقیق دس کِ هتغیشی یک 

 ٍجَد دلیل تِ آًاى تیطتش آٍسی اهتیاص ٍ تاصیکٌاى تْاجوی سٍحیِ افضایص
 است دیگشی سَم هتغیش
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 همبستگی مقایسه ای – علّی

 رٍابطصزفا ضٌاختي  رٍابط علت ٍ هعلَلی ضٌاختي

حداقل دٍ گزٍُ ٍ فقط یک هتغیز  ٍجَد
 ًَعا ٍجَد یک گزٍُ ٍلی حداقل دٍ هتغیز هستقل

 در پی ایجاد رابطِ  در پی اًجام هقایسِ 
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 :است ٍیژگی ًَع سِ داسای ای ساتغِ ّش

 ًَع ٍ جْت ضدت،

 

 است هتغیش دٍ تیي ساتغِ تَدى ضعیف یا قَی هعٌای تِ :ضذت

 است ساتغِ تَدى هٌفی یا هثثت هعٌای تِ :جْت

 است ساتغِ تَدى ضکل هٌحٌی یا تَدى خغی هعٌای تِ :ًَع
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 .تاضذ داضتِ ٍجَد است هوکي حالت چٌذیي تِ هتغیش دٍ تیي ساتغِ ًَع یا هاّیت
 (سْوی) هٌحٌی ساتغِ هٌفی، هثثت، ساتغِ تِ تَاى هی ّا ساتغِ ایي تشیي سایج اص
 .کشد اضاسُ خٌثی ٍ
 

  ٍ .است ّوشاُ دیگش هتغیش دس افضایص تا هتغیش یک دس افضایص ،هثبت رابطِ دس
 .است ّوشاُ دیگش هتغیش دس کاّص تا هتغیش یک دس کاّص تشتیة، ّویي تِ

 پا تش پاییي ایضٍکٌتیک قذست  ٍ عوَدی پشش استفاع :هثال
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 تِ ٍ .است ّوشاُ دیگش هتغیش دس کاّص تا هتغیش یک دس افضایص ،هٌفی رابطِ دس
 .است ّوشاُ دیگش هتغیش دس افضایص تا هتغیش یک دس کاّص تشتیة، ّویي
  عوش عَل ٍ سیگاس هصشف هیضاى :هثال
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 دس کاّص تا ّن ٍ افضایص تا ّن هتغیش، یک هیضاى دس افضایص :هٌحٌی رابطِ
 .است ّوشاُ دیگش هتغیش هیضاى
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   .ًذاسًذ ّوثستگی ٍ ساتغِ یکذیگش تا هتغیش دٍ :خٌثی رابطِ

 !ضاى ٍسصضی ضشت عَل تا تسکتثال تاصیکٌاى آٍسی اهتیاص هیاًگیي :هثال
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  هتغیش دٍ ّوثستگی چٌاًچِ .است +1 تا -1 هقذاس تیي ّوثستگی ضشیة هیضاى
 تِ  -1 ّوثستگی .داسد هتغیش دٍ تیي کاهل ّوثستگی اص ًطاى تاضذ +1 یا -1

 چٌاى .است کاهل هثثت ساتغِ هعٌای تِ +1 ّوثستگی ٍ کاهل هٌفی ساتغِ هعٌای
 یا هتغیش دٍ تیي ساتغِ ٍجَد عذم اص ًطاى .تاضذ صفش تِ ًضدیک یا 0 ساتغِ چِ

 .داسد هتغیش دٍ تیي ضعیف تسیاس ساتغِ ٍجَد
  

 تش تٌْا رٌّی، تٌذی دسجِ ّا، ّوثستگی ضذت هَسد دس قضاٍت اتضاسّای اص یک
 تش دس سا هٌفی ٍ هثثت ّای ّوثستگی ّا، تٌذی دسجِ ایي .است  r اًذاصُ اساس

   :گیشًذ هی
 ضعیف     :  تز پاییي یا ./25

 هتَسط     :        ./50 تا ./26

   قبَل قابل     :       ./75 تا ./51
 (178:1388 التیي، ٍ تشگ ای)  قَی      :      باالتز ٍ ./76
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 تاضٌذ ًسثی /ای فاصلِ سٌجص سغح دس هتغیش دٍ ّش چٌاًچِ :پیزسَى ضزیب

 .تاضٌذ تشخَسداس ًیض ًشهال تَصیع اص ٍ

 

 تَصیع یا ٍ تاضٌذ تشتیثی سٌجص سغح دس هتغیشّا کِ صهاًی :اسپیزهي ضزیب

 فاصلِ هتغیشّا تَاى هی صَست ایي دس .ًثاضذ ًشهال ًسثی /ای فاصلِ هتغیشّای

 .کشد استفادُ اسپیشهي ضشیة اص ٍ کشد تثذیل تشتیثی هتغیش تِ سا ًسثی /ای

 

 ،تاضذ ًسثی /ای فاصلِ دیگش هتغیش ٍ تشتیثی هتغیشّا اص یک کِ صهاًی :ًکتِ

 کشد استفادُ اسپیشهي ضشیة اص تایست هی 
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 هی هحققیي ٍ است ارسضوٌدتز باالتز، ًوًَِ حجن کوی، تحقیقات ّوِ دس
 ًوًَِ حجن تاالتشیي ... ٍ ٍقت ٍ  ّضیٌِ هاًٌذ دیگشی عَاهل تِ تَجِ تا تایست

 .تشگضیٌٌذ سا هقتضی
 دًثال تِ خَد تحقیقات دس تایست هی هحققیي هعتثش، ًتایجی آٍسدى تذست تشای
 .تاضٌذ تیطتش یا ًوًَِ 30 حذاقل آٍسی جوع

 گیش ٍقت کاس کاس ایي .است اجشایی هطکالت داسای تاال ًوًَِ حجن آٍسدى تذست
 .علثذ هی صیادی ّضیٌِ ٍ تَدُ

  
 ًفش 100 حذٍد دس تایذ ّوثستگی، تَدى قثَل قاتل تشای کِ تاضیذ داضتِ تَجِ

 خَاّذ سثة کن، کٌٌذگاى ضشکت تعذاد ، ٍگشًِ کٌین؛ آصهَى سا کٌٌذُ ضشکت
 ٍجَد ٍاقع دس ّوثستگی یا ًذّذ ًطاى سا خَد داضتِ ٍجَد ّوثستگی کِ ضذ

 (150:1391 تشیس،) دٌّذ ًطاى سا ّوثستگی ّا دادُ اها تاضذ ًذاضتِ
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 .ّستٌذ ّا دادُ تیي استثاط تشسین تشای هفیذ سٍضی پشاکٌذگی، ًوَداس
 

 .دّذ هی اسائِ تصشی عَس تِ سا ساتغِ جْت ٍ ًَع پشاکٌذگی ًوَداس
 

 .آٍسد تذست SPSS ٍ اکسل افضاسّای ًشم تا تَاى هی سا پشاکٌذگی ًوَداس
  

 هعشف کِ ًقاعی ٍ عوَدی ٍ افقی هحَس دٍ ضاهل است ًوَداسی پشاکٌذگی ًوَداس
 هحَس ٍ است هستقل هتغیش هقادیش هعشف (X هحَس) افقی هحَس .ّاست دادُ

 هقادیش هعشف ًقغِ ّش هختصات .ٍاتستِ هتغیش هقادیش هعشف (Y هحَس) عوَدی
 .است هَسد ّش دس هتغیش دٍ
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ّز ًقطِ در ًوَدار پزاکٌدگی ًطاى 

 دٌّدُ یک ضزکت کٌٌدُ است
 
 

ّز ضزکت کٌٌدُ یک ًوزُ در هحَر 
افقی ٍ  یک ًوزُ هتٌاظز آى در 

 ًوَدار عوَدی دارد

 
ضزکت )بزرسی رًٍد کلی ًقطِ ّا 

ًطاى هی دّد کِ یک ( کٌٌدُ ّا
 رابطِ هثبت بیي دٍ هتغیز ٍجَد دارد
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 دٍ تیي ساتغِ ًَع ٍ جْت ضذت، تیاًگش پشاکٌذگی ًوَداس دس ًقاط پشاکٌذگی ًحَُ
 :است هتغیش

 
 .است تش قَی ساتغِ تاضذ تیطتش ًقاط تشاکن چِ ّش :ضدت•

 
  هثثت ساتغِ تاضذ (صعَدی) تاال تِ سٍ ساست تِ چپ اص ًقاط ضیة اگش :جْت•

 ساتغِ (ساست تِ چپ اص ًضٍل) تاضذ پاییي تِ سٍ ضیة ایي چِ چٌاى .است
 .است هٌفی

 
 جا آى .است خغی ساتغِ اًذ خظ یک صَست تِ تقشیثا ًقاط کِ جا آى :ًَع•

 کِ جا آى .است ضکل هٌحٌی ساتغِ است هٌحٌی ضکل تِ ًقاط تجوع کِ
 .ًذاسد ٍجَد ًیض ای ساتغِ ًذاسد ٍجَد الگَیی
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 .ضد هطلع ّوبستگی ضدت ٍ جْت اس تَاى هی پزاکٌدگی ًوَدار اس استفادُ با
 

 دقت ٍ بَدُ تز قَی  رابطِ باضٌد داضتِ بیطتزی توزکش خط یک اطزاف در ًقاط چِ ّز
 است باالتز ًیش بیٌی پیص
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 کاهل هثبت رابطِ

 هٌفی ٍ  هثبت رابطِ
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 هعٌی آیا (1 :تذاًذ ّوثستگی یک هَسد دس سا چیض سِ خَاّذ هی هحقق هعوَال

 داس هعٌی استثاط ایي اگش .است قَی چقذس (3 ٍ هٌفی یا است هثثت (2 است، داس

 سَال دٍ ًثَد، داس هعٌی اگش اها پشداخت، تایذ دیگش سَال دٍ تِ تاضذ، ٍاقعی یا

 .است ًاهشتَط تعذی

 هعٌی سغح تِ تَجِ تا تایست هی ّوثستگی خصَصیات تشسسی اص تعذ ّوچٌیي

 پشداختِ صفش فشض تاییذ یا ضذى سد هَسد دس تَضیح اسائِ تِ  آهذُ تذست داسی

 .ضَد
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 سغح اص آهاسی جوعیت تِ آهاسی ًوًَِ اص ّا یافتِ پزیشی تعوین تشسسی جْت

 دس داسی هعٌی سغح .گیشین هی تْشُ (P-Value) احتوال هقذاس یا داسی هعٌی

 چٌاًچِ هشسَم، ٍ سایج عَس تِ .ضَد هی دادُ ًطاى Sig صَست تِ SPSS تشًاهِ

 هی ًتیجِ تاضذ، (صذم پٌج) ./05 هقذاس اص کوتش آهذُ تذست داسی هعٌی سغح

 چٌاًچِ دیگش تیاى تِ .ضَد هی تاییذ تذیل فشضیِ ٍ ضذُ سد صفش فشضیِ کِ گیشین

 تیي آهاسی جٌثِ اص کِ کشد عٌَاى تَاى هی ضَد، ./05 اص کوتش داسی هعٌی سغح

 ًیض ها جوعیت تِ تعوین قاتل ساتغِ ایي ٍ داسد ٍجَد داسی هعٌی ساتغِ هتغیش دٍ

 .تاضذ هی
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 بدًی، تربیت تٌدرستی، در تحقیق ّای رٍش (1388) دبلیَ ریچارد التیي ٍ کریس برگ، ای•

 ٍ علن :تْراى زادُ، عظین الْام ٍ احودی ًصَر عبدلی، بْرٍز ترجوِ تفریحات، ٍ ٍرزضی علَم

 .حرکت

 

 .سوت :تْراى فاضل، رضا ترجوِ اجتواعی، علَم در تحقیق ّای رٍش (1381) ارل ببی،•

 

  برًاهِ با ضٌاسی رٍاى ّای دادُ تحلیل(1391) رزهری سلٌگار، ٍ ریچارد کوپ، ٍ ًیکال بریس،•

SPSS، ِدٍراى ًطر :تْراى سَم، ٍیرایص صودی، علی سید ٍ آبادی علی خدیجِ ترجو 
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