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 مقدمه

 سنجش فاصله سطح در و کمی بايد وابسته متغير خطی، رگرسيون تحليل انجام برای دانيم می که ھمانطور

 نبوده نسبی/ ای فاصله مقياس در تحقيق وابسته متغير که افتد می اتفاق اوقات گاھی اما .باشد نسبی / ای

 پيش که درحالی .کرد چه بايد کار اين برای که اينجاست سوال حال .است اسمی صورت به آن مقياس و

 افزار نرم چنين حالتی در .است وابسته متغير نسبی / ای فاصله مقياس ، رگرسيون تحليل اساسی فرض

SPSS متغير تغييرات يک کننده بينی پيش عوامل بتوانيم تا است کرده فراھم ما برای را امکان اين 

  . دارد نام لجستيک رگرسيون که روش اين .کنيم شناسايی نيز را اسمی

 تابع تحليل ھمچنين و خطی رگرسيون روش برای بديلی عنوان به ١٩٧٠ واوايل ١٩٦٠ دھه اواخر در

 .شد مطرح تشخيصی

 روشھای ھستند ای فاصله ھم و ترتيبی ھم مستقل متغيرھای و است اسمی سطح در وابسته متغير که زمانی

 .دھند می نشان واقعی مقدار از کمتر را ھا برآورد مقدار تشخيصی تحليل و معمولی خطی رگرسيون

 روش يکسان اين در ضرايب محاسبه نحوه که تفاوت اين با است خطی رگرسيون شبيه لجستيک رگرسيون

 را احتمالی خطاھا مجذور کردن حداقل جای به لجستيک رگرسيون که معنی اين به .باشد نمی

  کند. می حداکثر ميدھد روی واقعه يک که

 و مدل برازش آزمون برای خطی رگرسيون تحليل در ھمچنين 

 که حالی در شود می استفاده t و F ھای آماره از ترتيب به مدل در متغير ھر اثر بودن دار معنی

   .شود می استفاده والد و اسکوئر کای ھای آماره از درلجستيک

  

  

 تحليل در که.است آن دليل مھمترين و دارد ارجحيت نيز تحليل تشخيصی به نسبت لجستيک رگرسيون

 ھای متغير و گيرد می قرار يک تا صفر طيف از خارج پديده وقوع يک احتمال اوقات گاھی تشخيصی

 وقوع احتمال لجستيک رگرسيون در که حالی در باشند متغيره نرمال چند توزيع دارای بايد نيز بين پيش

 بين پيش متغيرھای بودن نرمال فرض پيش رعايت و دارد قرار تا يک صفر محدوده داخل در پديده يک

 .نيست الزم
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 :لجستيك رگرسيون بررسي اهداف

 .کنيم می استفاده گانه چند رگرسيون جای به لجستيک رگرسيون از که شرايطی دادن توضيح.1

 لجستيک رگرسيون در وابسته متغير و مستقل متغيرھای نوع معرفی.2

 بينی پيش دقت ارزيابی و لجستيک رگرسيون آناليز نتايج تفسير.3

 تفکيک وآناليز گانه چند رگرسيون مقابل در لجستيک رگرسيون قوت و ضعف نقاط درک.4

  

  

 چيست؟ لجستيك رگرسيون

 يک وابسته متغير که زمانی ھستند مناسبی آماری ھای تکنيک تفکيک آناليز و لجستيک رگرسيون

  .باشند متريک غير يا متريک مستقل ھای متغير )وcategorical( متغيرقياسی

 متغير يک وتوضيح بينی پيش برای که باشد می رگرسيون از حالت خاصی لجستيک رگرسيون

  .استشده  بندی )فرمولbinaryزوجی(

 شده رگرسيون محدود يک کند می بينی پيش را زوجی متغيرھای فقط که لحاظ اين از لجستيک رگرسيون

  .باشد می

 )نتيجهdiscriminant analysisتفکيک( آناليز ھستند 3 از بيشتر يا 3 ھا گروه که زمانی بنابراين

  فرم عمومی در را زوجی وابسته متغير يک لجستيک رگرسيون.دھد می بدست ما به را بھتری

 :کند می بينی پيش مستقل ھای ازمتغير ای مجموعه براساس زير شکل به 

 

 :شود داده ترجيح تفکيک آناليز به دليل دو به رگرسيون لجستيک

حساس ) کوواريانس-واريانس تساوی و بودن نرمال(ھای فرض پيش برقراری به شدت به تفکيک آناليز.1

  robust      لجستيک رگرسيون و نبوده برقرار ھا فرض پيش اين مواقع اکثر در که حالی در باشد می

 .می باشد

 زياد رگرسيون خيلی شباھت دليل به که دھند می ترجيح محققان باشد برقرار نيز ھا فرض پيش اگر حتی.2

 .کنند استفاده لجستيک رگرسيون از گانه چند رگرسيون به لجستيک
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 : لجستيك رگرسيون اهداف

 . گذارند می اثر وابسته متغير برای گروه در عضويت بر که مستقلی ھای متغيير تشخيص١.

 .گروه عضويت مورد در گرفتن تصميم برای لجستيک مدل براساس شده بندی طبقه سيستم ساخت.2

  

  

 :دارد اثر تحقيقی طرح روی بر که دارد فرد به منحصر مشخصه چندين لجستيک رگرسيون

 می متغير بودن) binary( زوجی آن که است وابسته متغير فرد به منحصر خصيصه،طبيعت اولين١.

 .باشد

 می گذار اثر خصيصه اين روی بر عامل چند نمونه،که اندازه به شود می مربوط خصيصه دومين.2

 ( MLE )لجستيک رگرسيون در شده استفاده تخمين روش جمله باشند،از

  

  

bi وابسته متغير معرفي nary : 

 گروه از يکی به ميگيرد،که نظر در را عاليق از گروه دو وابسته زوجی متغير برای لجستيک رگرسيون

 يا 1 (مقدار کدام که نيست مھم اصال اين و دھد می اختصاص را 1 مقدار ديگر گروه به و 0 مقدار ھا

 قرار توجه مورد موضوع اين بايد ضرايب تفسير زمان در اما.شود می داده تخصيص گروه کدام به )0

 .بگيرد

  

  

 :لجستيك منحني

 احتمال(شده بينی پيش گيرد،مقادير می را 0 و 1 مقادير تنھا  )binary (زوجی وابسته متغير اينکه دليل به

  .شوند بندی محدوده گيرند،بايد قرار يکسانی ھای محدوه در اينکه برای )ھا

 برای لجستيک منحنی از لجستيک ،رگرسيون0 و 1 بوسيله شده بندی محدوده رابطه يک تعريف برای

  .کند می استفاده مستقل متغير و وابسته متغير بين رابطه دادن نشان
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 ھايی اصالحيه رگرسيون رابطه يک در حتی اگر ميدھد نشان را واقعيت اين لجستيک منحنی از استفاده

 شده بينی پيش مقادير که را موضوع اين تواند نمی مشود انجا ھم خطی به خطی غير اثرھای تبديل برای

 .کند تضمين را بماند باقی 0 و 1 بين

 

  

  

 لجستيك رگرسيون هاي فرض پيش

 نيازی لجستيک رگرسيون در.باشد می وابسته متغير بودن زوجی لجستيک رگرسيون فرض پيش ترين مھم

 در ھمچنين باشند متريک غير يا متريک و کنند پيروی خاصی توزيع از مستقل ھای متغير که نيست

 مستقل متغيرھای ضرايب و وابسته متغير ضرايب بين رابطه که نيست اين به نيازی لجستيک رگرسيون

 .نبود صورت اين به چندگانه رگرسيون در که صورتی در باشه خطی رابطه يک

  

  

 :لجستيك رگرسيون مدل تخمين

 ضرايب از شده تشکيل که است وابسته متغير يک دارای گانه چند رگرسيون ھمانند لجستيک رگرسيون

 به نسبت متفاوت ای شيوه به که تفاوت اين با مستقل ھای متغير از يک ھر برای ای شده بينی پيش
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 logit(لجيتی تبديالت از را اسمش لجستيک رگرسيون.شود می زده تخمين گانه چند رگرسيون

transformation( است گرفته. 

  

  

 :لجستيك رگرسيون در)ترتيبي و اسمي( شده بندي طبقه متغيرهاي تعريف نحوه

   .است ترتيبی ھای متغير وجود لجستيک رگرسيون تحليل اجرای در مشکالت مھمترين از يکی

 سنجش سطح در مستقل ھای متغير تمامی که است اين بر فرض لجستيک رگرسيون اجرای ھنگام در

 اما ھستند نيز ترتيبی و اسمی ھا آن از برخی و نيست چنين عمل در که حالی در ھستند نسبی/ ای فاصله

 کار و سر پديده آن وقوع عدم احتمال به پديده يک وقوع احتمال نسبت با لجستيک رگرسيون که آنجا از

 بتوانيم تا شوند تبديل 0 و1 کد در با ای فاصله شبه متغيرھای به بايد حتما مستقل ھای متغير اين بنابر دارد

 اجرای ھنگام در SPSS افزار نرم در خاطر ھمين به کنيم بررسی را وابسته متغير در آن طبقات نسبت

 وجود امکان اين دستور اصلی کادر در …Categorical کادر طريق از لجستيک رگرسيون دستور

 تبديل ای فاصله متغيرھای به مجازی صورت رابه )ترتيبی و اسمی ( شده بندی طبقه متغيرھای که دارد

 .کنيم

 متغير يک عنوان به متغير آن طبقات از يک ھر بايد ترتيبی و اسمی ھای متغير کردن مجازی برای

  .گيرد تعلق 0 کد دوم طبه به و 1 کد اول طبقه به و شده تعريف طبقه دو با جداگانه

 تعريف باال و متوسط پايين، طبقات در که است تحصيالت سطح ما نظر مورد متغير اگر مثال عنوان به

 تحصيالت ميزان آن که کسانی به و کرده حساب وجھی دو متغير يک عنوان به را گزينه ھر بايد است شده

  گيرد. تعلق 1 کد ندارند را تحصيالت ميزان آن که کسانی وبه 0 کد دارند را

 .صفر مساوی پايين غير تحصيالت و يک مساوی پايين تحصيالت ) اول متغير( که صورت بدين يعنی 

 . صفر مساوی متوسط غير تحصيالت و يک مساوی متوسط تحصيالت ) دوم متغير(

 مجازی متغير تبديل ھنگام در تحصيالت متغير شود می مالحظه باال بندی طبقه در که ھمانطور : 1نکته

   .است شده حذف سوم طبقه و شده تعريف طبقه دو در فقط

 آخر طبقه برای مجازی متغير خطی رگرسيون ھمانند لجستيک رگرسيون در که است آن امر اين دليل

 برای اصل اين باشد اصلی متغير طبقات تعداد از کمتر يکی بايد ھمواره آن تعداد و شود نمی تعريف

   .است لجستيک رگرسيون در بودن خطی ھم چند تکنيکی مسئله از اجتناب
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 قرار طبقات ساير با تقابل و مقايسه که مبنای دارد نام مرجع طبقه نميشود تبديل مجازی متغير که ای طبقه

 .گيرد می

 گيرند می قرار تقابل در مقايسه منظور به وابسته متغير طبقات با مستقل متغير طبقات که موقعی : 2 نکته

 تقابل نوع چندين انتخاب امکان لجستيک رگرسيون دستور در …Categorical کادر اجرای ھنگام در

 :دارد وجود

   .ميشود داده نشان طبقه يک در عضويت عدم يا عضويت صورت به ھا تقابل روش اين در :شاخص 1-

 .شود می داده نشان)١( مقادير با تقابل ماتريس در رديف يک صورت به نيز مرجع طبقه

 .ميکنند استفاده روش اين از نيز اغلب که است ھا تقابل انتخاب روش ترين رايج روش اين

 می مقايسه وابسته متغير مرجع طبقه با مرجع طبقه با بين پيش متغير از طبقه ھر روش اين در :ساده 2-

 .شوند

 به روش اين ميشود مقايسه قبلی طبقات اثر ميانگين با بين پيش متغير از طبقه ھر :تفاوت 3-

 .است معروف نيز ھلمرت ھای تقابل معکوس

 .شوند می مقايسه بعدی طبقات اثر ميانگين با بين پيش متغير از طبقه ھر :ھلمرت 4-

 که است اين بر فرض است معروف متعامد ای جمله چند ھای تقابل به که روش اين در :ای جمله چند ٥-

 پذير امکان عددی ھای متغير برای فقط ھا تقابل اين .باشد برابر طبقات بين فاصله

 .ھستند

 .شود می مقايسه کل اثر با بين پيش متغيرھای از طبقه ھر :انحراف ٦-

  

  

 لجستيك رگرسيون انواع

 وابسته متغير لجستيک رگرسيون در شد گفته لجستيک رگرسيون تحليل مبحث ابتدای در که طور ھمان

 دو وجود شاھد SPSS افزار نرم در خاطر ھمين به.باشد وجھی چند و وجھی دو شکل دو به تواند می

 يکی از توانيم می وابسته متغير طبقات و مقوالت تعداد به بسته که ھستيم لجستيک رگرسيون تحليل نوع

 :کنيم استفاده شکل دو اين از

  .است وجھی دو اسمی سطح در وابسته متغير که است موقعی :وجھی دو اسمی لجستيک رگرسيون1-

 .داريم وکار سر وجھی دو اسمی وابسته متغير يک با که زمانی يعنی
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 متغير که گيرد می قرار استفاده مورد موقعی :ای جمله چند يا وجھی چند اسمی لجستيک رگرسيون2-

 .باشد وجھی چند اسمی وابسته

  

 برای متعددی ھای روش لجستيک رگرسيون در لجستيک رگرسيون در ھا متغير انتخاب ھای روش

 ھای متغير چگونه که کنيم مشخص تا ميکنند کمک ما به که دارد وجود مدل به ھا متغير ورود و انتخاب

 يکسان متغير مجموعه يک روی بر را متفاوتی رگرسيونی ھای مدل بتوانيم نيز و شوند تحليل وارد مستقل

 .کنيم ايجاد

 .شوند می مدل وارد مرحله يک در متغيرھا تمامی روش اين در:ھمزمان روش 1-

 معنی اساس بر تحليل به متغيرھا ورود آن در که است گام به گام روش نوعی: مشروط پيشرو روش 2-

 اين احتمال اساس بر تحليل از متغيرھا خروج و نمايی درست نسبت آماره مقدار داری

 .ميگيرد انجام مشروط پارامتر آورد بر به توجه با و آماره

 تحليل به ھا متغير ورود آن در که است گام به گام روش نوعی :نمايی درست نسبت رو پيش روش 3-

 اساس بر تحليل از متغيرھا خروج و نمايی درست نسبت آماره مقدار داری معنا اساس بر

 .ميشود انجام جزئی نمايی درست حداکثر برآوردھای به توجه با و آماره اين احتمال

 معنی اساس بر تحليل به ھا متغير ورود آن در که است گام به گام روش نوعی :والد رو پيش روش 4-

 .ميگيرد انجام والدآمار  احتمال اساس بر تحليل از ھا متغير خروج و نمايی درست نسبت آماره مقدار داری

 تحليلبر از ھا متغير خروج آن در که است پسرو گام به گام ش رو نوعی : مشروط رو پس حذف روش5-

 انجام مشروط پارامتر براوردھای به توجه با و نمايی درست نسبت آماره احتمال اساس

 .گيرد می

 از متغيرھا خروج آن در که است پسرو گام به گام روش نوعی :نمايی درست نسبت پسرو حذف روش6-

 نمايی درست حداکثر براورد به توجه با و نمايی درست نسبت آماره احتمال اساس بر تحليل

 .گيرد می انجام جزيی

 اساس بر تحليل از متغيرھا خروج آن در که است پسرو گام به گام روش نوعی :والد پسرو حذف روش7-

 .گيرد می انجام والد احتمال
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 دووجهي اسمي لجستيك رگرسيون

 سطح در وابسته متغير که گيرد می قرار استفاده مورد زمانی وجھی دو اسمی لجستيک رگرسيون تحليل

 مستقل متغيرھای از ای مجموعه اساس بر را صفت يک عدم يا وجود داريم بنا و است وجھی دو اسمی

  .کنيم می بينی پيش

 عددی مقدار چندمتغيره خطی رگرسيون مانند توانيم نمی ما دووجھی اسمی لجستيک رگرسيون در بنابراين

 اين در بلکه کنيم تعيين داريم مستقل متغيرھای به راجع که اطالعاتی اساس بر را وابسته متغير يک دقيق

 .1 کد تا دھند می نشان 0 کد با را آن که داريم کار و سر احتمال نسبت با ما روش

 کارداريم و سر وجھی دو اسمی وابسته متغير يک با آن در که شمرد بر توان می را متعددی ھای مثال

  مانند؟ می زنده ديگر برخی و ميرند می تولد ھنگام در کودکان برخی چرا که اين

   .غيره کنند؟و نمی شرکت برخی و کنند می شرکت انتخابات در شھروندان از برخی چرا که اين

 عوامل بتوانيم تا کند می فراھم ما برای را امکان اين SPSS افزار نرم که ھستند سواالتی ھمه ھا اين

  .کنيم شناسايی نيز را وجھی دو اسمی متغير يک تغييرات کننده بينی پيش

 اورد بر مستقيم طور به را واقعه يک وقوع احتمال توانيم می لجستيک رگرسيون نوع اين در واقع در

 .کنيم

  

  

 :ها فرض پيش

 .باشد وجھی دو اسمی سنجش سطح در بايد حتما وابسته متغير 1-

   .باشند شده بندی طبقه کيفی سطح در ھم و کمی سطح در ھم توانند می مستقل ھای متغير 2-

 متغير به را متغيرھا اين ابتدا بايد حتما بودند ترتيبی/اسمی سطح در مستقل متغير چند يا يک اماچنانچه

 نام به ،کادری لجستيک رگرسيون در البته) ٠و1 يعنی(کنيم تبديل مجازی ھای

Categorical… متغيرھای به خودکار طور به ترتيبی ھای متغير آن اجرای و انتخاب با که دارد وجود 

 .نيست محقق توسط آنھا مجدد گذاری کد به نيازی بنابراين شوند می تبديل مجازی

 دارای متغيرھا اين چنانچه اما.نيست ضروری نرمال توزيع از مستقل متغيرھای ھای داده تبعيت لزوم 3-

 .بود خواھد بھتر مدل برازش صورت آن ،در باشند چندمتغيره نرمال توزيع
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 که در صورت چرا.است لجستيک رگرسيون مفروضات ديگر از مستقل ھای متغير نبودن خطی چندھم 4-

 خواھند زيادی نوسان نيز استاندارد وخطاھای بوده اريب دارای براوردھا متغيرھا اين بودن خطی ھم چند

  .داشت

 اطمينان مستقل ھای متغير نبودن يا بودن خطی ھم چند از تا کند می کمک ما به پراکنش نمودار ترسيم

 .کنيم حاصل

 تامين کوواريانس و واريانس ھای ماتريس برابری و متغيره چند بودن نرمال ھای فرض پيش چنانچه:نکته

  .کنيم استفاده لجستيک تحليل روش از که ميشود پيشنھاد صورت آن در شدند
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                                                                                                         بيان مسأله  : 

                     سن و...در آينده شغلی ‘ميزان تحصيالت‘منطقه محل زندگی(از نظر محروميت)‘آيا عواملی مانند معدل
                    يک فرد مژثر است يا خير؟                                                                   

-ميزان تحصيالت-معدل اخرين مدرک تحصيلی-معدل ديپلم-جنسيت-سناين تحقيق به بررسی عوامل(
زد.از رگرسيون لجستيک ميپردا بر داشتن يا نداشتن شغل با استفادهمحل زندگی)  

ھمانطور که در باال گفته شد برای بررسی با رگرسيون لجستيک نياز به يک متغيير وابسته  به صورت 
وچند متغيير مستقل داريم. ١و٠  

زن با ميزان تحصيالت ٢٠مرد و ٢٠-نفر ازافراد استان تھران( بامناطق مختلف)۴٠نمونه گيری روی 
انجام گرفته است. بارشته ھای متفاوت سال۴٠تا٢٠بينمختلف و سن   

 

  معرفي متغييرها:

داشتن يا نداشتن شغل است.:که در اينجا  ) y)متغيير وابسته 

که در اينجا:  (x)متغييرھای مستقل 

محل زندگی است.-ميزان تحصيالت-معدل اخرين مدرک تحصيلی-معدل ديپلم-جنسيت-سن  

۴٠تا٢٠سن:  

 جنسيت:مرد يا زن

دکتری-فوق ليسانس-ليسانس-تحصيالت:ديپلمميزان   

       محل زندگی:محروم يا غير محروم

ھنر-تجربی-انسانی-رشته:رياضی  

 

  :هدف اين تحقيق

محل زندگی و ميزان -معدل او-نجام اين تحقيق اين است که ببينيم آيا سن يک فرد(زن يامرد)ھدف ما از ا
به داشتن شغل ھيچ ارتباطی ندارند؟ياخير اين عوامل اعث ميشود که فرد شغل داشته باشد؟تحصيالتش ب  

اگر متغييرھای مستقل ما در ايجاد شغل نقش داشتند چه کارھايی بايد انجام دھيم و اگر اين متغييرھا در 
؟ايجاد شغل نقشی ندارند عوامل مؤثر چه عواملی ھستند  
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ودر مناطقی که  دل بيشتری دارند فرض ما براين است که افرادی که مدرک تحصيليشان باالتر است و مع
 از نظر امکانات محروم نيستند دارای شغل ھستند.  

 

                    

دافرا معدل  منطقه مقطع سن جنسيت 
 ديپلم

معدل 
 مدرک

وضعيت  رشته
 شغل

١ 0 22 2 2 ٠ ١ ١٦ ١٦٫٥ 

٢ 1 30 1 3 ١٢٫٦١ ٠ ٢ ١١٫٥ 

٣ 1 28 2 1 ١٨٫٤١ ١٨٫٣٠ ١ ١ 

٤ 1 23 2 2 ٠ ٣ ١٩ ١٩ 

٥ 0 25 3 1 ١٨٫٧٥ ١٨٫١٤ ٠ ٤ 

٦ 0 32 4 3 ١٧٫٢٩ ١ ١ ١٥ 

٧ 0 32 4 2 ١٦٫٩٠ ١ ٢ ١٥ 

٨ 1 30 1 3 ١٢٫٨٠ ١ ٤ ١٢ 

٩ 0 20 1 1 ١٥٫٤٠ ١٤٫٣٣ ٠ ١ 

١٠ 0 24 2 3 ١٣٫١٢ ١٤ ٠ ٣ 

١١ 1 28 3 1 ١٩٫٣٤ ١٩٫٢٠ ١ ٤ 

١٢ 1 25 1 2 ١٣٫٤٦ ١٢٫٨٥ ١ ٢ 

١٣ 0 33 3 3 ١٧٫٤٠ ١٧٫٢٢ ٠ ٤ 

١٤ 0 36 1 1 ١١٫٢٠ ١٠٫٩٣ ١ ١ 

١٥ 1 27 2 1 ١٤٫٨٦ ١٤٫٣٨ ٠ ٣ 

١٦ 0 29 3 3 ١٩٫٩٠ ١٩٫٧٣ ٠ ٤ 

١٧ 1 21 1 2 ١٨٫٨٨ ٠ ٤ ١٩ 

١٨ 1 30 2 1 ١٥٫١٨ ١٤٫٤١ ١ ١ 

١٩ 0 34 4 2 ١٦٫٢٠ ١٦٫١٢ ١ ٢ 

٢٠ 0 36 4 3 ١٩٫٤٨ ١٩٫٣٠ ١ ٣ 
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معدل  منطقه مقطع سن جنسيت افراد
 ديپلم

معدل 
 مدرک

 وضعيت رشته
 شغل

١ ٤ ١٧ ١٧ ٢ ٢ ٢٥ ١ ٢١ 

٠ ٣ ١٤ ١٤٫١٢ ١ ١ ٢٩ ١ ٢٢ 

١ ٢ ١٤ ١٥٫٦٠ ٣ ٤ ٣٢ ١ ٢٣ 

٠ ١ ١٢٫٢٠ ١٤٫٣٠ ٢ ٣ ٣١ ٠ ٢٤ 

٠ ٣ ١١٫٤٥ ١١٫٨٠ ٢ ١ ٣١ ١ ٢٥ 

٠ ٢ ١٢ ١٢٫٢١ ٣ ١ ٢٠ ٠ ٢٦ 

٠ ٤ ١٣٫٨٠ ١٤٫٨٧ ١ ٢ ٢٢ ٠ ٢٧ 

٠ ١ ١٤ ١٤٫٣٠ ٣ ٢ ٢٦ ١ ٢٨ 

٠ ٢ ١٤٫٨١ ١٥٫٩٠ ١ ٣ ٣٢ ٠ ٢٩ 

١ ٤ ١٩٫٩٠ ١٩٫٩٦ ٢ ٤ ٣٥ ١ ٣٠ 

١ ٢ ١٦ ١٦ ٣ ٣ ٢٨ ٠ ٣١ 

١ ٣ ١٨ ١٩ ١ ٣ ٣١ ١ ٣٢ 

١ ٢ ١٨٫٧٢ ١٧٫٩٠ ١ ٣ ٢٩ ٠ ٣٣ 

٠ ٢ ١٤٫٢٠ ١٤٫٨٤ ٣ ١ ٢٣ ١ ٣٤ 

٠ ٣ ١٩٫١٢ ١٩٫٤٠ ٣ ٤ ٣٥ ٠ ٣٥ 

٠ ٢ ١٨ ١٨٫٥٠ ١ ٢ ٢٤ ٠ ٣٦ 

١ ٣ ١٤ ١٥ ٣ ٤ ٣١ ١ ٣٧ 

١ ٣ ١٦٫٣٢ ١٧٫٨٨ ٢ ٣ ٢٦ ١ ٣٨ 

١ ١ ١٦٫٥٦ ١٦٫٨٧ ٢ ٤ ٣٣ ٠ ٣٩ 

١ ٢ ١٨٫٩٥ ١٨٫٩٤ ٢ ٤ ٣٤ ١ ٤٠ 
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Logistic Regression 
 

 
 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 40 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 40 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 40 100.0 

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

 
 

 

Dependent Variable 

Encoding 

Original 

Value 

Internal 

Value 

bikar 0 

shaghel 1 

 
 

 




