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تحليل جدولهاي توافقي با SPSS

مقدمه
اين مجموعه ،راهنمـايي بـراي پـرداز

جـداول تـوافقي از طريـن نـرمافـاار  SPSSدر اختيـار

پژوهشگران قرار ميدهد  .چگونگي تشکيل جدول توافقي از طرين دادههاي خام يا پـرداز شـده،
آزمون نيکويي براز

و معيارهاي اندازهگيري رابطه از موضوعات مطرح شده در اين مجموعه است.

در پايان بحثي نيا درباره جدولها چندبعدي به اختصار ارائه شده است.
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1ـ جدول توافقی دو بعدی
درواقع ،جدولهاي توافقي تعميمي از جدولهاي توزيع فراواني هستند که براي نمـاي

توزيـع

توأم دو متغير مقوله اي  8به کار ميروند .جدول توافقي زير يک جدول  22است کـه «تقـاطع» دو
متغير اسمي دو مقولهاي را نماي

مي دهد :استفاده از اينترنت (بلـه /خيـر و دسترسـي بـه اينترنـت

پرسرعت (بله/خير .
جدول  :1جدول توافقي مت غير استفاده از اينترنت و متغير دسترسي به اينترنت پرسرعت

دسترسی

استفاده
جمع

جمع

بله

خیر

بله

4031

6412

0143

خیر

670

716

4344

4477

6222

1124

هر خانه  9از اين جدول ،ترکيبي از مقولة يک متغير با مقولهاي از متغير ديگر اسـت .بـراي مثـال،
خانة خاکستري در جدول فوق ترکيب مقولة «خير» از متغير استفاده از اينترنت را با مقولة «خيـر» از
متغير دسترسي به اينترنت پرسرعت نشان مي دهد .اعداد داخل جدول ،فراواني هـر خانـه را نشـان
مي دهند .بنابراين ،عدد  209نشاندهندة آن است که  209نفر نه از اينترنت استفاده ميکنند و نـه بـه
اينترنت پرسرعت دسترسي دارند.
درعمل به جاي آنکه از فراواني در خانههاي جدول استفاده شود از درصد کمک گرفته ميشـود
زيرا قابليت مقايسه پذيري بيشتري دارد .درصد کل  8اولين جانشين براي فراواني است .درصد کل هر
خانه از تقسيم فراواني آن خانه بر جمع کل فراواني خانههاي جدول به دست ميآيـد .بـراي مثـال،
درصد مربوط به فراواني  209در جـدول  8از تقسـيم عـدد  209بـر  0040تعيـين مـيشـود يعنـي
742
.16 / 6 درصد جدول  9شامل درصدهاي کل مربوط به جدول  8است:
4465

8 Categorical Variable
9 Cell
8 Total Percent
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جدول  :2درصدهاي کل براي تقاطع متغير استفاده از اينترنت و متغير دسترسي به اينترنت پرسرعت

دسترسی

استفاده

جمع

بله

خیر

بله

6.96

1294

7790

خیر

294

4292

6697

0490

2197

433

جمع

درصد کل بيانگر سهم هر خانه از کل فراواني جدول است .براي مثال ،رقم  84/4بيان ميکند که
 84/4درصد از کل پاسخگويان را افرادي تشکيل ميدهند که نه از اينترنت استفاده ميکنند و نـه بـه
اينترنت پرسرعت دسترسي دارند.
درصدهاي سطري و و ستوني نيا در جدولهاي توافقي کاربرد دارند به ويژه اگر مقايسة وضعيت
يک متغير در مقوله هاي متغير ديگر مورد توجه باشد .درصد ستوني  8هر خانـه از جـدول از تقسـيم
فراواني آن خانه بر جمع کل فراوانيهاي ستون مربوط به آن خانه به دست مي آيد .براي مثال ،درصد
ستوني فراواني  209در جدول  8از تقسيم اين فراواني بر عدد  9111حاصل ميشود زيرا اين خانه در
ستون دوم جدول واقع است و جمع فراوانيهاي اين ستون نيا برابر با  9111است .جدول  8شامل
درصدهاي ستوني جدول  8است.
جدول  :3درصدهاي ستوني براي تقاطع متغير استفاده از اينترنت و متغير دسترسي به اينترنت
پرسرعت

دسترسی

استفاده
جمع

جمع

بله

خیر

بله

2697

7190

7790

خیر

4790

6497

6697

433

433

433

از درصد ستوني مي توان براي مقايسة ستونها با يکديگر يعني وضعيت متغير استفاده از اينترنت
بين دو مقولة متغير دسترسي به اينترنت ،استفاده کرد .بنابراين 19/2 ،درصد کساني کـه بـه اينترنـت
پرسرعت دسترسي دارند از آن استفاده ميکنند در حالي که  20/8درصد از کساني کـه بـه اينترنـت

8 Column Percent
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پرسرعت دسترسي دارند از اينترنت استفاده ميکنند .پس اف رادي که به اينترنت پرسرعت دسترسـي
دارند بي

از افرادي که دسترسي ندارند از اينترنت استفاده ميکنند.

درصد سطري هر خانه نيا از تقسيم فراواني آن خانه بر جمع کل فراوانيهاي سطر مربوط به آن
خانه به دست مي آيد .درصد سطري فراواني  209در جدول  8از تقسيم اين رقم بر عدد  8480تعيين
مي شود زيرا اين خانه در سطر اول جدول قرار دارد و جمع فراوانيهاي اين سـطر برابـر بـا 8480
است .جدول  0شامل درصدهاي سطري خانههاي جدول  8است:
جدول  :4درصدهاي سطري براي تقاطع متغير استفاده از اينترنت و متغير دسترسي به اينترنت
پرسرعت

دسترسی

استفاده

جمع

بله

خیر

بله

8.73

2676

011

خیر

6272

.870

011

8.78

2.7.

011

جمع

درصدهاي سطري امکان مقايسة سطرها را با يکديگر فراهم ميکنند .بـراي مثـال ،دسترسـي بـه
اينترنت پرسرعت در ميان استفادهکنندگان از اينترنت بي

از کساني که است که از اينترنت اسـتفاده

نميکنند زيرا  82/1درصد از استفادهکنندگان از اينترنت به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند در حالي
که  94/2درصد از کساني که از اينترنت استفاده نميکنند به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند.

 2ـ نمایش جدول توافق دو بعدی در

SPSS

با انتخاب گاينة  Descriptive Statisticsاز منوي  Analyzeو انتخاب گاينة  Crosstabsاز اين منـو،
پنچرة زير باز ميشود .در سمت چپ اين پنجره فهرست متغيرهاي موجود در مجموعة دادهها نماي
داده ميشود .با کليک بر روي نام متغير ،دو متغير مقولهاي مورد نظر خود را از اين فهرست انتخاب
کنيد و به عنوان متغير سطري و متغير ستوني جدول توافقي مشخص نماييد  .8مقولههاي متغيري که به
عنوان متغير سطري انتخاب ميشود سطرهاي جدول و مقولههاي متغيري که به عنوان متغيـر سـتوني
انتخاب مي شود ستون هاي جدول توافقي را تشکيل مي دهند .توجه کنيد که با انتخاب چند متغير بـه

 8معموالً متغير مستقل (پي بين به عنوان متغير ستوني جدول و متغير وابسته به عنوان متغير سطري جدول انتخاب ميشود.
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عنوان متغير سطري و /يا چند متغير به عنوان متغير ستوني قادر خواهيد بود جدولهاي تـوافقي همـة
متغيرهاي سطري را با همة متغيرهاي ستوني در خروجي مشاهده کنيد.
به طور پي فرض ،فراواني خانهها در جدول توافقي نماي

داده مـيشـود مگـر آنکـه از

SPSS

بخواهيد به جاي آن درصد کل ،درصد ستوني يا درصد سطري را در خانههاي جدول توافقي نماي
دهد .براي اين منظور بايد بر لبة  Cellsکليک کنيد.

با کليک بر روي لبة

Cells

پنجرة زير باز ميشود .گاينة  Observedدر

قســمت  Countsبــراي درخواســت فراوانــي خانــههــا و گاينــههــاي
 Column،Rowو  Totalدر قســـمت  Percentagesبـــه ترتيـــب بـــراي
درخواست درصد سطري ،ستوني و کل خانهها است .در پنجرة مقابـل،
هم گاينة  Observedو هم گاينة  Rowعالمت دارد که به معناي آن است
که هم فراوانيها و هم درصدهاي سطري مورد نياز اسـت .بنـابراين در
خروجي ،فراواني و درصد سطري هر خانه ارائه ميشود .البته کاربر ميتواند تنها يکي از اين موارد،
برخي يا همة اين گاينههاي را نيا انتخاب کند .پس از انتخاب گاينههاي مـورد نيـاز ،بـر روي لبـة
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Continue
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کليک کنيد تا به پنجرة قبل بازگرديد .با کليک بر روي  OKدر آن پنجـره ،خروجـي زيـر

مشاهده خواهد شد.
هر خانه از جدول توافقيِ خروجي شامل دو عدد است زيرا در پنجرة قبل دو گاينة  Observedو
 Rowعالمت زده شد .توجه کنيد که ارقام مقابل «فراواني» همان فراوانيهاي خانهها و ارقام مقابل «%
در بين استفاده» نيا درصدهاي سطري خانهها را نشان مي دهند (از آنجا که متغير «استفاده» به عنـوان
متغير سطري به کار رفته است ،از  %در بين «استفاده» براي نشان دادن درصدهاي سطري کمک گرفته
شده است .
تقاطع استفاده*دسترسی
دسترسی

جمع

خیر

بله

3450

2146

1304

فراوانی

100.0%

62.2%

37.8%

 %در بین استفاده

1015

742

273

100.0%

73.1%

26.9%

 %در بین استفاده

4465

2888

1577

فراوانی

100.0%

64.7%

35.3%

 %در بین استفاده

رويه اي که در باال براي درخواست نماي

بله

استفاده

خیر

فراوانی

جمع

جدول توافقي دو متغير شرح داده شد در شرايطي به

کار مي رود که دادههاي خام در دسترس باشـد .اکنـون

X

فرض کنيد جدول توافقي مقابل را در گاارشي ديدهايد
و مي خواهيد
نمـاي

SPSS

آن را در خروجي خود براي شـما

Y

4
6

4
6224
43.3

6
47.2
4267

دهــد بــدون آنکـه بــه مجموعــة دادههــاي آن

دسترسي داشته باشيد.
هر دو متغير  Xو

Y

داراي دو مقوله هستند و به جاي آنکه نام مقولههاي

اين متغيرها در جدول باال نشان داده شود از اعداد  8و  9براي اين منظـور
استفاده شده است تا کار معرفي اين جدول به  SPSSسادهتر باشد .براي اين
منظور بايد هر خانه از جدول فوق را به صورت مقابل با شمارة سطر و ستون آن در جدول دادههاي
 SPSSوارد کنيد .براي مثال ،فراواني  0424در سطر  9و ستون  8جدول واقع است پس در مجموعة
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داده هاي

SPSS

نيا در ذيل ستون متغير  Xو متغير  Yاعداد  8و  9درج شده انـد و در سـتون  fنيـا

فراواني اين خانه.
پس از آنکه تک تک خانه هاي جدول با ذکر شمارة سطر و سـتون و درج فراوانـي در مجموعـة
دادههاي  SPSSوارد شدند بايد به  SPSSفهماند (! که دادهها به يک جدول توافقي تعلن دارند و يک
مجموعه دادة خام نيستند .براي اين منظور گاينة  Weight casesرا از منـوي  Dataانتخـاب کنيـد تـا
پنجرة زير باز شود .بر روي  Weight cases byکليک کنيد و متغيري را که فراوانيهاي جدول توافقي

در آن وارد شدهاند از فهرست سمت راست به مستطيل سمت چپ تحت عنوان

Frequency Variable

ببريد .در مثال گذشته ،ستون  fنشاندهندة فراوانيهاي جدول توافقي بود پس  fبه عنوان
Variable

Frequency

انتخاب شده است .به اين ترتيب SPSS ،مي داند ارقامي کـه در سـتون  fمجموعـه دادههـا

ذخيره شدهاند فراواني هستند نه دادههاي معمولي.
با کليک بر روي  OKمرحلة معرفي جدول توافقي به  SPSSپايان مييابد و ميتوانيد با انتخـاب
گاينة  Descriptive Statisticsاز منوي  Analyzeو انتخـاب گاينـة  Crosstabsاز ايـن منـو بـه پنجـرة
درخواست نماي

جدول توافقي وارد شويد و با معرفي  Xو  Yبه عنوان متغيرهاي ستوني و سطري،

همان جدول توافقي مشاهدهشده در گاار

را در خروجي  SPSSببينيد.

3ـ آزمون نیکویی برازش
بررسي رابطة دو متغير مقولهاي در جدولهاي توافقي اساسيترين پرس
است .آزمون نيکويي براز

در تحليل اين جدولها

معمولترين آزموني است که فرضية صفر « دو متغير مستقل هستند» را در

مقابل فرضية جانشينِ «دو متغير وابستهاند» ميآزمايد.
اجراي اين آزمون در

SPSS

از طرين همان پنجرهاي صـورت مـيگيـرد کـه بـا انتخـاب گاينـة

 Descriptive Statisticsاز منوي  Analyzeو انتخاب گاينة  Crosstabsباز ميشود .در ايـن پنجـره بـر
روي لبة  Statisticsکليک کنيد تا پنجرة زير باز شود:

تحليل جدولهاي توافقي با SPSS

انتخاب گاينة

Chi-square

به نماي

2

آزمونهاي آماري براي رابطة دو متغيري منجر ميشـود کـه

قبالً به عنوان سطر و ستون جدول توافقي معرفي کردهايد .خروجي زير نتيجة اين آزمونها را بـراي
جدول  8نشان ميدهد.

01
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Chi-Square Tests
Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1-

)sided

)sided

.000

Asymp. Sig.
)(2-sided

Value

df

.000

1

224.647 a

Pearson Chi-Square

.000

1

224.116

Continuity Correction b

.000

1

225.839

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test

.000
.000

1

Linear-by-Linear

224.633

Association
N of Valid Cases

15398

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2218.38.
b. Computed only for a 2x2 table

سطر اول همان آزمون نيکويي براز

است که تحت عنوان «خـيدو پيرسـون» نشـان داده شـده

است  .8نکته قابل توجه توضيحي است که در زير جدول با حرف  aدرج شده است .از آنجا که اعتبار
آزمون نيکويي براز

به وضعيت فراوانيهاي مورد انتظار خانهها بستگي دارد همواره اين توضيح در

زير جدول ارائه ميشود که چه درصدي از خانهها داراي فراواني مورد انتظار کمتر از  0هستند و آيا
فراواني مورد انتظار کمتر  8وجود دارد؟

4ـ معیارهای اندازهگیری شدت رابطه
هنگامي که رابطة دو متغير معني دار است اين پرس
است؟ اين پرس

مطرح است که تا چه حد اين رابطـه قـوي

هنگامي بيشتر اهميت مييابد که بدانيم آزمون نيکويي براز

به شدت تحت تأثير

اندازة نمونه است به طوري که وقتي اندازة نمونه خيلي بارگ باشد آزمون معني دار خواهد شد حتي
اگر رابطه اي ضعيف بين دو متغير برقرار باشد .به اين ترتيب صرف معني داري آزمون نيکويي براز
 .8آزمون نسبت درستن مايي (  ، Likelihood Ratioآزمون ديگري است که همان فرضيههـاي آزمـون نيکـويي بـراز

را مـيآزمايـد .ايـن

آزمون کمتر تحت تأثير فراواني هاي مورد انتظار است و اگر اندازة نمونه بارگ باشد نتيجة ايـن آزمـون و آزمـون نيکـويي بـراز

تقريبـ ًا يکسـان

خواهد بود .آزمون دقين فيشر (  Fisher’s Exact Testنيا براي شرايطي که انـدازة نمونـه آنقـدر کوچـک اسـت کـه آزمـون نيکـويي بـراز
معتبر نيست ،جايگاين مناسبي است.
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نمي تواند به اين نتيجه بيانجامد که رابطة دو متغير مهم و قابل توجه اسـت .شـدت رابطـة دو متغيـر
موضوعي است که پس از معني داري رابطه بايد بررسي گردد.
معيارهاي شدت رابطه از طرين همان پنجرهاي درخواست ميشوند که براي اجراي آزمون نيکويي
براز

با کليک بر روي لبة  Statisticsباز ميشود .در اين پنجره  0گاينه تحت عنوان  Nominalو 0

گاينه تحت عنوان  Ordinalوجود دارد .گاينههاي  Ordinalمعيارهايي را به دست ميدهند کـه بـراي
جدولي با دو متغير ترتيبي مناسب است ولي گاينههاي  Nominalبراي جدولي توافقي با هـر متغيـر
مقولهاي به کار ميرود خواه اسمي باشد يا ترتيبي .8

چهار معيار اسميِ

V

کرامر ،الندا ،ضريب عدم قطعيت و ضريب توافقي براي جداول توافقي در

 SPSSقابل محاسبه است .معيارهاي الندا و ضريب عدم قطعيت به گونهاي هستند که ميتوان يکي از
متغيرهاي جدول را به عنوان متغير مستق ل و ديگري را به عنوان متغير وابسته درنظر گرفت در حالي
که

V

کرامر و ضريب توافقي صرفاً شدت رابطة دو متغير را اندازه ميگيرند و اهميتي به مستقل يـا

وابسته بودن آنها نمي دهند و به همين دليل معيارهاي متقارن  9ناميده ميشوند .از اين رو ،اگـر بتـوان

 .8معيار ترتيبي اين قابليت را دارد که عالوه بر شدت ،جهت (افاايشي يا کاهشي رابطة دو متغير را نيا نشان دهـد .بنـابراين تنهـا مـيتوانـد بـراي
جدولي به کار رود که از دو متغير ترتيبي تشکيل شده است.
9 Symmetric

02
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چنين تماياي بين د و متغير جدول قايل شد ،معيارهاي الندا و ضريب عدم قطعيت ميتوانند سنج
دقينتري از شدت رابطه به دست دهند.
خروجي  SPSSنتايج معيارهاي شدت رابطه را در دو جدول ارائه ميکند :جدول معيارهاي متقارن
و جدول معيارهاي جهتدار  .8در زير جدول معيارهاي متقارن شامل معيارهاي في V ،کرامر ،ضريب
توافقي ،تاوـبي کندال ،تاوـسي کندال و گاما مشاهده ميشود.
Symmetric Measures
Approx.

Approx.
Tb

Sig.

Asymp. Std.
Errora

Value

.000

.121

Phi

.000

.121

Cramer's V

.000

.120

Contingency

Nominal by Nominal

Coefficient
.000

15.116

.008

.121

Kendall's tau-b

.000

15.116

.007

.110

Kendall's tau-c

.000

15.116

.017

.262

Gamma

15398

Ordinal by Ordinal

N of Valid Cases
a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothes is.

جدول معيارهاي جهت دار شامل معيارهاي الندا ،تاو گودمنـکروسکال و ضريب عدم قطعيت نيا
در زير مشاهده ميشود .در هر دو جدول ،ستونِ داراي عنوان  valueنشان دهندة مقدار معيار است .در
جدول مربوط به معيارهاي جهت دار در مقابل هر معيار سه مقدار مشاهده ميشـود .مقـداري کـه در
مقابل

Dependent

 Xقرار دارد

متغير X

را به عنوان متغير وابسته و متغير ديگر جدول تـوافقي را بـه

عنوان متغير مستقل در نظر گرفته است .مقداري که در مقابل

Dependent

 Yقرار دارد متغير  Yرا به

عنوان متغير وابسته و متغير ديگر جدول توافقي را به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته است  .9مقدار

8 Directional Measures
 .9براي نمونه از نامهاي  Xو  Yاستفاده شده است .در خروجي دقيقاً همان نامهايي بـه کـار مـي رونـد کـه بـه عنـوان متغيـر سـطر و متغيـر سـتون
جهت تشکيل جدول توافقي به  SPSSمعرفي شدهاند.
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نيا ميانگين دو مقدار پيشگفته است و ميتواند به عنوان معيار متقارن حاصل از اين

Symmetric مقابل

.دو مقدار جهت دار استفاده شود
Directional Measures
Asymp.
Value
Nominal by

Lambda

Std.

Errora

Appro
x.

Approx.

Tb

Sig.

Symmetric

.061

.008

7.065

.000

X Dependent

.097

.013

7.065

.000

Y Dependent

.000

.000

.c

.c

X Dependent

.015

.002

.000 d

Y Dependent

.015

.002

.000 d

Uncertainty

Symmetric

.011

.001

7.557

.000 e

Coefficient

X Dependent

.011

.001

7.557

.000 e

Y Dependent

.012

.002

7.557

.000 e

Symmetric

.120

.008

15.11

.000

Nominal

Goodman and
Kruskal tau

Ordinal by

Somers' d

Ordinal

6
X Dependent

.133

.009

15.11

.000

6
Y Dependent

.110

.007

15.11

.000

6
a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.
d. Based on chi-square approximation
e. Likelihood ratio chi-square probability.

 هر معيار اندازهگيري رابطه نيا داراي آزمون مربوط به خـود، صرف نظر از آزمون نيکويي براز
 آمارة اين آزمون از تقسيم مقدار.است که مي تواند به تنهايي براي بررسي رابطة دو متغير استفاده شود
 در جـدول ديـدهAsymp. Std. Error بر خطاي معيار آن (همـان چيـاي کـه تحـت عنـوان
 آزمون عمالً بر اسـاس. مشاهده ميشودApprox.

T

value(

ميشود به دست ميآيد که در جدول با عنوان
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04
sig

صورت مي گيرد .معني دار شدن اين آزمون به پژوهشگر اجازه مي دهد مقدار معيار را از نمونه به

جامعه تعميم دهد  .8خالصهاي از ويژگيهاي معيارها در جدول  0ارائه شده است.

جدول  :5ويژگيهاي معيارهاي اندازهگيري شدت رابطه

متقارن یا

حداقل و حداکثر

جهتدار

مقدار
 3تا 4

معیار

نوع متغیر

فی

دو متغیر مقولهای

متقارن

 Vکرامر

دو متغیر مقولهای

متقارن

 3تا 4

الندا

دو متغیر مقولهای

متقارن و جهتدار

 3تا 4

ضریب توافقی

دو متغیر مقولهای

متقارن

دو متغیر مقولهای

متقارن و جهتدار

 3تا 4

دو متغیر مقولهای

جهتدار

 3تا 4

تاوـ بی کندال

دو متغیر مقولهای ترتیبی

متقارن

 - 4تا +4

همرتبگیها را در نظر میگیرد.

تاوـسی کندال

دو متغیر مقولهای ترتیبی

متقارن

 - 4تا +4

برای جداول مربع

گاما

دو متغیر مقولهای ترتیبی

متقارن

 - 4تا +4

همرتبگیها را در نظر نمیگیرد.

 Dسامرز

دو متغیر مقولهای ترتیبی

متقارن و جهتدار

 - 4تا +4

همرتبگیها را در نظر میگیرد.

ضریب عدم
قطعیت
تاو
گودمنـکروسکال

توضیحات

برای جداول 22
وابسته به آمارة آزمون نیکویی
برازش است.
از منطق کاهش نسبی در خطا
پیروی میکند

حداقل  3ولی

وابسته به آمارة آزمون نیکویی

حداکثر لزوماً  4نیست

برازش است.
از منطق تغییرات تبیینشده
پیروی میکند.
از منطق تغییرات تبیینشده
پیروی میکند.

 .8اگر آزمون مربوط به معياري معني دار نباشد اين نتيجه گرفته نميشود که بين دو متغير رابطـه وجـود نـدارد زيـرا آزمـونهـاي مربـوط بـه ايـن
معيارها قادرند رابطه هاي خاص و نه رابطه به شکلي عمومي را شناسايي کنند .ايـن آزمـون نيکـويي بـراز
ميکند.

اسـت کـه رابطـة عمـومي را بررسـي
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 5ـ جداولی با بیش از دو بعد
تاکنون با جدولهايي روبهرو بودهايم که از دو متغير مقولهاي تشکيل شدهاند در حالي که برخي از
تحليل ها با بي

از دو متغير سروکار دارند .براي مثال ممکن است بررسي رابطة دو متغير استفاده از

اينترنت و دسترسي به اينترنت پرسرعت بين دو گروهِ افراد تحصيلکرده و افراد با تحصيالت کم مورد
توجه باشد .دراين صورت بايد جـدولي سـه بعـدي تشـکيل داده شـود .قسـمت  Layerدر پنجـرة
 Crosstabsبراي همين منظور به کار ميرود .شما مي توانيد متغير سوم را از فهرست متغيرها انتخاب و
به قسمت  Layerمنتقل کنيد تا جدول سه بعدي زير در خروجي نماي

داده شود.

همان طور که ديده ميشود دو جدول  22به هم چسبيده ارائه شده است که يکي تقـاطع متغيـر
دسترسي را با متغير استفاده براي افراد تحصيلکرده و ديگري تقاطع همين دو متغير را براي افراد غير
تحصيلکرده نشان مي دهد .خانههاي اين جدول سه بعـدي نيـا برحسـب پـي فـرض بـا فراوانـي
پرشده اند .براي اين جدول نيا ميتوان مانند حالت دوبعدي از طرين لبة  Cellsدرصـدهاي سـطري،
ستوني يا کل را درخواست کرد.
استفاده * دسترسی * تحصیالتCrosstabulation
دسترسی
تحصیالت

جمع

خیر

بله

2267

1430

837

بله

554

390

164

خیر

2821

1820

1001

1178

713

465

بله

461

352

109

خیر

1639

1065

574

استفاده

غیرتحصیلکرده

جمع
استفاده

تحصیلکرده

جمع

براي جدولهاي سه بعدي يا بيشتر نيا آزمونهاي آماري و معيارهـاي رابطـه هماننـد حالـت دو
بعدي از طرين لبة  Statisticsدرخواست ميشود .توجه کنيد که  SPSSبراي هر مقوله از متغير سـوم،
آزمونها و معيارهاي جداگانهاي ارائه ميکند .براي مثال ،براي جدول فوق ،دو آزمون نيکويي براز
يکي براي رابطة دسترسي و استفادة افراد تحصيلکرده و يکي براي رابطة دسترسي و اسـتفادة افـراد
غيرتحصيکرده نماي

داده ميشود .به همين ترتيب دو دسته از معيارهاي رابطه جداگانه براي جدول

افراد تحصيلکرده و جدول افراد غيرتحصيلکرده ارائه ميشود.

