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 )1مقذمٍ
سگشسیَى لدستیک ٍ تحلیل تطخیػی سًٍذّای آهاسی ّستٌذ کِ برای پیص بیىی عضًیت گريَی بٍ کار می

ريوذ وٍ پیص بیىی ومرٌّ .ش دٍ سًٍذ تِ ها اهکاى هی دٌّذ تا یک هتغیش ٍاتستِ عثمِ ای سا تش اساس تؼذادی هتغیش
پیصتثي یا هستمل پیص تیٌی کٌین .ایي هتغیشّای هستمل هؼوَال پیَستِ ّستٌذ ،اها سگشسیَى لَخستیک اص ػْذُ
هتغیشّای هستمل عثمِ ای تشهی آیذ.تِ عَس کلی سگشسیَى لدستیک دس همایسِ تا تحلیل تطخیػی هی تَاًذ دس
گستشُ ٍسیغ تشی اص هَلؼیت ّا تِ کاس سٍد .تفسیر وتایج رگرسیًن لجستیک ویس آسان تر از تفسیر وتایج تحلیل

تشخیصی است(تشیس ٍ ّوکاساى.)394:1391 ،
هثال صهاًی کِ تخَاّین ًوشُ افشاد (هیضاى دسآهذ) افشاد سا تش حسة ساتمِ ضغلی ٍ هیضاى تحػیالتی کِ داسًذ پیص
تیٌی کٌین اص سٍش سگشسیَى چٌذ هتغیشُ استفادُ هی کٌین ،اها صهاًی کِ تخَاّین پیص تیٌی کٌین کِ ّش فشد تشحسة
ساتمِ ضغلی ٍ هیضاى تحػیالتی کِ داسد دس کذام گشٍُ دسآهذی (دسآهذ تاال یا دسآهذپاییي) لشاس هی گیشد ،اص سٍش
سگشسیَى لدستیک تْشُ هی گیشین .اص سگشسیَى لدستیک تشای پیص تیٌی ػضَیت عثمِ تشای هَاسدی کِ اص لثل
ػضَیت دس آى هطخع ًیست استفادُ هی کٌین.
دس تؼشیفی دیگش ،صهاًی کِ هتغیش ٍاتستِ دس سغح اسوی است ٍ هتغیشّای هستملّ ،ن تشتیثی/اسوی ٍ ّن فاغلِ ای
ّستٌذ ،سٍش ّای سگشسیَى خغی هؼوَلی ٍ تحلیل تطخیػی ،همذاس تشآٍسدّا سا کوتش اص همذاس ٍالؼی ًطاى هی
دٌّذ ،دس ایي ٍضؼیت اص سگشسیَى لدستیک استفادُ هی ضَد.
سگشسیَى لدستیک ًسثت تِ تحلیل تطخیػی اسخحیت داسد ٍ هْنتشیي دلیل آى است کِ دستحلیل تطخیػی
گاّی اٍلات احتوال ٍلَع یک پذیذُ خاسج اص عیف  0تا  1لشاس هی گیشد ٍ هتغیشّای پیص تیي ًیض تایذ داسای تَصیغ
ًشهال چٌذهتغیشُ تاضٌذ .دس حالی کِ دس سگشسیَى لدستیک ،احتمال يقًع یک پذیذٌ در داخل  0تا  1قرار

دارد ي رعایت پیص فرض ورمال بًدن متغیرَای پیص بیه الزم ویست(سشهذ.)33:1384 ،
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دس هدوَع صهاًی اص سگشسیَى لدستیک استفادُ هی کٌین کِ ضشایظ صیش تشلشاس تاضذ:
 )1هتغیش ٍاتستِ اسوی (دٍ یا چٌذٍخْی)
 )2هتغیشّای هستمل ّن تشتیثی ٍ ّن فاغلِ ای
ً )3شهال ًثَدى تَصیغ هتغیشّای پیص تیي.
ًکتِ :صهاًی کِ پیص فشؼ ّای ًشهال تَدى چٌذهتغیشُ ٍ تشاتشی هاتشیس ّای ٍاسیاًس ٍ کٍَسایاًس تاهیي ضذًذٍ ،
ًیض هتغیشّای هستمل ّوِ دس سغح سٌدص فاغلِ ایً/سثی تاضٌذ؛ دس آى غَست پیطٌْاد هی ضَد کِ اص سٍش تحلیل
تطخیػی تِ خای سٍش سگشسیَى لدستیک استفادُ کٌین.
ًکتِ :دًٍَع سگشسیَى لدستیک ٍخَد داسد :سگشسیَى لدستیک اسوی دٍ ٍخْی ٍ سگشسیَى لدستیک اسوی
چٌذٍخْی .یؼٌی تستِ تِ ایي کِ هتغیش ٍاتستِ داسای چٌذٍخِ (عثمِ) تاضذ ،اص سگشسیَى لدستیک هٌاسة تا آى تْشُ
هی گیشین.

 )2پیص فرض َا ي مالحظات
-1سغح سٌدص :هتغیشّای هسمل هی تَاًٌذ ّن دس سغح کوی (فاغلِ ایً/سثی) ٍ ّن دس سغح کیفی
(اسوی/تشتیثی) عثمِ تٌذی ضذُ تاضٌذ .اها چٌاىچِ یک یا چٌذهتغیش هستمل دس سغح اسوی/تشتیثی تَدًذ ،حتواً تایذ
اتتذا ایي هتغیشّا سا تِ هتغیشّای تػٌؼی تثذیل کٌین (یؼٌی کذّای  .)1 ٍ 0الثتِ دس سٍش سگشسیَى لدستیک،
کادسی تِ ًام … ٍ Categoricalخَد داسدکِ تا اًتخاب ٍ اخشای آى ،هتغیشّای تشتیثی تِ عَس خَدکاس تِ
هتغیشّای تػٌؼی تثذیل هی ضًَذ .تٌاتشایيً ،یاصی تِ کذگزاسی هدذد آى ّا ًیست.
 -2تَصیغ ًشهال :لضٍم تثؼیت هتغیشّای هستمل اص تَصیغ ًشهال ضشٍسی ًیست .اها چٌاى چِ ایي هتغیشّا داسای تَصیغ
ًشهال چٌذهتغیشُ تاضٌذ ،دس آى غَست تشاصش هذل تْتش خَاّذ تَد.
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 -3چٌذّنخغی :چٌذّنخغی ًثَدى هتغیشّای هستمل ،اص دیگش هفشٍضات سگشسیَى لدستیک هی تاضذ .چشا کِ دس
غَست چٌذّن خغی تَدى ایي هتغیشّا ،تشآٍسدّا داسای اسیة تَدُ ٍ خغاّای استاًذاسد ًیض ًَساى صیادی خَاٌّذ
داضت.
 -4حدن ًوًَِ :اگشچِ دس ادتیات هشتَط تِ سگشسیَى لدستیک ،لَاػذ خاغی تشای حدن ًوًَِ ٍ ًیض حذالل تؼذاد
ًوًَِ تؼذاد هتغیش هستمل (پیص تیي) پیطٌْاد ًطذُ است ،اها تشخی ًَیسٌذگاى دس حَصُ آهاس چٌذهتغیشُ ،حذالل
حدن ًوًَِ تشای یک تحلیل سگشسیَى لدستیک خَب سا ً 100فش ٍ تشخی ًیض ً 50فش ػٌَاى کشدُ اًذ(حثیة پَس ٍ
غفشی.)715-716 :1388 ،
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 )3مثال
اعالػات هشتَط تِ ساتمِ ضغلی ٍ هیضاى تحػیالت کاسهٌذاى اداسُ پست سا خوغ آٍسی کشدُ این (دادُ ّا فشضی
است) ٍ لػذ داسین ایي سا تیاصهایین کِ آیا هی تَاى تا استفادُ اص ساتمِ ضغلی ٍ تحػیالت کاسهٌذاى ،پیص تیٌی کٌین
کِ آًاى دس چِ گشٍُ دسآهذی (دسآهذ تاال یا دسآهذ پاییي) لشاس هی گیشًذ.
تِ تیاى دیگش لػذ داسین ػَاهلی سا کِ تش هیضاى دسآهذ کاسهٌذاى هَثش ّستٌذ سا ضٌاسایی کٌین ٍ ،تا استفادُ اص یک
سشی هتغیشّا (ساتمِ ٍ تحػیالت) احتوال دسآهذ تاال یا دسآهذ پاییي داضتي کاسهٌذاى سا تشسسی کٌین.
ًحَُ سٌدص ٍ کذگزاسی هتغیشّای هستمل ٍ ٍاتستِ دس خذٍل  1آهذُ است.
خذٍل  .1هتغیشّای هستمل ٍ ٍاتستِ

ساتمِ ضغلی( :تِ سال)
هیضاى تحػیالت  :ضاهل چْاس عثمِ
هتغیشّای هستمل:

صیش دیپلن :کذ 1
دیپلن :کذ 2
فَق دیپلن ٍ لیساًس :کذ 3
فَق لیساًس ٍ دکتشا :کذ 4
هیضاى دسآهذ :ضاهل دٍ عثمِ

هتغیش ٍاتستِ:

دسآهذ پاییي :کذ 1
دسآهذ تاال :کذ 2
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 )4وحًٌ اجرای رگرسیًن لجستیک در بروامٍ SPSS
تشًاهِ سا تاص هی کٌین .دادُ ّا دس تشًاهِ ٍ spssاسد ضذُ اًذ ٍ کذگزاسی هتغیشّا ّن اًدام ضذُ است.
ًحَُ کذگزاسی دس خذٍل ً 1طاى دادُ ضذُ است.
 -1هسیش  Analyze ---> Regression ---> Binary Logeisticسا دًثال هی کٌین.
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 -2هغاتك اضکال صیش دستَسات سا اخشا هی کٌین.

 -1هتغیر واتسته را وارد کادر هیکنین

 -3گسینه Categorical
را انتخاب هی کنین

 -2هتغیرهای هستقل را
وارد کادر هی کنین

هتغیرطثقهای(اسوییاترتیثی)که در اینجا هیساى
تحصیالت است را وارد کادر هی کنین.
در انتها گسینه  Continueرا انتخاب هی کنین
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گسینه های زیر را هطاتق ضکل فعال هیکنین:
Probabilities
Group membership
Cook’s
Studentized

گسینه های زیر را هطاتق ضکل فعال هیکنین:
Classification plots
…Hosmer-Lemeshow goodness

درانتها تر روی گسینه  Continueو در کادر
اصلی تر روی  Okکلیک هی کنین

خشٍخی ّای آصهَى سگشسیَى لدستیک دس اداهِ آٍسدُ ضذُ است .دس اداهِ تِ تَضیح خذاٍل هْن هی پشداصین ٍ
دس اًتْا تِ تفسیش ٍ ًحَُ گضاسش ًتایح خَاّین پشداخت.

8

 )5خريجی َا ي تًضیحات
خذٍل صیش ًطاى هی دّذ کِ حدن ًوًَِ هؼتثش ً 110فش است ٍ دادُ ًالع یا گوطذُ ای ٍخَد ًذاسد .تِ تیاى دیگش
 100دسغذپاسخگَیاى کِ تشاتش تا ً 110فش هی ضًَذ دس پشداصش ضشکت دادُ ضذُ اًذ.
Case Processing Summary
Percent

N

100.0

110

.0

0

100.0

110

.0

0

100.0

110

a

Unweighted Cases

Included in
Analysis
Missing Cases

Selected Cases

Total
Unselected Cases
Total

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of
cases.

کذگزاسی هدذد هتغیش ٍاتستِ :تشًاهِ  SPSSتِ کساًی کِ دسآهذ پاییي داسًذ ٍ کذ  1گشفتِ تَدًذ کذ  0هی دّذ ٍ
تِ کساًی کِ دسآهذ تاال داسًذ ٍ کذ  2گشفتِ تَدًذ دس آصهَى سگشسیَى لدستیک کذ  1هی دّذ ٍ تحلیل ّا سا تش
اساس کذّای غفش ٍ یک اًدام هی دّذ .ایي عثمِ تٌذی تِ غَست خَدکاس اًدام هی ضَد.
Dependent Variable Encoding
Internal Value

0
1

Original Value
Daramad-Paeen
Daramad-Bala

کذگزاسی هدذد هتغیش هستمل عثمِ ای (تحػیالت) :آصهَى سگشسیَى لدستیک ّش عثمِ سا تا عثمِ تاالتش اص آى
همایسِ هی کٌذ .تِ تیاى دیگش چَى هیضاى تحػیالت عثمِ ای تَدُ ٍ ضاهل چْاس عثمِ هی ضَد دس ًتیدِ تِ آى  3کذ
اختػاظ دادُ است .ضیَُ کاس تذیي غَست است کِ دس همایسِ عثمِ اٍل ٍ دٍم تا ّن ،تشای عثمِ اٍل کذ  ٍ 1تشای
عثمِ دٍم کذ  0سا دس ًظش گشفتِ است .سپس دس همایسِ عثمِ دٍم ٍ سَم تا ّن ،تشای عثمِ دٍم کذ  ٍ 1تشای عثمِ
سَم کذ  0سا دس ًظش هی گیشد ٍ الی آخش .تشای عثمِ آخش کذی دس ًظش گشفتِ ًوی ضَد.
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الصم تِ رکش است کِ ها دس فایل دادُ ّای  SPSSهتغیشّای تحػیالت ٍ دسآهذ سا کذگزاسی کشدُ این .ایي
کذگزاسی تاػت هی ضَد کِ دس فایل خشٍخی سگشسیَى لدستیک تِ خای ػذدً ،امّای عثمات دسآهذ ٍ
تحػیالت گضاسش ضَد ٍ فْن خذاٍل آساى تش ضَد.
فشاٍاًی ّش کذام اص عثمات تحػیلی ًیض رکش ضذُ است .کِ تشای هثال افشادی کِ هیضاى تحػیالتطاى صیش دیپلن است
ً 19فش ّستٌذ.
Categorical Variables Codings
Parameter coding

)(3

)(2

Frequency

)(1

.000

.000

1.000

19

ZireDiplom

.000

1.000

.000

31

Diplom

1.000

.000

.000

46

FoghDiplom.Lisans

.000

.000

.000

14

FoghLisans.Doctora

Tahsialat

ًتایح خذٍل صیش ًطاى هی دّذ کِ تا اعویٌاى  57.3دسغذ تا استفادُ اص هدوَع  2هتغیش هستمل دس ایي تحمیك یؼٌی
تحػیالت ٍ ساتمِ ضغلی ،لادسین تغییشات هتغیش ٍاتستِ هیضاى دسآهذ (تاال ٍ پاییي) سا تثییي کٌین.
a,b

Classification Table

Predicted
Daramad.T

Percentage
Correct

Daramad-Bala

Observed

DaramadPaeen

.0

47

0

Daramad-Paeen

100.0

63

0

Daramad-Bala

Daramad.T

57.3

Step 0

Overall Percentage
a. Constant is included in the model.
b. The cut value is .500
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اسصیاتی کل هذل
ًتایح آصهَى اٍم ًیثَس ،اسصیاتی کل هذل سگشسیًَی لدستیک سا ًطاى هی دّذ .ایي آصهَى تِ تشسسی ایي هَضَع
هی پشداصد کِ هذل (ًمص تحػیالت ٍ ساتمِ ضغلی دس عثمِ تٌذی گشٍُ دسآهذی) تا چِ اًذاصُ لذست تثییي ٍ
کاسایی داسد .تا تَخِ تِ سغح هؼٌی داسی هذل ،تشاصش هذل لاتل لثَل تَدُ ٍ دس سغح خغای کوتش اص  ./05هؼٌی داس
است.
Omnibus Tests of Model Coefficients
df

Sig.

Chi-square

.000

4

29.265

Step

.000

4

29.265

Block

.000

4

29.265

Step 1

Model

تشسسی تشاصش هذل
ضشایة خذٍل صیش ،تمشیة ّای ضشیة تؼییي ( )R2دس سگشسیَى خغی ّستٌذ کِ دس ایي خا دس سگشسیَى
لدستیک استفادُ هی ضًَذ .دس سگشسیَى لدستیک ،چَى هحاسثِ دلیك همذاس ضشیة تؼییي دضَاس است ،تٌاتشایي اص
همادیش آهاسُ ّای فَق تشای ایي کاس استفادُ هی ضَد تا هطخع گشدد کِ هتغیشّای هستمل تَاًستِ اًذ تا چِ هیضاى
اص ٍاسیاًس هتغیش ٍاتستِ سا تثییي کٌٌذ.
همادیش تیي  0تا ًَ 1ساى داسد .همادیش دٍ آهاسُ تشاتش تا  ./314 ٍ ./234تذست آهذُ است ٍ تذیي هؼٌاست کِ دٍ هتغیش
هستمل تَاًستِ اًذ تیي  23تا  31دسغذ اص تغییشات هتغیش هیضاى دسآهذ پاسخگَیاى (دسآهذ تاال یا پاییي داضتي) سا
تثییي کٌٌذ.
Model Summary
-2 Log likelihood Cox & Snell R Nagelkerke R

Square
.314

Step

Square
.234

a

120.892

1

a. Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than .001.

00

خْت تثییي لذست هذل دس تفکیک افشاد دس عثمات هتغیش ٍاتستِ ،اص ًتایح خذٍل صیش استفادُ هی کٌین .اص ًتایح ایي
خذٍل هی تَاًین تِ هیضاى غحت ٍ دسستی دس عثمِ تٌذی افشاد پی تثشین .دلت کل عثمِ تٌذی افشاد تشاتشتا 73.6
دسغذ تَدُ است .ایي دلت دس افشاد تا دسآهذ پاییي تشاتش تا  70.2دسغذ است کِ ًطاى هی دّذ ً 33فش اص کساًی کِ
دسآهذ پاییي داضتِ اًذ دسست تفکیک ضذُ اًذ ٍ ً 14فش تِ اضتثاُ تفکیک ضذُ اًذّ .وچٌیي دلت عثمِ تٌذی دس
کاسهٌذاى تا دسآهذ تاال  76.2دسغذ است کِ دس ایي گشًٍُ 48 ،فش اص کساًی کِ دسآهذ تاال داضتِ اًذ تِ دسستی
تفکیک ضذُ اًذ ٍ ً 15فش ًیض تِ اضتثاُ تفکیک ضذُ اًذ.
a

Classification Table

Predicted

Percentage

Observed

Daramad.T

Correct

Bala

Paeen

70.2

14

33

Paeen

76.2

48

15

Bala

Daramad.T

73.6

Step 1

Overall Percentage
a. The cut value is .500

خذٍل تؼذ هْن تشیي خذٍل دس تفسیش ًتایح هشتَط تِ هؼٌی داسی ٍ هیضاى تاثیش ّش هتغیش هستمل تش هتغیش ٍاتستِ است.
دس ایي خذٍل:
ّ Bواى ضشیة سگشسیًَی استاًذاسدًطذُ است.
ّ S.Eواى خغای استاًذاسد است.
 : Waldآهاسُ ٍالذ ،هْن تشیي آهاسُ تشای آصهَى هؼٌی داسی حضَس ّش هتغیش هستمل دس هذل هی تاضذ .آهاسُ ٍالذ
هؼادل آهاسُ  tدس سگشسیَى خغی است .هثال ًتایح ًطاى هی دّذ کِ تاثیش هتغیش هیضاى تحػیالت دس هدوَع هؼٌی
داس است اها تاثیش هتغیش ساتمِ ضغلی تش هیضاى دسآهذ هؼٌی داس ًیست (.)P=./158
 :Expهؼادل ضشیة سگشسیًَی استاًذاسد ضذُ دس سگشسیًَی خغی است کِ تشای تفسیش ًتایح تحمیك اص آى استفادُ
هی ضَد.
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جذيل ضرایب
Variables in the Equation
B

S.E.

Tahsialat

Step 1

Wald

Sig.

df

22.819

3

.000

Exp(B)

Tahsialat(1)

-3.289

.968

11.536

1

.001

.037

Tahsialat(2)

-2.442

.866

7.957

1

.005

.087

Tahsialat(3)

-.771

.846

.830

1

.362

.463

Sabeghe

.097

.069

1.989

1

.158

1.102

Constant

1.210

.864

1.962

1

.161

3.352

a

a. Variable(s) entered on step 1: Tahsialat, Sabeghe.
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ًوَداس تاال تِ ًوَداس عثمِ تٌذی ( )Classification Plotهؼشٍف است ٍ تػَیش تػشی اص غحت عثمِ تٌذی سا دس
یک ًوَداس ّیستَگشام پطتِ ای ًطاى هی دّذ .ایي ًوَداس دس کٌاس خذٍل عثمِ تٌذی ()ClassificationTable
سٍش دیگشی تشای ًوایص غحت عثمِ تٌذی پاسخگَیاى است.
ایي ًوَداس اص دٍ هحَس  Y ٍ Xتطکیل ضذُ است ٍ هیضاى اًغثاق احتواالت پیص تیٌی ضذُ تا پیاهذّا سا ًطاى هی دّذ.
ّش ػالهت ً 1طاى دٌّذُ پاسخگَیی است کِ دسآهذ پاییي داسد ٍ ّش ػالهت ً 2طاى دٌّذُ پاسخگَیی است کِ
دسآهذ تاال داسد.
ّشخِ پاسخگَیاى یک گشٍُ دس یک سوت ًوَداس ٍ پاسخگَیاى دیگش دس سوت دیگش ًوَداس لشاس تگیشًذ ،غحت
عثمِ تٌذی ٍ پیص تیٌی هذل تاالتش است .دلیك تشیي ضیَُ عثمِ تٌذی تِ غَستی است کِ ّوِ اػذاد ( 1دسآهذ پاییي)
دس یک سوت ًوَداس ٍ ّوِ اػذاد ( 2دسآهذ تاال) دس سوت دیگش ًوَداس لشاس تگیشًذ.
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 )6تفسیر ي گسارش وتایج:
آصهَى تحلیل سگشسیَى لدستیک اًدام ضذ کِ دس آى ػاهل هیضاى دسآهذ تِ ػٌَاى هتغیش ٍاتستِ ٍ ،هیضاى تحػیالت
ٍ ساتمِ ضغلی تِ ػٌَاى هتغیشّای پیص تیي (هستمل) اًتخاب ضذًذ .دس کل ً 110فش دس تحلیل ٍاسد ضذًذ ٍ هذل
کاهل  Full Modelتِ عَس هؼٌی داسی پایا تَد (;29.265 ٍ df ;4 ، P> ./01هدزٍس کای).
ایي هذل تیي  23تا  32دسغذ اص ٍاسیاًس هیضاى دسآهذ (تاال یا پاییي) سا تثییي هی کٌذ 70.2 .دسغذ اص اص افشاد تا
دسآهذ پاییي دسست عثمِ تٌذی ضذُ اًذ ٍ  76.2دسغذ اص پیص تیٌی ّا دس هَسد افشاد تا دسآهذ تاال غحیح تَد .دس
کل  73.6دسغذ اص پیص تیٌی ّا دسست تَد.
{ خذٍل ضواسُ( ...خذٍل ضشایة)} ،ضشایة ٍ آهاسُ  ٍ Waldدسخات آصادی هشتَط ٍ همادیش احتوال تشای
ّشکذام اص هتغیشّای پیصتیي سا اسائِ هی دّذ .تاثیش ًتایح ًطاى هی دّذ کِ فمظ هیضاى تحػیالت تِ عَس هؼٌی داسی
دسآهذ افشاد سا پیص تیٌی هی کٌذ .خْت ایي تاثیش هٌفی است کِ ًتایح ًطاى هی دّذ کِ تا افضایص هیضاى تحػیالت
کاسهٌذاى ،هیضاى دسآهذ آًاى کاّص هی یاتذ!!
هناتع:
 تریس ،نیکال و کوح ،ریچارد و سلنگار ،رزهری ( )1331تحلیل داده های روانطناسی تا ترناههه  ، SPSSویهرایص
سوم ،تهراى :نطر دوراى.
 حثیة خور؛ کرم و صفری ضالی ،رضا ( .)1311راهنوای جاهع کارترد  SPSSدر تحقیقات خیوایطی ،تهراى  :لویه،
هتفکراى.
 سرهذ ،زهره و هوکاراى ( ،)1312روش های تحقیق در علوم رفتاری ،چاج هفتن ،تهراى :انتطارات آگاه
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مرکس خدمات آماری خوارزمی

اوجام

تحلیل آماری پایان وامه کارشىاسی ارشد ي دکترا ي مقاالت ISI

تا نرم افسارهای  SPSS – LISREL – AMOS –PLS – Eviewsو ضثکه های عصثی تا Matlab
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رامیه کریمی:
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