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  1سازيهمتا روش از استفاده با اجتماعي علّي در علوم تأثير برآورد

  *سيدفرخ مصطفوي

  دهيچك
يافت خالف واقعيت در علوم اجتماعي  مبناي ره ي برگذشته تحليل علّدهة در چند 

علّـي و نيـز    تـأثير يافته است. اين دانش امكـان بـرآورد   اي  هگسترش قابل مالحظ
مقالـه يكـي از   در ايـن  . كنـد  ميي اجتماعي را فراهم ها طرحها و  ارزيابي سياست

 ،نخســت. كنــيم مــيارائــه  را علّــي، روش همتاســازي، تــأثيرهــاي بــرآورد  روش
ود. شـ  مـي  ارائـه يافت خـالف واقعيـت    مبناي ره ي برنظري تحليل علّ چهارچوب

ر دسواد مادر  تأثيربا نمرات گرايش، اي  هي فاصلهمتاسازسپس، با استفاده از روش 
ـ هـا  هود. دادش ميكودكان در ايران برآورد  ومير مرگ بررسـي  حاصـل  كاررفتـه   هي ب

هد كه براي موارد همتاشده، سـواد  د ميجمعيتي و بهداشتي ايران است. نتايج نشان 
مرگ در هـزار تولـد زنـده    اندازة هجده كودكان به  ومير مرگمادران باعث كاهش 

هـاي كـاربرد روش را در مطالعـات     نـين محـدوديت  چ هـم مقالـه  در اين ود. ش مي
  .نيمك مي ارائهاي  همشاهد

 وميـر  مـرگ اي، نمـرات گـرايش،    فاصلهي همتاسازعلّي،  تأثيربرآورد  ها: كليدواژه
  .علّي تأثيركودكان، سواد مادر، خالف واقعيت، ميانگين 

  
  مقدمه. 1

يافتـه  اي  هاخير تحليل علّي در علوم اجتماعي گسترش و اهميت قابل مالحظـ دهة در چند 
علت و معلولي باشد، دهندة رابطة  نشانگي آماري اگر نتواند بست هماست. برخالف گذشته، 

 علتباعث افزايش توجه به اين موضوع شده است.  علترد. حداقل دو كترديد بايد در آن 
منظـور   بـه ي علّـي  ها هيا گزار ها هي علّي در تبيين علمي است. ما از نظريها هاول نقش گزار
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مثـال، در علـوم اجتمـاعي    ي بـرا نيم. ك ميدادن پيشامدها استفاده  ها و علت رخداد رختبيين 
واهيم بدانيم چه عامل يا عواملي باعث توسعه، پيشـرفت تحصـيلي، افـزايش جـرم و     خ مي

براي وان از دانش علّي ت ميست كه ا دوم اينعلت ؛ ودش ميو غيره  ،جنايت، كاهش باروري
 ,Marini and Singer( كـرد كنترل بهتر رويدادها و ساختن جهان بهتري براي خود استفاده 

1988; Winship and Sobel, 2004       دانـش اجتمـاعي علّـي امكـان دخالـت در جامعـه را .(
، ادبيات تحليـل  درواقع. كند مياجتماعي و كيفيت زندگي افراد فراهم اوضاع بهبود منظور  به

زيرا از ايـن   ؛ودش مي) نيز شناخته evaluation researchهاي ارزيابي ( علّي با عنوان پژوهش
ود. شـ  مـي ي اجتمـاعي و اقتصـادي اسـتفاده    هـا  طـرح هـا و   براي ارزيابي سياستا ه روش

 مسـئلة ) Holland, 1986يي ماننـد هلنـد (  هـا  نآمـاردا  ميالدي 1980دهة ، از علت  همين  به
را اي  هتحليل علّي را در دستور كار خود قرار دادند و از آن موقع تاكنون ادبيات قابل مالحظ

، 1990 دهـة ). از Rosenbaum and Rubin, 1983 ← ويـژه  بـه اند ( كردهدر اين زمينه توليد 
توسـعة  ) نيز در اين زمينـه فعاليـت داشـته و در    econometricsگران اقتصادسنجي ( پژوهش

  ). Heckman et al., 1997; ibid, 1998 ويژه بهاند ( هكردي ايفا گير چشمادبيات موضوع نقش 
و  همسـئل مناسـبي بـراي آشـنايي بـا     مقدمة واند ت يمبررسي چند مثال از علوم اجتماعي 

بـراي  د. كنـ و زمينه را براي طرح مباحث در صفحات پيش رو آمـاده   اشداهميت موضوع ب
بـين اخـالق پروتسـتان و رشـد     رابطـة   بـارة ) درMax Weberمـاكس وبـر (  نظريـة   ،مثـال 

ود. وبـر  ش ميته خي شناشناس جامعهي ها هين نظريتر مهمترين و  داري يكي از معروف سرمايه
جامعـة  ند كه مذهب پروتستان نقش مهمي در ايجاد ك ميدر كتاب خود اين نظريه را مطرح 

علّـي اسـت كـه در آن ايجـاد و گسـترش       اي وبر نظريهنظرية ه است. كردداري ايفا  سرمايه
گيـري   شـكل اخالق پروتستان يكي از علل بروز رفتارهاي اقتصادي خاصي اسـت كـه بـه    

هد كـه در  د مي ارائهفرهنگي  اي نظريهنخست . وبر ودش مي منجرداري مدرن  سرمايه جامعة
 يكه فرد را به موفقيـت در فعـاليت  ود ش ميذهنيتي بروز آن باورهاي مذهبي پروتستان باعث 

هـاي اقتصـادي    خـود آمارهـاي فعاليـت   نظريـة   تأييـد ند. وبـر بـراي   ك مياقتصادي تشويق 
هاي  هد كه ميزان فعاليتد ميو نشان  كند ميمقايسه  ديگر يكها را با  و كاتوليك ها نپروتستا

ي هـا  هوبر از جنبـ نظرية هاست.  نشين باالتر از مناطق كاتوليك پروتستاناقتصادي در مناطق 
وان نقدهايي به تحليل آماري وبـر وارد  ت ميه است. از نظر روش پژوهش شدنقد گوناگون 

شـده بـين مـذهب پروتسـتان و رشـد       يافـت رابطـة  ممكن است گفته شود كـه   ،مثالً ؛كرد
سياسي خاصـي، باعـث   اوضاع  مثالًزيرا يك متغير مهم،  ؛كاذب است اي داري رابطه سرمايه

همـين   ،و ثانيـاً  شـود زمينه براي طرح و پذيرش مذهب پروتسـتان فـراهم    ،اوالً كه ودش مي
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اقتصادي را افزايش كه انگيزه براي فعاليت  دكن ميايجاد  را اجتماعي ياوضاعسياسي اوضاع 
كاذب بين اعتقاد به مذهب پروتسـتان و فعاليـت اقتصـادي     اي گيبست هم، درنتيجههد. د مي
بلكـه متغيـر    ،عليت بين اين دو متغير نيسـت دهندة  نشانگي بست هماما اين  ،آيد وجود مي هب

كه هر دو اين متغيرها افزايش يا كاهش  شود ، باعث مييسياسي خاصاوضاع ديگري، يعني 
 همسـئل . يك راه براي حـل ايـن   شودبرقرار  ها نگي كاذب بين آبست همآن  ةنتيج درو  بنديا

از  نشـين  و كاتوليـك  نشين مناطق پروتستان ،ه اين منظوري است. بهمتاسازاستفاده از روش 
هـاي   فعاليـت  وند و سـپس تفـاوت در  شـ  مـي ي همتاسـاز سياسي خاص اوضاع نظر متغير 
پروتستان انتخاب و سپس منطقة يك نخست تر،  دقيق طور بهود. ش ميبررسي  ها ناقتصادي آ

سياسـي خـاص   اوضاع كه آن اي  هگون بهود ش ميميان مناطق كاتوليك برگزيده  همتاي آن از
البتـه برخـي   ؛ گيـرد  مناطق انجام مـي همة كار براي  يكسان باشد. سپس اين ها ندر هر دو آ

وند. سـپس  شـ  ميممكن است همتايي نداشته باشند كه در اين صورت كنار گذاشته  مناطق
. اگـر  شود هاي اقتصادي مناطق پروتستان و كاتوليك همتاشده بررسي مي تفاوت در فعاليت

از مناطق كاتوليك  تر بيشمناطق پروتستان  وبر درست باشد، بايد فعاليت اقتصادي درنظرية 
سياسي خـاص يكسـان    اوضاعهاي همتاشده  جفتكه در  جا آن باشد. از )مناطق همتاشده(

را (اگر وجود داشته باشد)  ها نواند تفاوت در فعاليت اقتصادي آت مي، ديگر اين متغير ناست
تفاوت در مذهب علت تفاوت  ،توضيح دهد و اگر متغير اثرگذار ديگري وجود نداشته باشد

 ارائهشده  بيان مسئلةي راهي را براي حل همتاسازدر فعاليت اقتصادي است. بنابراين، روش 
 اوضـاع وبر را آزمود. ممكن است گفته شود كه عـالوه بـر   نظرية آن  اوان بت ميهد كه د مي

ر گرايش مذهبي دباورهاي غيرمذهبي، وجود دارد كه هم  مثالًسياسي خاص متغير ديگري، 
ي بايد بر مبنـاي ايـن   همتاسازنابراين، گذارد. ب مي تأثير ها نر فعاليت اقتصادي آدافراد و هم 

و  اي هسياسي خاص و باورهاي غيرمذهبي متغيرهـاي طبقـ   اوضاعدو متغير انجام گيرد. اگر 
بايـد   كـه مـي   مطرح استدر اين صورت شش حالت  ،ترتيب داراي سه و دو طبقه باشند به

پروتستان و كاتوليك هاي اقتصادي مناطق  و سپس فعاليتگيرد انجام  ها ني براي آهمتاساز
افزايش پيـدا   ها نكه تعداد متغيرها و ابعاد آ كند بروز ميمقايسه شود. مشكل وقتي  ها ندر آ
وجود ندارد. اي  هافزايش تعداد موارد عمالً امكان چنين مقايسواسطة  بهكه اي  هگون به ،ندك مي

ود اين مشـكل  ش يم ارائهي با استفاده از نمرات گرايش كه در صفحات بعد همتاسازروش 
  ند.ك ميي را فراهم اوضاعرا حل و امكان تحليل علّي در چنين 

هاي اجتماعي و اقتصـادي نيـز بسـيار     و سياست ها هيابي برنام ي از نظر ارزشتحليل علّ
آموزشـي خاصـي باعـث افـزايش     برنامة ود كه ش ميمثال، فرض كنيد ادعا براي مهم است. 
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اهميت  همسئلهاي اقتصادي اين  . از نظر سياستشود ميديدگان در كاريابي  آموزشموفقيت 
يا  شود آموزشي فوق باعث افزايش موفقيت در كاريابي ميبرنامة دارد كه مشخص شود آيا 

برگـزاري  وان با ت ميادعا،  تأييدگي بين اين دو متغير كاذب است. در صورت بست هم كه اين
را در پيداكردن كـار افـزايش داد و    ها ني آموزشي براي افراد متقاضي كار موفقيت آها هدور

علّـي   اي گر رابطه نيز ادعاي مذكور بيان جا اينرفاه اجتماعي شد. در ارتقاي باعث  ،درنتيجه
ي هـا  هافـرادي كـه جـذب چنـين دور     فراهم است كهد. اين امكان شوبايد آزمون   است كه
كه باعث ، باالي موفقيتانگيزة  مثالً ؛وند داراي خصوصيات خاصي باشندش مي اي آموزشي

تر عمل  داشته باشند و هم در كاريابي موفق ها هتمايل به گذراندن اين دورهم  ها نود آش مي
آموزشي مذكور نيز با شكسـت مواجـه   برنامة كاذبي رابطة چنين برقراري كنند. در صورت 
  ند.ك ميهاي آماري تحليل علّي امكان آزمون چنين ادعاهايي را فراهم  خواهد شد. روش

اي  ههـاي تحليـل علّـي بـراي مطالعـات مشـاهد       ) يكي از روشmatchingهمتاسازي (
)observational studiesدر ايـن زمينـه،    هـا  ن) است كه در گذشته، حتي قبل از ورود آماردا

هـا،   و اقتصادسـنج  ها نآماردااز سوي اين روش توسعة . با اند كار برده آن را بهان شناس جامعه
ود كه ش ميبيني  پيشاند.  كردهان نيز از اين ادبيات نوين در كارهاي خود استفاده شناس جامعه

 ,Morgan and Hardingهاي آينده افزايش يابد ( ي در سالشناس جامعهكاربرد اين روش در 

ــه2006 ــر   چهــارچوبنخســت  ،). در ايــن مقال ــي كــه ب ــة نظــري تحليــل علّ مفهــوم پاي
ي بـا  همتاساز. در ادامه، روش شود مي ارائه) بنا شده است counterfactualواقعيت (  خالف

علّي تحصـيالت   تأثيرو سپس از آن براي برآورد  شود مي استفاده از نمرات گرايش تشريح
هـا بـراي تحليـل علّـي در      ود. محـدوديت ش ميكودكان در ايران استفاده  ومير مرگر دمادر 

  شود. ميمطالعات مشاهداتي نيز بررسي 
  

  ينظر وبچهارچ. 2
متغير آزمون و  بررسي كنيم.  متغير  دررا  يك متغير مانند  تأثيرواهيم خ ميفرض كنيد 

 تـأثير واهيم خـ  مـي ، فـرض كنيـد   بـراي مثـال  ود. ش مي) ناميده outcomeداد ( متغير برون 
آموزان در يـك   دانشر افت تحصيلي داختصار اينترنت) را  بهدسترسي به اينترنت در خانه (

 صـورت  بـه اسـت كـه    داد  تحصيلي خاص بررسي كنيم. افت تحصيلي متغير بـرون دورة 
=ود: ش ميدوحالتي تعريف  يمتغير خـاص  تحصـيلي   دورةدر  آمـوز  دانشاست اگر  1

=مردود شده باشد و  مردود نشده باشد. خاص تحصيلي  دورةدر  آموز دانشاست اگر  0
=ود: ش ميزير تعريف  صورت بهاينترنت متغير مستقل است كه   آمـوز  دانشاست اگر  1
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آن چيزي را نشان  مورد مطالعه دسترسي به اينترنت در خانه داشته باشد و معموالً دورةطي 
) شـناخته  treatmentبـا عنـوان گـروه آزمـون (    و را بسنجيم  آن تأثيرواهيم خ ميهد كه د مي
=ود و ش مي دهندة  نشان شته باشد كه معموالًندا به اينترنت در خانه است اگر دسترسي 0

البته اين كدگذاري قـراردادي  ؛ ودش ميآن سنجيده  درگروه آزمون  تأثيرو گروه كنترل است 
 هر دو متغير آزمون  جا اينند. در ك ميبحث ايجاد ن ةنتيج دراست و تغيير تعريف تغييري 

وانند بيش از ت مياما اين متغيرها ، اند شدهمتغيرهاي دوحالتي تعريف  صورت به داد  و برون
واژة است  شايان ذكرتر خواهد شد.  پيچيدهدو ارزش داشته باشند كه در اين صورت تحليل 

) experimental studiesرود از ادبيـات مطالعـات آزمايشـي (    كار مـي  هب جا اينآزمون كه در 
اي  ههيچ آزمايشي نيست و ما بـا مطالعـات مشـاهد    دادن معني انجامه اما ب ،گرفته شده است

ي گروه آزمون و گروه كنترل به دو ارزش متغير مورد بررسي مربـوط  ها هسروكار داريم. واژ
ر متغيـر  دگروه آزمون با گـروه كنتـرل را    تأثيرواهيم تفاوت خ ميعبارت ديگر،  هد. بنوش مي

وان تابعي از دسترسي ت ميرا  ،آموز شدان، يعني افت تحصيلي دست آوريم. حال  هوابسته ب
=به اينترنت در نظر گرفت، يعني  ( وضعيت افت تحصيلي  (1)صورت،  . در اين (

وضـعيت افـت تحصـيلي او را هنگـام      (0)را هنگام دسترسـي بـه اينترنـت و     آموز دانش
اينترنـت  ي دسترسي به آموز دانش، اگر براي مثالهد. د ميبه اينترنت نشان  نداشتن دسترسي

داد  متغير بـرون  ،مردود شده باشد آموز دانشاست و اگر اين  1براي او  متغير  ،داشته باشد
(1) آموز دانشاست. پس براي اين  1نيز براي او  = اگـر او قبـول    ،كه در حالي ؛است 1

(1)د، ش مي = (0)د. به همين ترتيـب،  ش مي 0 = دسترسـي بـه    آمـوز  دانـش يعنـي   1
(0)ود شده است و اينترنت نداشته و مرد = دسترسـي بـه اينترنـت     آمـوز  دانـش يعني  0

ر افت تحصـيلي او  دعلّي اينترنت  تأثير آموز دانشنداشته و قبول شده است. حال، براي هر 
=∆  ود:ش ميزير تعريف  صورت به (1) − (0)                                                                              (1) 

برابر اسـت بـا وضـعيت     آموز دانشر افت تحصيلي دعلّي اينترنت  تأثيرديگر،  عبارت به
ي وضـعيت افـت تحصـيلي او    نهـا ه دسترسي به اينترنت دارد مك ميافت تحصيلي او هنگا

هـر  مشاهدة ست كه ا اساسي استنباط علّي آن مسئلةه دسترسي به اينترنت ندارد. ك ميهنگا
 ,Holland) غيرممكن است (آموز دانشوي همان واحد (بر ر (0)و  (1)هاي  دو ارزش

اگـر   ،مثالًمشاهده شده است.  (0)يا  (1)فقط يكي از ارقام  آموز دانش). براي هر 1986
مشـاهده شـده    (0)صورت بـراي او   در اين ،دسترسي به اينترنت نداشته باشد آموز دانش

مـورد مطالعـه هـم     دورةوانـد در  ت مـي ي نآمـوز  دانـش مشاهده نشده است.  (1)است و 
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 ،دسترسي به اينترنت داشته باشـد  آموز دانش كه يحالت در. مينام يم تيواقع خالفرا  (1) ةنشـد  مشـاهده دسترسي به اينترنت داشته باشد و هم نداشته باشد. در اين صورت، حالـت  
علّـي   تأثيرحالت خالف واقعيت است. بنابراين،  (0)شده است و   مشاهده (1)براي او 

اسـت.   ناشـدني  محاسـبه  درنتيجـه و  ناشـدني  ي مشـاهده آمـوز  دانش) براي هر 1معادلة ( 
ات در جمعيت مورد توجه واقع شده اسـت. ميـانگين   تأثيرمتوسط محاسبة ، علت  همين  به

مـورد مطالعـه) برابـر     جامعة) در جمعيت ATE(Average Treatment Effect )(( علّي تأثير
=  :است با (∆) = [ (1) − (0)] = [ (1)] − [ (0)]                           (2) 

.)كه در آن  ) اسـت.  expected valueمقدار مورد انتظار يا اميد رياضـي ( دهندة  نشان (
ان برابر آموز دانشر افت تحصيلي دعلّي دسترسي به اينترنت  تأثيرطبق تعريف باال، ميانگين 

دسترسي به اينترنت دارند  ها نآهمة ه ك ميان هنگاآموز دانشاست با ميانگين افت تحصيلي 
دسترسي به اينترنت ندارند.  ها نآهمة ه ك ميان هنگاآموز دانشي ميانگين افت تحصيلي نهام

است.  ناشدني و محاسبه ناشدني صورت مشاهده علّي نيز بدين تأثيرروشن است كه ميانگين 
اينترنت دارنـد و برخـي از    ان دسترسي بهآموز دانشمورد مطالعه برخي  جامعةدر عمل، در 

 تأثير جمعيت ةدسترسي ندارند. تفاضل ميانگين افت تحصيلي براي اين دو زيرمجموع ها نآ
در اسـت، امـا    ناپـذير  ) محاسـبه ATEعلّـي (  تأثيراگرچه ميانگين  ود.ش ميعلّي ساده ناميده 

]  زير برقرار باشد:  وضعيت. اگر كردرا برآورد  وان آنت ميخاصي  وضعيت (1)] = [ (1)| = 1] ,                                                           (3) [ (0)] = [ (0)| = 0] 
دسترسي به اينترنت  ها نآهمة ه ك ميان هنگاآموز دانشيعني اگر ميانگين افت تحصيلي 

اني باشد كه در جمعيـت  آموز دانش ةداشته باشند مساوي ميانگين افت تحصيلي زيرمجموع
ه ك ميان هنگاآموز دانشرد مطالعه دسترسي به اينترنت دارند و نيز ميانگين افت تحصيلي مو

 ةدسترسي به اينترنت نداشته باشند مساوي ميـانگين افـت تحصـيلي زيرمجموعـ     ها نآهمة 
صورت  اني باشد كه در جمعيت مورد مطالعه دسترسي به اينترنت ندارند، در اينآموز دانش
ــ مــي ــط ت ــرداســتفاده  3وان از رواب ــانگين  ك ــأثيرو مي ــي ( ت ــATEعلّ دســت آورد.  ه) را ب [ (1)| = ان داراي دسترسـي  آموز دانشميانگين افت تحصيلي ه وسيلة وان بت ميرا  [1

]به اينترنت و  (0)| = ان بـدون  آمـوز  دانـش ميـانگين افـت تحصـيلي    ه وسيلة را ب [0
 وضـعيتي چـه  در سـت كـه   ا هـم ايـن  م مسـئلة دسترسي به اينترنت در نمونه برآورد كـرد.  
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شدن فـرض   ها برآورده برقرار است. يك شرط عام براي برقراري اين تساوي 3هاي  تساوي
است. اين فرض وقتـي برقـرار    )conditional independence assumptionاستقالل شرطي (

باشند (در معني استقالل آماري آن). برطبق اين فرض،  مستقل از  (0)و  (1)است كه 
ان به دو گروه داراي اينترنت آموز دانشمستقل از انتخاب  دادهاي  نتايج ممكن براي برون

يي از جمعيـت  ها هو بدون اينترنت است. ممكن است فرض استقالل شرطي در زيرمجموع
ك متغير يا برداري از متغيرهاست كـه  ي ، فرض كنيد براي مثالمورد مطالعه برقرار باشد. 

است. فرض استقالل شرطي ممكن است در داخـل ايـن   متعدد هاي  داراي طبقات يا ارزش
اجتماعي را نشان دهد طبقة ممكن است   مثالًهاي اين متغير برقرار باشد.  طبقات يا ارزش

 ايـن  يرهـاي  متغ بـارة مهم در ةو فرض استقالل شرطي در داخل طبقات برقرار باشد. نكت
ر افت تحصـيلي آنـان   دان به اينترنت و هم آموز دانشر دسترسي دست كه اين متغيرها هم ا

ر افت تحصـيلي  در دسترسي به اينترنت يا فقط دگذارند. بنابراين، عواملي كه فقط  مي تأثير
  گنجانده شود. گذارد الزم نيست در  مي تأثيران آموز دانش

علّـي را فقـط    تـأثير واهيم خ ميگذاري  از نظر سياستبااهميت در بسياري از تحقيقات 
)  ATT(Average Treatment Effect for the Treatedند ((شـو  مـي يي كه آزمون ها نبراي آ

= هـا  نه بـراي آ كـ  ميمحاسبه كنيم، يعني هنگـا  ). در مثـال  Heckman, 1992اسـت (  1
ان داراي آمـوز  دانـش اينترنت را فقـط در   تأثيرمند باشيم كه  هشده، ممكن است ما عالق ارائه

اني كـه  آمـوز  دانـش اينترنـت در   تـأثير دست آوريم. در اين صورت،  هدسترسي به اينترنت ب
=  ود:ش ميزير محاسبه  صورت به تأثيرد. اين شو نميدسترسي به اينترنت ندارند مطالعه  (∆| = 1) = [ (1) − (0)| = 1] = [ (1)| = 1] − [ (0)| = 1] 

ود، يعني كـافي اسـت كـه فقـط     ش ميتر  سادهفرض استقالل شرطي  ATTبراي برآورد    باشد. مستقل از  (0)
اسـت. در ايـن روش دو گـروه آزمـون      يهمتاساز علّي تأثيرهاي برآورد  يكي از روش

ان بدون دسترسي به اينترنت) آموز دانشان داراي دسترسي به اينترنت) و كنترل (آموز دانش(
وند. چـون واحـدهاي   شـ  مـي مقايسـه   ديگـر  يـك ات همانند (شبيه هم) دارند با كه مشخص
، هـر  انـد  ي ديگر شبيه هـم ها هان) به غير از دسترسي به اينترنت از جنبآموز دانشهمتاشده (

  وان به دسترسي به اينترنت نسبت داد.ت ميتفاوت در افت تحصيلي بين دو گروه را 
يي از جمعيت مـورد مطالعـه برقـرار    ها هزيرمجموعاگر فرض استقالل شرطي در داخل 

و از  كـرد محاسـبه   هـا  هعلّي را در داخل اين زيرمجموع تأثيروان ت ميصورت  باشد، در اين
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طبقـة   ، فـرض كنيـد   براي مثـال دست آورد.  هعلّي را براي كل جمعيت ب تأثير ها نروي آ
هد كه فرض استقالل شرطي در دنشان  هم ان را نشان دهد و اطالعاتآموز دانشاجتماعي 

ات علّي را در داخل طبقات اجتمـاعي  تأثيروان ت ميداخل طبقات برقرار است در اين حال، 
دست آورد. در عمل ممكن است تعداد متغيرهـا   هكل را ب تأثير ها نو از روي آ كرد محاسبه

طبقـة  ه بـر  ممكـن اسـت عـالو     مثالً. شودكار مقايسه مشكل  درنتيجهزياد باشد و  در 
اجتماعي شامل سن، جنسيت، محل سكونت، نوع مدرسه، و غيره باشد. روزنبـام و روبـين   

)Rosenbaum and Rubin, 1983 (ي بـر مبنـاي   همتاسـاز  در آن نند كهك ميپيشنهاد حلي  راه
)  ود:ش ميزير تعريف  صورت بهانجام گيرد كه  )propensity scoresنمرات گرايش ( = 1| ) = ( ) 

احتمـال   جا اينگروه آزمون (در در شدن  ديگر، نمرات گرايش احتمال انتخاب عبارت به
) ثابـت  ibidهـد. روزنبـام و روبـين (   د مـي را نشـان   شرط ه داشتن به اينترنت) ب دسترسي

صـورت فـرض    در ايـن  ،برقـرار باشـد    به شـرط نند كه اگر فرض استقالل شرطي ك مي
)نمرات گرايش  به شرطاستقالل شرطي  ي همتاسازوان ت مينيز برقرار است و بنابراين  (

)را بر مبناي  ين ايـن  تـر  مهـم وجـود دارنـد.   متعددي ي همتاسازهاي  روش انجام داد. (
  ).Morgan and Harding, 2006اند ( شدهاختصار در زير شرح داده  بهها  روش

علّـي   تأثيربرآورد منظور  بهي، همتاسازدر اين نوع : )exact matching( قيدق يهمتاساز
اي  هگون بههر مورد گروه آزمون مورد خالف واقعيت براي  ،)ATTبراي موارد گروه آزمون (

  بندي) باشد. طبقه(متغيرهاي  ود كه داراي همان خصوصيات ش مياز گروه كنترل انتخاب 
بـرآورد  منظـور   بـه : )nearest neighbor matching( هيهمسـا  نيتـر  نزديكبا  يهمتاساز

بعدي مانند نمرات گرايش  يك اي سنجهنخست )، ATTعلّي براي موارد گروه آزمون (  تأثير
ود. سپس براي هر مورد از گـروه آزمـون مـوردي از    ش ميساخته  با استفاده از متغيرهاي 

نمـرات گـرايش بـه نمـرات     ترين  نزديك داراي ،كهاي  هگون بهود ش ميگروه كنترل انتخاب 
ـ  ميگرايش گروه آزمون باشد. اين روش را  گزينـي   گزينـي يـا بـدون جـاي     وان بـا جـاي  ت

يك مورد از گروه كنترل انتخاب و با موردي  كه آنگزيني بعد از  برد. در روش با جاي  كار هب
ود و ممكـن اسـت بـار    شـ  ميدوباره به گروه كنترل برگشت داده  شد،از گروه آزمون همتا 

گزينـي، مـورد گـروه كنتـرل بعـد از       كار رود. در روش بـدون جـاي   هي بهمتاسازديگر در 
مـوارد گـروه    ديگري همتاسازوان از آن براي ت ميود و ديگر نش ميي كنار گذاشته همتاساز

ست كه امكـان دارد همتاهـاي خيلـي    ا . يكي از مشكالت اين روش آنكردآزمون استفاده 
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) caliper matchingي كـاليپر ( همتاسـاز نام ه اين روش كه بضعيف انتخاب شوند. نوعي از 
كردن اين مشكل طراحي شـده اسـت. در ايـن روش همتاهـا      ود براي برطرفش ميشناخته 

 درنتيجهاز حد معيني باشد.  تر كم ها نود كه تفاوت نمرات گرايش آش ميانتخاب اي  هگون به
برآوردشـده فقـط بـراي     تـأثير ممكن است برخي موارد گروه آزمون هيچ همتـايي نيابـد و   

  كاربرد دارد. است شدهاز گروه آزمون كه همتا اي  هزيرمجموع
بندي نيز شناخته  طبقهنام ه در اين روش كه ب): interval matching( يا فاصله يهمتاساز

و سـپس مـوارد   شـود   مـي بعدي مانند نمرات گرايش برآورد  تك اي سنجهنخست، ود ش مي
علّي در داخل ايـن   تأثيرو  دنشو ميهاي آزمون و كنترل در چند طبقه يا فاصله مرتب  هگرو
ات علّـي در  تأثيرميانگين وزني  صورت بهعلّي  تأثير. سپس ميانگين آيد ميدست  هب ها هفاصل

هد. اگـر  د مينشان  ها هنسبت افراد را در فاصل اه نآيد كه در آن وز دست مي هب ها هاين فاصل
صـورت ايـن روش بـه     در ايـن  ،هر فاصله فقط يك مـورد از گـروه آزمـون داشـته باشـد     

علّـي   تـأثير از اين روش براي برآورد  بعداًيابد.  ين همسايه تقليل ميتر نزديكي با همتاساز
  كودكان استفاده خواهد شد. ومير مرگر دتحصيالت مادر 

منظـور   بهموارد گروه كنترل همة در اين روش از  :)kernel matching( كرنل يهمتاساز
ود. هر مـورد از گـروه كنتـرل    ش ميساختن خالف واقعيت براي موارد گروه آزمون استفاده 

 Heckman et ← هـا  نود (براي فرمـول وز ش ميآن از گروه آزمون وزن داده فاصلة برطبق 

al., 1997; ibid, 1998 .(اين روش بسط دو روش اخير است. درواقع  
ـ  مـي كه از آن جمله  اند نوشته تعدديافزارهاي م نرم ، محققانعلّي تأثيربراي برآورد  وان ت

 ,Becker and Ichino)، بكر و ايچينو (Abadie et al., 2001افزارهاي ابادي و ديگران ( نرمبه 

  .كرداشاره ) Leuven and Sianesi, 2003)، و لوون و سيانسي (2002
  

  كودكان در ايران ومير مرگر دعلّي تحصيالت مادران  تأثيرمحاسبة . 3
كودكان برآورد  ومير مرگر دتحصيالت (سواد) مادران را  تأثيرنيم ك ميدر اين بررسي سعي 

 كنيم ميو سعي  شود مي مقايسه ديگر يكسواد با  بي مادران باسواد و كودكانِ ومير مرگكنيم. 
 ن، هر تفـاوتي در ميـزا  درنتيجهباشند.  ديگر يكديگر شبيه  وانبدو گروه از جي اين ها هبچ

ـ هـا  هتحصـيالت مـادران نسـبت داد. داد    تأثيروان به ت ميكودكان را  ومير مرگ كاررفتـه   هي ب
 DHS (Iran Demographic and Health(( رانيـ ا يبهداشـت  و يتـ يجمع يبررسـ حاصـل  

Survey وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشكي و بـا  از سوي  1379) است كه در سال



 يهمتاسازعلّي در علوم اجتماعي با استفاده از روش  تأثيربرآورد    114

  

 همـة آوري شـده اسـت. جمعيـت مـورد مطالعـه شـامل        جمـع همكاري مركز آمار ايـران  
متولدشـده از زنـان در    زنـده خانوارهاي ساكن ايران است. از هر خانوار اطالعات كودكـان  

از  ها هدادآوري شده است. در اين مطالعه، براي افزايش دقت  جمعسال  49 - 10گروه سني 
تعداد  پيمايش استفاده شده است. دادن طي ده سال قبل از انجام متولدشده اطالعات كودكان

با احتمال مسـاوي  اي  همورد استفاده نمونجا كه نمونة  آننفر است. از  100200اين كودكان 
)equal probability sampleانـد (بـراي اطالعـات     شدهوزن داده  ها ه) نيست، در تحليل، داد

 1). جـدول  1379 ،وزارت بهداشت، درمـان، و آمـوزش پزشـكي    ←نمونه  بارةدر تر بيش
برخـي خصوصـيات مـادران،    توزيع فراواني كودكان متولدشده طـي ده سـال را برحسـب    

  هد.د مينشان  ها نو خانوار آ ،كودكان
مـادران   بـا يي هـا  هعلّي براي بچ تأثير) و ميانگين ATEعلّي ( تأثيربراي برآورد ميانگين 

ود. ايـن  شـ  ميبر مبناي نمرات گرايش استفاده اي  هي فاصلهمتاساز) از روش ATTباسواد (
نمـرات  نخسـت  ي با حجم زياد مناسـب اسـت. در ايـن روش    ها هروش براي تحليل نمون

ي ود از متغيرهـاي شـ  مـي نيم. در اين برآورد سعي ك ميكودكان محاسبه همة گرايش را براي 
. سپس نقاط مشترك نمرات شودبرقرار  ها دربارة آن استفاده شود كه فرض استقالل شرطي

 تأثيرود. ش ميسواد و باسواد به چند فاصله (طبقه) تقسيم  بيمادران با گرايش براي كودكان 
كل از جمع وزني ايـن برآوردهـاي    تأثيرو شود  ميتحصيالت مادر در اين فواصل محاسبه 

ـ   يات محاسبات و فرمـول ئجزمشاهدة آيد (براي  ت ميدس هباي  هفاصل  ←كاررفتـه   ههـاي ب
Caliendo, 2006.(  

   1378 - 1369 دورةي متولدشده طي ها ه. توزيع (درصد) بچ1 جدول
  ها نو خانوار آ ،برحسب برخي خصوصيات مادران، كودكان

  فراواني (درصد)  متغير
  4/54  محل سكونت: مناطق شهري

  6/45  روستاييمحل سكونت: مناطق 
  7/34  مادران بدون تحصيالت
  6/64  مادران با تحصيالت

  1/26  سن مادر هنگام تولد كودك (ميانگين)
  5/12  مهاجرت مادر

  7/48  جنسيت كودك (دختر)
  5/88  دسترسي خانوار به يخچال
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  8/37  دسترسي خانوار به تلفن
  5/86  دسترسي خانوار به تلويزيون

  1/17  موتورسيكلتدسترسي خانوار به 
  9/24  دسترسي خانوار به دوچرخه

  3/28  دسترسي خانوار به توالت بهداشتي
  7/3  شده فوتكودكان 

 درصدها ةبقي شود نمي 100 درصدها جمع كه متغيرهايي براي. اند شدهوزن داده  ها داده: توضيحات
  . است ميانگين كودك تولد هنگام مادر سن براي عدد. است شده گم هاي ارزش

  .)1379 ،يپزشك آموزش و درمان، بهداشت، وزارت(: منبع

  
است كه فرض استقالل شرطي را  نياز براي برآورد نمرات گرايش استفاده از متغيرهايي

 بـارة گرفته، و اطالعات در انجامي مربوط به موضوع مطالعه، تحقيقات ها هد. نظريكنبرآورده 
 Smith et) يـاري كننـد (  Xوانند ما را در انتخاب اين متغيرها (متغيرهاي ت ميشرايط نهادي 

al., 2005; Sianesi, 2004 ر تحصـيالت  دكودكان و هم  ومير مرگر د). اين متغيرها بايد هم
اطالعـات و شـرايط   ه وسـيلة  گذارند. برقراري فرض استقالل شرطي را بايد بب تأثيرمادران 

). Blundell et al., 2005( كـرد ود توجيه ش ميگروه آزمون در نهادي كه باعث انتخاب افراد 
 تـأثير سـواد   بـي دو گروه باسواد و در  نانآتقسيم ر تحصيالت زنان و ددر ايران عواملي كه 

يا  هدورگذارد شامل محل سكونت والدين زنان، موقعيت اجتماعي و اقتصادي والدين، و  مي
زيرا دسترسي به خـدمات   ،محل سكونت والدين مهم است ود.ش مي اننآ تولد يا رشد زمان

يافتـه   توسـعه  تـر  كـم . در نواحي روستايي و نـواحي  وابسته استو نهادهاي آموزشي به آن 
ر تصـميم  داست. موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين  تر كمدسترسي به نهادهاي آموزشي 

سـطح تحصـيالت زنـان نيـز در     گـذارد.   مـي  تأثيربراي فرستادن دخترانشان به مدرسه  اننآ
بـراي كودكـاني كـه     مـثالً ( ها هافزايش يافته است. در داخل طبقات اين گرو هاي اخير سال

خصوصي متولد شده، والدين اين مادران داراي موقعيـت اقتصـادي و    همادرانشان در سال ب
) برقـراري فـرض اسـتقالل    انـد  كـرده و در نواحي روستايي زندگي  ،اجتماعي خاصي بوده

امـا  ، نشـان داد  هـا  نوان بـا سـن آ  ت مييا زمان تولد مادران را  هدورشرطي قابل قبول است. 
محل سـكونت و موقعيـت    بارةدر هيچ اطالعاتي رانيا يو بهداشت يتيجمع يبررسي ها هداد

. ايـن موضـوع يكـي از    دهـد  در دسـترس قـرار نمـي   اقتصادي و اجتماعي والدين مـادران  
هد: براي برآورد علّي نياز به اطالعاتي است كـه ممكـن   د ميمشكالت برآورد علّي را نشان 
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 جا اينامكان تحليل علّي نيز وجود نداشته باشد. در  درنتيجهموجود نباشد و  ها هاست در داد
عيت اجتماعي موق جاي محل سكونت و هبريم: ب كار مي هكار متغيرهاي جانشيني بادامة براي 

موقعيت اجتماعي و اقتصـادي خـود مـادران     و اقتصادي والدين مادران از محل سكونت و
زنـان در ايـران    تـر  بيشكه  كردوسيله توجيه  وان بدينت مييني را نشنيم. اين جاك مياستفاده 

گونه كه خواهيم ديد  نند (همانك ميزندگي  خودوالدين سكونت وبيش در همان نواحي  كم
گي بسـت  هـم نـد). بنـابراين، بايـد    ك مـي  تأييداطالعات سرشماري نيز تاحدودي اين نظر را 

 تـر  بـيش بين محل سكونت والدين و محل سكونت دختران وجـود داشـته باشـد.    بسياري 
وان انتظار ت ميطبقاتي است. بنابراين،  درونها در ايران، مانند خيلي كشورهاي ديگر،  ازدواج

گي بااليي نيـز بـين موقعيـت اجتمـاعي و اقتصـادي والـدين و موقعيـت        بست هماشت كه د
اقتصادي و اجتماعي فرزندان وجود داشته باشد. متغيرهايي كه در بـرآورد نمـرات گـرايش    

(بـراي   است رود شامل محل سكونت، موقعيت اقتصادي و اجتماعي، و سن مادر كار مي هب
  گي دارد.بست همكودكان نيز  ومير مرگ). اين متغيرها با ها ندادن دوره يا تاريخ تولد آ نشان

هـد كـه   د مـي ) نشـان  Heckman et al, 2997; Dehejia and Wahba, 1999تحقيقـات ( 
ود. شـ  مـي برآوردهـا   )biasكنارگذاشتن متغيرهاي مهم در تحليل علّي باعث افزايش اريب (

ها اجتنـاب   كردن مدل بايد از كوچك ) نيز معتقدند كهRubin et al., 1996روبين و ديگران (
 ،يا متغير درستي نباشد شته باشدنداداد ارتباطي  ه متغيري با متغير برونك ميو فقط هنگا كرد
در برآورد نمرات گرايش  ها نصورت بايد از آ را از تحليل كنار گذاشت. در غير اين آن بايد

كودكـان و هـم بـا     وميـر  مـرگ  متغيرهـايي كـه هـم بـا    همة استفاده كرد. در اين مطالعه از 
كـه   جا البته از آن؛ تحصيالت مادر ارتباط دارد در برآورد نمرات گرايش استفاده خواهد شد

ود، برآوردهايمـان بـدون اريـب نخواهـد بـود. بـراي       شـ  مـي از متغيرهاي جانشيني استفاده 
 هـا  هداددر شـده   مطـرح  و دادن موقعيت اقتصادي و اجتماعي مـادر از متغيرهـاي زيـر    نشان

هـا در   ود: فعاليت مادر، نوع فعاليت اقتصادي در واحد مسكوني، تعـداد اطـاق  ش مياستفاده 
خــانوار، و دسترســي خــانوار بــه اتومبيــل، يخچــال، راديــو، تلويزيــون، تلفــن، دوچرخــه، 

محاسـبة  كشي، حمام، توالت بهداشتي، و سيسـتم گرمايشـي. بـراي     لولهموتورسيكلت، آب 
  .شود سيون الجستيك استفاده مينمرات گرايش از رگر

اگـر كـودك طـي    دوحالتي تعريف شده است كـه   يمتغير صورت بهكودكان  ومير مرگ
صورت صفر است. متغيـر   مساوي يك است در غير ايناول زندگي فوت شده باشد،   سال

سواد و باسواد) تعريف شده است. فعاليـت   بيدوحالتي ( يمتغير صورت بهتحصيالت مادر 
است كه داراي طبقات دامداري، صنايع دستي، اي  هطبق يواحد مسكوني متغير اقتصادي در
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هـاي موجـود در خـانوار نشـان داده      تعـداد اطـاق  ا ها در خانوار ب است. تعداد اطاق غيرهو 
متغيرهـاي دوحـالتي تعريـف    با متغيرهاي موقعيت اقتصادي و اجتماعي مادر بقية ود. ش مي
سـكونت مـادر از دو متغيـر اسـتان محـل سـكونت و محـل        دادن محل  اند. براي نشان شده

است كه اي  هطبق يسكونت در شهر يا روستا استفاده شده است. استان محل سكونت متغير
 يهد. محل سكونت در شهر يا روستا نيز متغيرد مينشان  1379استان كشور را در سال  28
روسـتايي  ناحيـة  نـوع   است كه شامل نواحي شهري و نواحي روستايي (شامل سهاي  هطبق

  گيري شده است. اندازهود. سن مادر (در هنگام پيمايش) برحسب سال ش مي) گوناگون
يـا   هـا  هآيد تعيين تعداد فاصل پيش مياي  هي فاصلهمتاسازي كه در روش مسائليكي از 

ـ     د مـي ) نشان Cochran, 1968هاست. كوچران ( بلوك كـاربردن   ههـد كـه در اغلـب مـوارد ب
درصد از اريب يك متغيـر كـافي اسـت. از     95ن كرد زيرمجموعه (طبقه) براي برطرف  پنج
وجود آيد مربوط  هاريبي كه ممكن است بهمة ، با فرض برقراري استقالل شرطي، جا كه آن

متغيرهـا را برطـرف   همـة  كاربرد پنج فاصله اكثر اريب مربوط بـه   ،به نمرات گرايش است
  ).Imbens, 2004مشكلي ندارد ( تر بيشي ها هالبته كاربرد فاصل؛ ندك مي

 

 ي تحقيقها هيافت 1.3
كه در محل سكونت خود متولـد   كند ارائه مي زناني دربارةاطالعاتي  1385آمار سرشماري 

وانـد  ت مـي ). نگاهي به اين آمار Statistical Centre of Iran, 2008نند (ك ميو زندگي  اند شده
واند جانشين مناسبي براي متغير محـل تولـد   ت ميهد كه تا چه حد محل تولد مادران دنشان 

كه در محل سكونت خـود متولـد   دهد  نشان مينسبت زناني را  2باشد. جدول  اننوالدين آ
نند. براي اين زنان محل سكونت خـود و والدينشـان يكسـان اسـت.     ك ميو زندگي  اند شده

درصـد در   54سال به بيش از  19 - 10براي گروه سني  درصد 79نسبت اين زنان از حدود 
هـد كـه بـيش از    د مـي چنـين نشـان    هـم  2يابد. جدول  سال كاهش مي 39 - 30گروه سني 

 - 30متأهـل  انـد. بنـابراين، نسـبت زنـان      كـرده ازدواج  39 - 30درصد زنان گروه سـني    93
بـيش از   احتمـاالً  ،ننـد ك مـي و زنـدگي   انـد  كه در محل سكونت خود متولد شـده  ،ساله39
 ،درصـد باشـد   54تر بايد بيش از  هاي سني پايين درصد است. نسبت اين زنان در گروه  54

ممكـن اسـت   متأهـل  است. عالوه بر اين، برخي از زنـان   تر كم ها نزيرا احتمال مهاجرت آ
ن وان با اطمينات ميهمراه با والدين خود محل سكونت خويش را تغيير داده باشند. بنابراين، 

نند بيش از ك ميي كه در همان محل سكونت والدين خود زندگي متأهلگفت كه نسبت زنان 
  درصد است. 54
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   متأهلاند و زنان  شده. تعداد و درصد زناني كه در محل سكونتشان متولد 2جدول 
  ي سنيها گروهتفكيك  به 1385در ايران در سال 

  سال 39 - 30  سال 29 - 20  سال 19 - 10  گروه سني
  8806789  8012503  7499486  زنانكل 

  4779426  5185970  5914926  اند شدهتعداد زناني كه در محل سكونت فعلي خود متولد 
  3/54  7/64  9/78  اند شدهدرصد زناني كه در محل سكونت فعلي خود متولد 

  8229334  4914185  722320  اند بار ازدواج كرده حداقل يك ي كهتعداد زنان
  4/93  6/61  8/9  اند بار ازدواج كرده حداقل يك ي كهدرصد زنان

  .)Statistical Centre of Iran, 2008(. منبع: اند شدهحذف  شده گم مقادير: توضيحات

  
علّـي برآوردشـده بـا افـزايش تعـداد       تأثيرنشان داد كه  ها هگرفته با داد انجامي ها نآزمو
كار  هگرفته شد كه حداكثر تعداد فواصل بيابد. بنابراين، تصميم  كاررفته كاهش مي هفواصل ب

مشـكلي   كه اينيابد. براي  كاهش مي ها نالبته با افزايش تعداد فواصل تعداد موارد در آ؛ رود
انتخاب شد كه تعداد مـوارد  اي  هگون به ها نآمحدودة در برآورد پيش نيايد، تعداد فواصل و 

در  ها نآمحدودة فاصله انتخاب شد كه  ، تعداد دهدرنتيجهوجود داشته باشد.  ها نكافي در آ
) پيشنهاد Dehejia and Wahba, 1999ان (نظر صاحبنشان داده شده است. برخي  3جدول 
انتخاب شود كه تفاوت در ميانگين نمرات گـرايش  اي  هگون بهاند كه بهتر است فواصل  كرده
سـت  ا آندهنـدة   نشاندار نباشد (كه  معنياز لحاظ آماري  ها نهاي آزمون و كنترل در آ گروه

همة  دربارةاند). اين آزمون نيز  شدهو همتا  اند شبيه هممورد نظر فاصلة كه اين دو گروه در 
  اين شرط برآورده شده است. ها نآهمة فواصل انجام گرفت و براي 

سـواد و بـرآورد    بـي مـادران باسـواد و   بـا  توزيع نمرات گرايش براي دو گروه كودكان 
آورده شده است. براي هر دو گروه نمرات گـرايش از   3علّي در هر فاصله در جدول   رتأثي
مادران با دو گروه كودكان  ها هوان گفت كه در داخل فاصلت ميند. ك ميتغيير  99/0الي  01/0

ي اول و آخر، توزيع موارد بين ها هاند. به غير از فاصل شدههمتا  ديگر يكسواد با  بيباسواد و 
مـادران  بـا  اما براي گروه اول فراوانـي كودكـان   ، رسد نظر مي هكودكان قابل قبول ب دو گروه

ترتيب  بهاست. براي آخرين فاصله اين ارقام  درصد 4/32و  8/2ترتيب  بهسواد  بيباسواد و 
تعـداد مـوارد نزديـك بـه      هـا  هاست. بنابراين، در اولـين و آخـرين فاصـل    درصد 2/8و  56
موقعيـت اقتصـادي و اجتمـاعي    دهنـدة   نشانر فرض نمرات گرايش نيستند. اگر ب ديگر يك

اقتصادي و اجتماعي تعداد كودكان طبقة ترين  پايينست كه در ا خانوار باشد، نتايج مانند آن
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سواد زياد و تعداد كودكان داراي مادران باسواد كم اسـت و در بـاالترين طبقـه     بيمادران با 
ـ  مـي كه همتـايي ن  هستبسياري  موارددو گروه  . بنابراين، در ايناستنتيجه برعكس  وان ت

نـد كـه   ك مـي اهميت پيـدا   تر بيشجايي  از آن همسئل. اين كرددر گروه مقابل پيدا  ها نبراي آ
هـاي   محـدوديت در اين دو فاصله قرار دارند. اين موضوع يكي از  ها هداد درصد 52حدود 

ـ  بـه هد: مشاهدات ممكـن اسـت   د ميرا نشان اي  هاستنباط علّي در مطالعات مشاهد اي  هگون
هاي آزمون و كنترل وجـود نداشـته باشـد و     موارد در گروههمة باشد كه امكان همتاسازي 

در مطالعات آزمايشـگاهي پـيش   اي  هلئتحليل علّي با مشكل مواجه شود. چنين مس درنتيجه
  آيد. اين محدوديت بايد در تفسير نتايج در نظر گرفته شود. نمي

علّي برآوردشده  تأثيركودكان، و  ومير مرگي ها ني نمرات گرايش، متوسط ميزاها هفاصلحدودة م. 3جدول 
  1379 - 1370 دورةسواد، كودكان متولدشده طي  مادران باسواد و بيبا در هر فاصله براي كودكان 

)ميانگين   فاصلهمحدودة   فاصله )  
)ميانگين  ) 

تعداد كودكان 
مادران با 

  باسواد

تعداد كودكان 
مادران با 
  سواد بي

∆ ×  
علّي  تأثير

برآوردشده 
  (در هزار)

1  )40/0 -00/0[  0520/0  0661/0  1796  11082  1/14 -  
2  )50/0 -40/0[  0424/0  0568/0  1395  3250  4/14 -  
3  )60/0 -50/0[  0408/0  0509/0  1972  3710  2/10 -  
4  )65/0 -60/0[  0283/0  0557/0  1500  2046  4/27 -  
5  )70/0 -65/0[  0288/0  0538/0  1907  2101  0/25 -  
6  )75/0 -70/0[  0252/0  0555/0  2586  2118  3/30 -  
7  )80/0 -75/0[  0375/0  0457/0  3733  2335  2/8 -  
8  )85/0 -80/0[  0318/0  0447/0  5176  2292  9/12 -  
9  )90/0 -85/0[  0275/0  0506/0  8031  2457  1/23 -  
10  ]00/1 -90/0[  0207/0  0419/0  35795  2807  2/21 -  

  .)1379 ايران، بهداشتي و جمعيتي بررسي(: ها داده منبع. اند شدهوزن داده  ها داده: توضيحات

  
كودكان بين فواصل وجـود   ومير مرگر دتحصيالت مادران  تأثيردر بسياري هاي  تفاوت

ود. شـ  مـي مرگ در هـزار تولـد زنـده را شـامل      - 3/30تا حداكثر  - 2/8دارد كه از حداقل 
) ATTمـادران باسـواد (  بـا  ) و بـراي كودكـان   ATEعلّي براي كل كودكـان (  تأثيرميانگين 
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 وميـر  مرگعبارت ديگر، تحصيالت مادر  بهود. ش ميبرآورد  - 0199/0و  - 0189/0ترتيب  به
حدود اندازة كودكان و به همة مرگ در هزار تولد زنده براي  19حدود اندازة كودكان را به 

 نهد. در نمونه، ميـزا د ميمادران باسواد كاهش با مرگ در هزار تولد زنده براي كودكان  20
است. تفـاوت   056/0و  026/0برابر  ترتيب به سواد بيمادران باسواد و با كودكان  ومير مرگ

ديگـر،   عبـارت  بـه اسـت.   - 030/0ود برابـر  شـ  ميعلّي ساده شناخته  تأثيرنام ه اين دو كه ب
انـدازة  كودكان بـه   ومير مرگهد كه تحصيالت مادر باعث كاهش د ميعلّي ساده نشان   تأثير
ي همتاسـاز علّـي سـاده،    تـأثير ود. بنابراين، در مقايسه بـا  ش ميمرگ در هزار تولد زنده  30

هـد.  د مـي كـاهش   درصـد  37انـدازة  علّي را بـه   تأثيربا استفاده از نمرات گرايش اي  هفاصل
كاررفته در  هجاي متغيرهاي جانشيني ب هكه با كاربرد متغيرهاي واقعي ب وان انتظار داشتت مي

 تـر  كـم مرگ در هزار تولد زنده نيز  19علّي برآوردشده از رقم  تأثيربرآورد نمرات گرايش، 
اما  ،ستها ناطمينان براي آفاصلة واريانس اين ضرايب و تعيين محاسبة شود. موضوع ديگر 

علّـي پيچيـده    تـأثير واريـانس  محاسبة ود (ش مياز آن اجتناب پيچيدگي محاسبات واسطة  هب
افزارهـاي   نـرم البته دسترسي به )؛ ودش ميآن نمرات گرايش نيز وارد محاسبة زيرا در  ،است

  ند.ك ميتخصصي امكان چنين برآوردهايي را فراهم 
ي همتاسـاز ي اول و آخر (دهم) مـوارد خـوبي بـراي    ها هفاصل ،گونه كه اشاره شد همان

 هـا  هفاصـل بقيـة  علّي را براي  تأثيرنيستند. بنابراين، در اين مرحله اين دو فاصله را حذف و 
) و براي كودكان ATEعلّي براي كل كودكان ( تأثيرنيم. در اين حالت، ميانگين ك ميمحاسبه 

ــا  ــادران ب ــوادم ــه) ATT( باس ــب ب ــر  ترتي ــرآورد  - 0186/0و  - 0183/0براب ــيب ــ م ود. ش
مرگ در هزار تولد  18حدود اندازة كودكان را به  ومير مرگتحصيالت مادر  ديگر،  عبارت به

مرگ در هزار تولد زنده براي كودكـان داراي   19حدود اندازة كودكان و به همة زنده براي 
هد. بنابراين، حذف اين دو فاصله تفاوت چنداني در برآوردهـاي  د ميكاهش  باسوادمادران 
امـا فقـط بـه    اسـت،  برآوردهـاي بهتـري    ها نوان گفت كه ايت يمند. ك ميعلّي ايجاد ن تأثير

ود. براي ش ميي دوم الي نهم قرار دارد مربوط ها هدر فاصل ها نكودكاني كه نمرات گرايش آ
يك شـاخص  نخست  ،شده دريابيم حذفي ها هتفاوت اين گروه از كودكان را با گرو كه اين

ثروت با استفاده از جمع يازده متغير دوحالتي دسترسي به اتومبيل، تلويزيون، راديو، يخچال، 
كشي، و سيسـتم گرمـايش    لولهتلفن، موتورسيكلت، دوچرخه، حمام، توالت بهداشتي، آب 

دسترسي خانوار دهندة  نشانشاخص ثروت براي هر كودك نمرة سازيم. بنابراين،  ميمركزي 
ي اول، هـا  هتعداد از اين كاالهاست. سپس، ميانگين شاخص ثروت را بـراي فاصـل   او به آن
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ـ  9/6، و 8/4، 2/2برابـر   ترتيـب  بـه يم كـه  كرددوم الي نهم، و دهم حساب  دسـت آمـد.    هب
كـاال، در   2/2اول دسترسي به فاصلة متوسط خانوارهاي كودكان در  طور بهديگر،  عبارت به

كاال دارنـد.   9/6دهم دسترسي به فاصلة كاال، و در  8/4به ي دوم الي نهم دسترسي ها هفاصل
هد. كودكان د ميبنابراين، نمرات گرايش موقعيت اقتصادي و اجتماعي خانوارها را نيز نشان 

. دارندتعلق دهم به طبقات باال (ثروتمند) فاصلة اول به طبقات پايين (فقير) و در فاصلة در 
فقيـر) و كودكـان داراي   طبقـة  اول (فاصـلة  در  سواد بيمادران با نيز كودكان  علتبه همين 

ـ  مـي اند و روشـن اسـت كـه ن    شدهثروتمند) جمع طبقة دهم (فاصلة در  باسوادمادران  وان ت
زنان بسياري ثروتمند تعداد طبقة زنان باسواد و در بسياري فقير تعداد طبقة انتظار داشت در 

علّي  تأثيرو بهتر است  است دو طبقه مشكل ي براي اينهمتاساز. بنابراين، كردپيدا  سواد بي
  .كردرا براي طبقات مياني محاسبه 

  
  گيري نتيجه .4

مناسـبي را  زمينـة  يافت خالف واقعيت  نظري تحليل علّي بر مبناي ره چهارچوبادبيات و 
علّي  تأثير، برآورد اين . با وجودكند ميفراهم اي  هعلّي در مطالعات مشاهد تأثيربرآورد براي 

گـذار كـه بـراي بـرآورد     تأثيرنيست. امكان دارد كه برخـي متغيرهـاي مهـم و    اي  هكار ساد
واند كار برآورد را ت مي همسئلكاررفته موجود نباشد و اين  هي بها هدر داداست علّي الزم   تأثير

گيـري چنـين    نمونـه مناسـب و  نامـة   تهيـة پرسـش  وان با ت ميالبته  كند؛مشكل يا غيرممكن 
اما حتي پس از رفع اين مشكل نيز كار بـرآورد ممكـن   ، كردگيري  اندازهمتغيرهاي مهمي را 

هاي آزمـون و كنتـرل مـوارد     ي بايد براي گروههمتاساز. در روش مواجه شودمانع با است 
امـا ممكـن اسـت مـوارد     ، كردهمتا  ديگر يكرا با  ها نوجود داشته باشد تا بتوان آي همشاب

ممكن اي  هي فاصلهمتاسازهاي آزمون و كنترل وجود نداشته باشد. در روش  در گروهمشابه 
گروه آزمـون) زيـاد و    مثالً( ها هطبقات تعداد موارد براي يكي از گرو بعضي است در داخل

براي گروه ديگر (گروه كنترل) كم باشد. در اين حالت، مواردي از گروه آزمون وجود دارد 
علّي  تأثيري و برآورد همتاسازامكان  درنتيجهر گروه كنترل ندارد و كه هيچ مورد مشابهي د

سـت كـه   ا وان انجام داد ايـن ت مي. در چنين مواردي، كاري كه فراهم نيستبراي اين موارد 
ي همتاسـاز كه امكان  برآورد شود علّي با ديگر طبقات تأثيراين طبقات كنار گذاشته شود و 

كاررفته كاربرد دارد. اين  هطبقات ب دربارةصورت، نتايج نيز فقط  وجود دارد. در اين ها ندر آ
هـد.  د مـي علّي را در مطالعات مشاهداتي نشـان   تأثيرموضوع يكي از مشكالت مهم برآورد 
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 يمسـائل  چنين اما است، هكرد اي همالحظ قابل پيشرفت علّي تحليل فنون و هاروش اگرچه
، مـواقعي . در چنـين  كـرد وان با كاربرد اين فنون حـل  ت ميود نش مي ها هرا كه مربوط به داد

  باشد. فراهمكه امكان آن  ي مناسب است، البته در صورتيها هآوري داد جمعحل  راه
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