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 SPSS آمار توصیفی در

 Data) هرای آمراری اسرتم همره ترالش دانشرمندان داده       تررین بخرش در تحلیرل داده    اصلی (Population) شناخت جامعه آماری

Scientists)  هرای   های جامعه آماری را بشناسند و روابط بین متغیرها را تشخیص دهندم یکری از روش  ویژگیآن است که خصوصیات و

های توصریفی معمروال بره پرنج گرروه تقسریم        های آمار توصیفی استم شاخص ساده ولی موثر در این مهم، محاسبه و به کارگیری شاخص

 .شوند می
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 بندی مقرادیر را در یرک عردد یرا      سازی و یا جمع امکان خالصه های آماری، این گروه از شاخص :های تمایل به مرکز شاخص

در ایرن گرروه از    (Mode) نمرا  و همینطرور  (Median) میانره  و (Mean) میرانگین  آورندم برای مثرال  نقطه فراهم می

 .ها قرار دارند شاخص

 ها چندک :های چندکی شاخص (Quantile)هرا کمترر    کنند کره درصرد خاصری از مشراهدات از آن     ، نقاطی را مشخص می

ها مقداری کوچکتر  درصد داده 1۴ه این معنی است که ها است ب ، صدک دهم داده۰۴هستندم برای مثال اگر بگوییم که مقدار 

 صردک  ها را به صرورت  ها هستندم ممکن است چندک ها مرتبط با توزیع یا فراوانی داده دارندم معموال چندک ۰۴یا مساوی با 

(Percentile)، دهک (decile)چارک ، یا (Quartile) هرا را بره صرد قسرمت      هرا، مجموعره داده   نشان دهندم صدک

ترا   ۹ها نیز  اهد داشتم همچنین تعداد دهکوجود خو  کنندم مشخص است که به این ترتیب نود و نه صدک مساوی تقسیم می

کننرد،   ها را به چهار بخش مسراوی تقسریم مری    ها نیز که داده کنندم چارک قسمت مساوی تقسیم می 1۴است که جامعه را به 

 .شوند چارک اول، دوم و سوم نامیده می

 شرودم بررای مثرال     ر سرنجیده مری  هرای از یکردیگ   های پراکندگی، میزان دوری داده در گروه شاخص :های پراکندگی شاخص

توان مبنایی برای مفهوم پراکندگی در نظر گرفتم البته تعداد محاسبات با افرزایش   ها از یکدیگر را می مجموع فاصله همه داده

کره   (Range) دامنره تغییررات   تری مانند تعداد نقاط بسیار زیاد خواهد شدم اغلب برای محاسبه پراکندگی از محاسبات ساده

 Standard) معیرار انحرراف   هرای  شرودم همچنرین شراخص    تفاده مری کنرد، اسر   میزان حداکثر پراکنردگی را محاسربه مری   

Deviation) واریانس و (Variance) دهرد، از   که متوسط فاصله نقاط از یک نقطه مرکزی را مالک پراکندگی قرار می

 .شوند های محبوب برای تعیین پراکندگی محسوب می شاخص

 های تصادفی در نظرر گرفتره    آل برای پدیده از آنجایی که منحنی توزیع و نرمال به عنوان یک حالت ایده :های تقارن شاخص

هایی که با آن سروکار داریم نیز دارای توزیع نرمال بوده و منحنی فراوانی )هیستوگرام( آن  وست داریم، دادهشده است، اغلب د

ها نسبت به توزیرع و   شبیه نمودار توزیع نرمال باشدم این منحنی متقارن بوده و زنگی شکل استم هر گونه عدم تقارن در داده

از این گونره   (Kurtosis) کشیدگی و (Skewness) چولگی .شوند می سنجیده  های تقارن، منحنی نرمال بوسیله شاخص

ه توزیع و منحنی سنجدم در صورتی ک ها هستند که اولی تقارن افقی و دوم تقارن عمودی را نسبت به توزیع نرمال می شاخص

 .های به صفر نزدیک خواهد بود ها، شبیه توزیع نرمال باشد، مقادیر این شاخص فراوانی داده

 اگر جامعه آماری مورد بررسی دارای دو یا چند ویژگی باشد، الزم اسرت کره ارتبراط     :های ارتباط بین دو یا چند متغیر شاخص

ی برای توصیف ارتباط برین متغیرهرا محاسربه شرودم ضرریب همبسرتگی و       ها نیز به عنوان شاخص بین این متغیرها یا ویژگی

همبسرتگی   تروان بره ضرریب    دهنردم بررای مثرال مری     هایی در ایرن زمینره ارا ره مری     های مختلف محاسبه آن، شاخص شیوه

اشاره کردم البته ضریب همبستگی جز ی نیز نحوه محاسبه ارتباط بین دو متغیر با حذف  ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون
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 ضریب همبسرتگی جز ری   انپردازیمم در نوشتار دیگری با عنو کند که در این متن به آن نمی گر را تعیین می اثر متغیر مداخله

(Partial Correlation) — ایم به این موضوع پرداخته به زبان ساده. 

بررای نمرایش    ای که فرا خواهیم گرفت، محاسبه کنیمم و دستورات ساده SPSS افزار ها را به کمک نرم کنیم این شاخص در ادامه سعی می

، دریافرت کنیردم   (ZIP) با قالب فشرده اینجا توانید آن را از ایم که می استفاده کرده SPSS ها، از یک فایل داده نحوه محاسبات و خروجی

کراری مختلرف،     است که در آن میزان فروش و تعداد سفارش دو نوع کاال را برحسب سه شیفت مشاهده 1۲این فایل شامل چهار متغیر و 

 .ثبت شده

 Frequency با دستور SPSS آمار توصیفی در

اسرتم مسریر    Frequency های مرکزی و پراکندگی و همچنین تقارن، اسرتفاده از دسرتور   های ساده برای محاسبه شاخص یکی از شیوه

 :شکل زیر است دسترسی به آن به

Analysis —> Descriptive Statistics —> Frequency 

 کافی متغیرها، از یک هر برای توصیفی آمار های شاخص محاسبه منظور به کنیدم در تصویر زیر پنجره پارامترهای این دستور را مشاهده می

 .قرار دهیم Variable کادر در را متغیر نام که است

 

 Display خواهیم جدول فراوانی را در خروجی ظاهر کنیم، گزینه های آمار توصیفی عالقمندیم و نمی فقط به شاخصاز آنجایی که  :نکته

frequency tables ایم را غیرفعال کرده. 

https://blog.faradars.org/partial-correlation/
https://blog.faradars.org/partial-correlation/
https://blog.faradars.org/partial-correlation/
https://blog.faradars.org/wp-content/uploads/2019/11/aggregate.zip
https://blog.faradars.org/wp-content/uploads/2019/11/aggregate.zip
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های  استفاده کرده و از داخل پنجره آن، شاخص Statistics ، از دکمهFrequency برای تعیین شاخص مورد نظر هنگام اجرای دستور

 .کنیم ار توصیفی را انتخاب میآم

 

 روی برر  کلیک با اندم های پراکندگی و تقارن عالمت خورده ها، شاخص های تمرکز، چندک شود، شاخص همانطور که در تصویر باال دیده می

 .خواهد شد، محاسبات صورت گرفته و خروجی به صورت زیر ظاهر OK به پنجره اصلی بازگشته و با فشردن دکمه Continue دکمه
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آوردم  های آمار توصیفی این دو متغیر در کنار هم ظاهر شده و امکان مقایسه را فراهم می ایم، شاخص از آنجایی که دو متغیر را انتخاب کرده

 .محاسبه شده است 1۰1٫11 فروش متوسط حالیکه در است واحد ۲1٫57برای مثال تعداد سفارشات دارای میانگینی برابر با حدود 

 Descriptive با دستور SPSS ر توصیفی درآما

دهیمم البته مشخص است که  انجام می SPSS در Descriptive در این قسمت محاسباتی که در باال به آن اشاره کردیم، توسط دستور

دسترسری بره    نتایج بدست آمده با قسمت قبل یکسان خواهد بود و فقط در شکل و شیوه نمایش خروجی تفاوت وجود خواهد داشتم مسیر

 :این دستور به صورت زیر است

Analysis —> Descriptive Statistics —> Descriptive 

 شوند شامل میانگین فرض در این دستور محاسبه می هایی که به طور پیش پارامترهای این دستور در تصویر زیر قابل مشاهده استم شاخص

(Mean)انحراف استاندارد ، (Standard Deviation)داقل، ح (Minimum) و حداکثر (Maximum) و البته تعداد مشاهدات 

(N)است ،. 
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ای مطراب  برا    ها را خواهید داشتم با این کار پنجره ، امکان انتخاب آنOptions های دیگری احتیاج دارید با انتخاب دکمه اگر به شاخص

 .تصویر زیر ظاهر خواهد شد

 

و بازگشت به پنجره اصرلی،   Continue ها وجود نداردم با کلیک روی دکمه کان محاسبه چندککنید، در اینجا ام همانطور که مشاهده می

 .را فشار دهید تا خروجی به صورت زیر ظاهر شود OK دکمه
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 Explore با دستور SPSS آمار توصیفی در

ها را به عنوان  ای از نمودارها و جدول مجموعهاست که  Explore یکی از دستورات بسیار موثر و کامل در محاسبات آمار توصیفی، دستور

های مرتبط با ایرن موضروع را مرورد     کندم البته از آنجایی که در این نوشتار فقط به بحث آمار توصیفی توجه داریم، گزینه خروجی ظاهر می

 .اشاره قرار خواهیم دادم نحوه دسترسی به این دستور به صورت زیر است

Analysis —> Descriptive Statistics —> Explore 

های آمار توصیفی برایشان محاسبه شرود بایرد در    پارامترهای این دستور در تصویر زیر قابل مشاهده استم متغیرهایی که قرار است شاخص

هرایی از   های آمار توصریفی را بررای دسرته    قرار گیرندم البته این امکان نیز در این دستور وجود دارد که شاخص Dependent List کادر

 متغیرهرای  از مثرال  طرور  به اینجا در شوند به طور جداگانه محاسبه و نمایش دادم ای تعیین می مشاهدات که توسط یک یا چند متغیر طبقه

type و group ایم به این منظور استفاده کرده. 
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ایرمم   انتخراب کررده   Display را در قسرمت  Statistics همچنین از آنجایی که در خروجی فقط به آمار توصیفی احتیاج داریرم، گزینره  

های آمرار توصریفی بدسرت آمرده اسرتم از       ای شاخص خروجی به صورت زیر خواهد بودم مشخص است که برای هر سطوح از متغیر طبقه

ارش ظراهر  ای معرفی شده، چند جدول به عنوان خروجی اصلی ظاهر شده استم ابتدا جدول مربوط به میزان سرف  آنجایی که دو متغیر طبقه

 .بندی شده است شده که در آن نتایج مربوطه، براساس نوع کاال )تولید کننده( طبقه

 

سپس محاسبات برمبنای میزان فروش صورت گرفته استم از آنجایی که تعداد سطرهای این جدول زیراد اسرت، از نمرایش بقیره سرطرها،      

کنردم   ایمم همانطور که گفته شد، ارتفاع این جدول زیاد بوده و امکان نمایش اطالعات در یک مکان و مقایسه را سخت می صرف نظر کرده
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، دوبرار کلیرک   Descriptive کرده و نحوه نمایش اطالعات را تغییر دهیمم برای این کار روی جدول خروجری بهتر است آن را ویرایش 

 .دهیم تغییر می (Pivot Table) را در جدول محوری (group) کاری کنیم و جای شیفت می

 

کراری بره    ای شیفت سطوح متغیر طبقه های آمار توصیفی مقدار سفارش و میزان فروش به تفکیک های مربوط شاخص به این ترتیب جدول

 .تری مشخص خواهد شد شکل منظم
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تر خواهرد برود و امکران     ای زیاد باشد، نمایش اطالعات به این فرم مناسب کنید، زمانی که سطوح یک متغیر طبقه همانطور که مشاهده می

 .شود ها مختلف به راحتی میسر می ها در گروه یا دسته مقایسه بین شاخص

 SPSS وصیفی دو متغیره درآمار ت
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گیری کنیمم با ایرن کرار    توانیم میزان وابستگی بین آن دو را اندازه گاهی الزم است که ارتباط بین دو متغیر سنجیده شودم به این ترتیب می

ش و مقردار  آیدم برای مثال اگر بتوانیم تشخیص دهیم که چه ارتبراطی برین میرزان فررو     گویی یکی برحسب دیگری بوجود می قدرت پیش

 .کنیم ریزی خرید بهتری خواهیم داشت و از طرفی مقدار سفارش را برحسب میزان فروش تعیین می سفارش وجود دارد، برنامه

 «ضرریب همبسرتگی پیرسرون   »هرای توصریفی بره نرام      از شراخص  (Scale) برای محاسبه میزان وابستگی بین دو متغیر از نوع کمری 

(Pearson Correlation Coefficient)  ای اسپیرمن ضریب همبستگی رتبه»و» (Spearman’s Rank Correlation 

Coefficient) افزار استفاده خواهیم کرد که خوشبختانه هر دو در نرم SPSS قابل محاسبه هستند. 

 .برای دسترسی به پنجره و تنظیم پارامترهای الزم برای این گونه محاسبات، مسیر زیر را طی کنید

Analysis —> Correlation —> Bivariate 

پارامترهای این دستور در تصویر زیر قابل مشاهده استم ابتدا باید دو متغیری که قرار است ضریب همبستگی برایشان محاسربه شرود را در   

رای قرار دهیدم البته ممکن است بیش از دو متغیر نیز در این قسمت ظاهر شروند، برا ایرن کرار ضرریب همبسرتگی بر        Variables کادر

 .ایم استفاده کرده Purchase و Sale شودم در اینجا از متغیرهای ها محاسبه و نمایش داده می های دو تایی از آن ترکیب

 

 .، محاسبات صورت گرفته و خروجی ظاهر خواهد شدOK با فشردن دکمه
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منفی است که نشانگر ارتباط معکروس برین    شود، مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین میزان فروش و مقدار سفارش همانطور که دیده می

دهدم از طرفی  است که همبستگی ضعیف بین این دو متغیر را نشان می −0.1310.131− این دو متغیر استم مقدار این شاخص برابر با

هرر دو جردول   بیانگر ارتباط بسیار کم بین ایرن دو متغیرر اسرتم در     −0.0880.088− ای اسپیرمن نیز با مقدار ضریب همبستگی رتبه

ها، فرض صفر که مرتبط  در هر کدام از آن Sig داری ضریب همبستگی نیز صورت گرفته که با توجه به بزرگ بودن آزمون مربوط به معنی

توان گفت که این نمونه دلیلی مبنی بر ارتباط بین میرزان فرروش و    شودم در نتیجه می معنی بودن همبستگی دو متغیر است، تایید می با بی

 .دار سفارش ارا ه نکرده استمق

Crosstabs 

 

ابزاری برای نمایش اطالعات ماتریسی اسرت کره برطبر  فراوانری دو      (Contingency Table) های آماری، جدول توافقی در تحلیل

 (Cross Tabulation) طرفه یا برحسب دو یا چند متغیر کیفی، تنظیم شده استم به همین علت گاهی جدول توافقی را جدول متقاطع
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گیرردم   ای صرورت مری   های کیفی و طبقره  ها، محاسبات زیادی براساس جدول توافقی بخصوص روی داده نامندم در این گونه تحلیل نیز می

 (Counting Variable) برای مثال برای نشان دادن وجود رابطه یا استقالل بین دو متغیر تصادفی گسسته از نوع کیفی یا شمارشی

 (Contingency Table) شودم در این نوشتار به بررسی و نحروه ایجراد جردول تروافقی     استفاده می ۲دول توافقی و آزمون کای از ج

شوند، نیز از موضوعاتی است که در این مطلرب بره    های وابستگی که براساس جدول توافقی محاسبه می خواهیم پرداختم همچنین ضریب

 .کنیم ها اشاره می آن

  پنهان کردن  این نوشته فهرست مطالب

 جدول توافقی .1

 های جدول توافقی ساختار و ویژگی .1.1

 کاربردهای جدول توافقی .1.2

 های وابسته به جدول توافقی مارهآ .1.3

 (Odds Ratio) ها نسبت بخت .1.3.1

 (Phi Coefficient) ضریب فی .1.3.2

 C و ضریب تواف  (Cramer’s V) ضریب کرامر .1.3.3

 بندی خالصه و جمع .2

به ایرن منظرور    بیشتر آشنا شویدم (Frequency Table) برای آشنایی اولیه با نحوه محاسبه جدول توافقی بهتر است با جدول فراوانی

شودم همچنین برای اطالع از کاربرد جدول فراوانی دو  توصیه می کاربردی های مثال —های کیفی و کمی  جدول فراوانی برای داده مطالعه

و اسرتقالل   (Goodness of Fit Test) نیکویی بررازش   آزمون طرفه و محاسبات مربوط به استقالل متغیرهای کیفی، خواندن نوشتار

 .نیز خالی از لطف نیست ۲کای توزیع کاربرد —

جامعره   ونره متغیرهرا در مطلرب   شوند، پس بهتر است با این گ ای )اسمی یا ترتیبی( ایجاد می از آنجایی که جدول توافقی برای مقادیر طبقه

دسته بندی  بندی کردن متغیرها با خواندن  بیشتر آشنا شویدم همینطور فراگیری و درک نحوه طبقه ها آن های مقیاس و داده انواع —آماری 

 .تر خواهد بود برایتان ساده راهنمای کاربردی — SPSS در (Visual Binning) تصویری

 جدول توافقی

همانطور که به یاد دارید در جدول  کنیمم زمانی که بخواهیم یک جدول فراوانی دو یا چند متغیره تشکیل دهیم، از جدول توافقی استفاده می

ای باشند، برای تشرکیل جردول فراوانری      شودم اگر مقادیر مشاهدات به صورت گسسته و به صورت طبقه فراوانی از رده یا دسته استفاده می

https://blog.faradars.org/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-spss/
https://blog.faradars.org/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-spss/
https://blog.faradars.org/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-spss/#%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C
https://blog.faradars.org/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-spss/#%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C
https://blog.faradars.org/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-spss/#%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C
https://blog.faradars.org/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-spss/#%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C
https://blog.faradars.org/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-spss/#%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_(Odds_Ratio)
https://blog.faradars.org/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-spss/#%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D9%81%DB%8C_(Phi_Coefficient)
https://blog.faradars.org/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-spss/#%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1_(Cramer%E2%80%99s_V)_%D9%88_%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82_C
https://blog.faradars.org/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-spss/#%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87_%D9%88_%D8%AC%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://blog.faradars.org/frequency-table/
https://blog.faradars.org/frequency-table/
https://blog.faradars.org/goodness-of-fit-test/
https://blog.faradars.org/goodness-of-fit-test/
https://blog.faradars.org/goodness-of-fit-test/
https://blog.faradars.org/data-measurement/
https://blog.faradars.org/data-measurement/
https://blog.faradars.org/data-measurement/
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https://blog.faradars.org/visual-binning-in-spss/
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ای از  بره صرورت دسرته    مشکلی نداریم ولی زمانی که متغیر دارای مقادیری به صورت پیوسته باشد، برای تشکیل جدول فراوانی باید آن را

 .طبقات درآوریم

های مبتنی برر   از طرفی کار با چند متغیر به طور همزمان نیز یکی از مسا لی است که در تحلیل چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته و شیوه

 .خورد جدول فراوانی یا جدول توافقی در آن به وفور به چشم می

 گیری همبستگی بین متغیرها است تا براساس آن بتوانیم ساختارهای وابستگی چند متغیره، اندازهبرای مثال یکی از مباحث اصلی در تحلیل 

(Dependence Structures) را شناسایی و به کار بگیریمم این موضوع در نظریه اطالع (Information Theory)   به کراهش

 .ها، بدون کاهش محسوس در اطالعات ثبت شده منجر خواهد شد حجم داده

استم به جدول زیر توجه کنیدم در این جدول براسراس یرک    (Pivotal Table) جدول محوری های ایجاد جدول توافقی، یکی از روش

 .ایم ها را مورد بررسی قرار داده دست بودن آنتایی از جامعه آماری که شامل افراد جامعه انسانی هستند، چپ یا راست  1۴۴نمونه 

 : جدول توافقی برای سنجش رابطه جهت دست )دست غالب( و جنسیت1جدول 

 تعداد کل چپ دست راست دست جنسیت

 52 9 43 مرد

 48 4 44 زن

 100 13 87 جمع کل

ای وجرود دارد یرا    و مرد( و چپ دست بودن رابطه توان تشخیص داد که آیا بین جنسیت )زن همانطور که گفته شد، به کمک این جدول می

 خواهیم بدانیم آیا در بین زنان، چپ دست بودن بیشتر رایج است یا در مردان؟ خیر؟ به بیان دیگر می

ا کنیمم ابتد استفاده می SPSS افزار های وابستگی بین متغیرهای کیفی در اینجا از نرم برای نمایش و همچنین محاسبات مربوط به شاخص

در تصویرهای زیر نشان داده شرده اسرتم در ابتردا     SPSS سازی این جدول در شویمم نحوه پیاده شیوه ورود و تعریف متغیرها را متذکر می

اندم توجه داشته باشید که هر  شود که متغیرها در آن تعریف و مشخص شده دیده می Variable View و برگه Data Editor پنجره

 .اند ایجاد شده (Nominal) کیفی بوده و براساس مقیاس اسمی Gender و Handedness دو متغیر

https://blog.faradars.org/pivot-table-in-excel-2019/
https://blog.faradars.org/pivot-table-in-excel-2019/
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 .مقادیر مربوط به متغیرها قرار گرفته است Value View در تصویر زیر نیز در برگه

 

را با اسرتفاده  ها، باید سطرهای اطالعاتی در کاربرگ  باید توجه داشته باشیم که برای تشکیل جدول توافقی براساس این نوع قرارگیری داده

پرذیردم تنظیمرات    صرورت مری   Data از فهرست Weight Cases دهی کنیمم انجام این کار بوسیله اجرای دستور وزن Freq از متغیر

 .شود مربوط به پنجره این دستور در تصویر زیر دیده می

 

کنیمم  اجرا می Descriptive Statistics و زیرگروه Analysis از فهرست CrossTabs حال جدول توافقی را با استفاده از دستور

 .کافی است تنظیمات را مطاب  با تصویر زیر انجام دهیمم تا خروجی مناسب حاصل شود
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ها استفاده کردم در اینجا هم با توجه بره نقشری کره     نباید در تحلیل  دهی استفاده شده، توجه داشته باشید که از متغیری که برای وزن :نکته

دهی مشاهدات براساس این متغیر، اثرش را روی جدول توافقی  ته، در جدول توافقی از آن استفاده نخواهیم کرد بلکه وزنداش Freq متغیر

 .خواهد گذاشت

 .مطاب  با تصویر زیر، ظاهر خواهد شد Output نتیجه اجرای دستورات گفته شده، به صورت یک خروجی در پنجره
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نوان مثالی از ساختار یک جدول توافقی در نظر بگیریدم همانطور که مشخص است، جمع سرطرها و  و همینطور تصویر باال را به ع 1جدول 

 «ای مجمروع حاشریه  »هرا،   هرای سرطر یرا سرتون     ها و همچنین جمع کل محاسبه شده و در محل مناسب قرار گرفته استم به جمع ستون

(Marginal Totals) ای( نیرز در انتهرای جردول قررار گرفتره       های حاشیه ستونای یا  شودم جمع کل )جمع سطرهای حاشیه گفته می

 .است

هرا یرا    دسرت  توان به سرعت سهم یا درصد مردان و زنان را در این نمونه مشخص کرردم همچنرین نسربت راسرت     به کمک این جدول می

 1۱دهند در حالیکه فقط  کیل میدرصد مردم را تش 75ها  دست بینید تقریبا راست ها به راحتی قابل تشخیص استم همانطور که می دست چپ

 .دست هستند درصد مردم چپ

یرا   ) 7۴-7۴ای مربوط به سطرها )جمع سطر اول و جمع سطر دوم(، نسبت زنان به مردان تقریبرا   های حاشیه از طرف دیگر با توجه به جمع

 (Biased) ، اریبری (Gender) جنسریت ای که تهیه کردیم، نسبت به  سد نمونهر می نظر به نتیجه درم است( ٪۰7 و ٪7۲بطور دقی ، 

 .زیادی ندارد

ها باشد، باز هم نتایج حاصل از جدول توافقی قابل اعتماد بوده و مشکلی  حتی اگر جدول توافقی دارای اریبی نسبت به سطر یا ستون :نکته

 .شود که توازن در جدول فراوانی وجود نداشته باشد آوردم این امر فقط باعث می بوجود نمی

را انتخراب   Cells دکمره  Crosstabs ها یا حتی جمع کرل در پنجرره   نظور نمایش و محاسبه درصدها برحسب جمع سطر یا ستونبه م

 .های آن را مانند شکل زیر فعال کنید کنید و گزینه
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 .به این ترتیب خروجی جدول فراوانی به صورت زیر در خواهد آمد

: جدول توافقی براساس ۲جدول 

 (قالب )جهت دستجنسیت و دست 
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 مرردان  درصد 15٫۱ طرفی ازم است درصد ۹1٫5 زنان در نسبت اینم هستند دست راست مردان، از درصد 7۲٫5شود،  همانطور که دیده می

 ایرن  درصد 7۴٫1 و شده تشکیل مردان از ها دست راست درصد ۰۹٫۰ طرفی ازم است 7٫۱ فقط زنان نزد در درصد این ولی بوده دست چپ

 نیز درصد 75 و دست چپ افراد از درصد 1۱ درکلم هستند مرد درصد 1۹٫۲ و زن ها دست چپ درصد ۱۴٫7ین همچنم هستند زنان نیز گروه

 .هستند دست راست

ها در سطر یا ستون قرار گرفته باشند، یک جدول تروافقی   اگر دو متغیر در جدول توافقی به کار رفته باشد، بطوری که سطوح هر یک از آن

باشرند،   (Dichotomous) «دو وضرعیتی » ای به کار رفته در جدول فراوانی، دو دویری یرا   تشکیل شده استم اگر متغیرهای طبقهساده 

ترین جدول توافقی تشکیل خواهد شدم به این ترتیب مشخص است که مقدارهای هر متغیر در این جدول دارای دو سطح خواهند بودم  ساده

شرودم هرر چره     انجام مری  (Mac Nemar’s test) «نمار آزمون مک» هایی توسط آماره و تحلیل وابستگی یا استقالل در چنین جدول

ای بررای   های بسریار پیچیرده   ها بیشتر باشد، پیچیدگی جدول توافقی بیشتر شده و ممکن است مدل تعداد متغیرها یا تعداد سطوح مقادیر آن

 .سنجش رابطه بین متغیرها ایجاد شود

 ای جدول توافقیکاربرده

های آن وجود دارد، کاربردهای متعدد و زیادی داردم در ادامره بره    جدول توافقی ساختاری است که به علت ارتباطی که بین سطرها و ستون

 های وابستگی که توسط جدول توافقی قابل محاسبه کنیمم همچنین در ادامه شاخص وار اشاره می بعضی از این کاربردها، به صورت فهرست

 .گیرند هستند، معرفی و مورد بررسی قرار می

 ریختگی ماتریس درهم (Confusion Matrix). 

 جدول محوری (Pivot Table) های توافقی ها و ایجاد جدول ها و صفحه گسترده در کاربرگ. 

 های پردازش برخط مکعب ها یا جدول (OLAP Cube) در علم داده (Data Science). 

 های پانلی داده (Panel Data) های چند متغیره وابسته به زمان در تحلیل. 

 های چند متغیره آماری، توسط جدول تروافقی   های غیرخطی در تحلیل های وابستگی برای متغیرهای گسسته، محاسبه شاخص

برای  ۲آزمون کای  مانندم آیند می بدست است  ۲ای که دارای توزیع کای  ا اغلب برحسب آمارهه گیردم این شاخص صورت می

 .ای بین دو متغیر تصادفی طبقه استقالل

 های وابسته به جدول توافقی آماره

شوند خواهیم پرداختم ایرن ضررایب معمروال بررای      وابستگی که برحسب جدول توافقی محاسبه میهای  در ادامه به بعضی از ضرایب آماره

 .روند ای به کار می سنجش همبستگی بین متغیرهای طبقه

https://blog.faradars.org/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-dichotomous-%D8%AF%D8%B1-spss/
https://blog.faradars.org/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-dichotomous-%D8%AF%D8%B1-spss/
https://blog.faradars.org/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1/
https://blog.faradars.org/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1/
https://blog.faradars.org/confusion-matrix-from-zero-to-hero/
https://blog.faradars.org/data-analysis-using-pivot-tables-in-excel/
https://blog.faradars.org/data-mining-key-concepts/
https://blog.faradars.org/data-mining-key-concepts/
https://blog.faradars.org/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c-%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84%db%8c/
https://blog.faradars.org/goodness-of-fit-test/
https://blog.faradars.org/goodness-of-fit-test/
https://blog.faradars.org/goodness-of-fit-test/
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 (Odds Ratio) ها نسبت بخت

اسرتم    (Odd Ratio)نسربت بخرت   2×22×2 برای جدول تروافقی  (Dependency Measure) «اندازه وابستگی»ترین  ساده

ها، همان نسبت احتمال رخداد هر یک از این پیشامدها استم به این  اندم نسبت بخت مورد بررسی قرار گرفته B و A ض کنید دو پیشامدفر

در عردم   A بر شرانس رخرداد پیشرامد    B در حضور پیشامد A توان نسبت بخت را براساس تقسیم بخت یا شانس رخداد پیشامد ترتیب می

 B نیز به صورت نسبت شانس رخداد B توان این نسبت را برحسب پیشامد گرفتم البته در صورت وجود تقارن میدر نظر  B رخداد پیشامد

 .تنظیم کرد A در حضور و عدم حضور

برابر است با  pijpij باشدم به این ترتیب  Bو  Aبرای مثال فرض کنید که جدول زیر مربوط به احتمال رخداد هر یک از پیشامدهای توام

 پذیرند زیرا هر پیشامد یا دارای وضعیت رخداد دو مقدار صفر و یک را می jj و ii واضح است که مقدار  .Bو پیشامد  Aتوام پیشامد احتمال

 .است )00 (یا عدم رخداد)11 (

B=1B=0A=1p11p10A=0p01p0000p01p=0A10p11p=1A=0B=1B 

 .به این ترتیب نسبت بخت به صورت زیر محاسبه خواهد شد

OR=p11p10p01p00=p11p00p10p0101p10p00p11p00=p01p10p11p=OR 

 :نسبت بخت دست غالب راست به چپ برابر است با ۲مطاب  با جدول 

OR=0.870.13=6.69=0.870.13=6.69OR 

 :همچنین نسبت بخت برای زنان و مردان نیز برابر است با

OR=0.520.48=1.083=0.520.48=1.083OR 

 :دست بودن بین مردان برابر است با بخت راست دست به چپ ولی نسبت

OR=0.490.69=0.714=0.490.69=0.714OR 

 :دست بودن به چپ دست بودن در بین زنان نیز به صورت زیر خواهد بود بخت راست از طرفی نسبت

OR=0.440.04=11=0.440.04=11OR 

 .ها، بزرگتر از یک باشد بخت کنید، ممکن است نسبت همانطور که مشاهده می
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 1بخت، برابر برا   نزدیک خواهد شد و برعکسم به این معنی که اگر نسبت 1بخت به  مستقل از یکدیگر باشند، نسبت B و A و پیشامداگر د

بخت، بزرگتر از یک باشرد، بیرانگر آن اسرت کره دو پیشرامد بره        توان نتیجه گرفت که دو پیشامد مستقل هستندم اگر مقدار نسبت باشد، می

 .بیانگر ارتباط منفی بین دو پیشامد است 1ا یکدیگر ارتباط دارندم همچنین مقدار کمتر از صورت مستقیم و مثبت ب

دست بودن در مرردان   رسد که پدیده راست دستی در مردان نسبت به زنان کمتر است و در نتیجه بخت چپ با توجه به این مثال به نظر می

 .بیشتر از زنان است

 .گیرد به شکل زیر صورت می Crosstabs توسط دستور SPSS افزار محاسبه نسبت بخت در نرم

 

 .شود شودم البته دقت کنید که در این جا نسبت بخت براساس سطرها محاسبه می به این ترتیب خروجی مطاب  با تصویر زیر حاصل می

 


