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مرکس آماری خًارزمی

مقذمٍ:
ًشم افضاس  Rدس سضتِ ّای هختلف اص جولِ دس تحلیل ّای آهاسی ٍ التصادی کاستشد فشاٍاًی داسدّ .وچٌیي اص ایي
ًشم افضاس دس تحلیل ّای التصاد سٌجی ٍ سگشسیًَی استفادُ هی ضَد .دس ایي هتي آهَصش فشاخَاًی دادُ ّا اص
هٌاتع خاسجی ٍ چگًَگی تخویي سگشسیَى حذالل هشتعات دس ایي ًشم افضاس آٍسدُ ضذُ است.
فراخًاوی دادٌ َا از مىابع خارجی
ًشم افضاس  Rتٌْا لادس تِ خَاًذى فایلْایی تا پسًَذ  csv ٍ txtاست ٍ لادس تِ خَاًذى فایل ّایی تا فشهت اکسل
تا پسًَذ  xlsیا ً xlsxیست .دس ًتیجِ ایي فایل ّا سا تایذ تِ فشهت ّایی کِ ًشم افضاس لادس تِ خَاًذى آًْا است
دس تیاٍسیذ ٍ تشای فشاخَاًی دادُ ّا اص فشهت ّای  txtتایذ اص دستَس  ٍ read.tableتا فشهت  csvاص دستَس
 read.csvاستفادُ ًواییذ.
تشای فشاخَاًی دادُ ّایی رخیشُ ضذُ اص فشهت  txtدستَس صیش سا دس صفحِ ی دستَسات تایپ ًواییذ.

)"< s <- read.table("C:/users/taheri/desktop/ghad.txt

آدرسی کٍ دادٌ َا در آن رخیرٌ شذٌ اوذ.

وام دلخًاٌ

تِ ًحَُ ی ًَضتي آدسس دادُ ّا دلت ًواییذ .تشای هطاّذُ آدسس دلیك دادُ هی تَاًذ تا ساست کلیک ٍ اص
لسوت  propertiesآدسس فایل سا کپی ًواییذ( .لطفا تِ عالهت ّا کِ دس ًَضتِ ی تاال است دلت ًواییذ ٍ دس
لشاس دادى عالئن  " "، : ، /دلیك تاضیذ).

پس اص ًَضتي دستَس فشاخَاًی دس خط تعذ اسن فایلی
کِ دس ًشم افضاس اًتخاب کشدُ ایذ سا ًَضتِ ٍ کلیذ enter
سا تضًیذ .توام دادُ ّا دس صفحِ ی ًشم افضاس ًوایص دادُ
هی ضَد.
گاّی هوکي است یک یا چٌذ سطش اٍل فایل ّای ضوا
تَضیحات ٍ یا اساهی هتغیشّایی ًَضتِ ضذُ تاضذ .دس
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ایي حالت تا دستَس  skip=nاص ًشم افضاس خَاستِ هی ضَد تا سطش nام ًادیذُ گشفتِ ضَد .دستَس تِ صَست صیش
ًَضتِ هی ضَد.
)>x<- read.table("C:/users/taheri/desktop/q.txt",skip=1
یعىی سطر ايل دادٌ َا در وظر گرفتٍ وشًد.

ًشم افضاس تِ صَست پیص فشض اساهی سا تا حشف  Vاًذیس داس ًوایص هی دّذ .تشای تغییش ایي اساهی اص فشهاى
صیش استفادُ ًواییذ.
)"<names(s)<-c("sen","ghad","vazn","factor.salamat
ّواًطَس کِ دس لثل دیذیذ فایل  sداسای  4ستَى
است .ایي فایل ضاهل دادُ ّای اص سيٍ ،صى ،لذ ٍ
فاکتَس سالهتی است کِ هی خَاّین هذل سگشسیًَی
تا تَجِ تِ ایي هتغیش ّا سا تذست آٍسین.

تخمیه رگرسیًوی مذل بٍ ريش حذاقل مربعات معمًلی
تشای تخویي یک هذل سگشسیَى هتغیش ٍاتستِ ٍ هستمل ٍجَد داسد .فشض تش آى است کِ دس هثال تیاى ضذُ دس
تاال تشای تاتع  factor.salamati ، sهتغیش ٍاتستِ ٍ هتغیش ّای  ghad, vazn, senهستمل ّستٌذ .تشای
تخویي هذل دستَس صیش سا تایپ ًواییذ.
)> reg<-lm(faktor.salamati~sen+ghad+vazn,data=s
> reg

 adadتِ ایي هعٌاست کِ ًشم افضاس تشای تخویي هذل اص کذاهیک اص دادُ ّا استفادُ ًوایذ .عثاست سٍتشٍی data
ًیض اسوی است کِ تشای فایلی کِ دادُ ّا دس آى لشاس داسًذ دس ًظش گشفتِ ضذُ استً reg .اهی است کِ تشای
تخویي سگشسیَى تِ صَست دلخَاُ ًَضتِ ضذُ است .تا تایپ عثاست  summary(reg) ٍ regخشٍجی هطاتِ
تصَیش پاییي ًوایص دادُ هی ضَد .عثاست  lmتشای فشاخَاًی هذل سگشسیًَی است .دس ًشم افضاس  Rتشای
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فشاخَاًی تَاتع اص عثاست  .... ٍ glm , lmاستفادُ هی ضَد .تا تَجِ تِ اعذاد تذست آهذُ هعادلِ ی صیش هذل
سگشسیًَی تذست آهذُ است.

عرض از مبذا تابع

شیب ضرایب در تابع رگرسیًن

جذيل برآيرد پارامتر

ضریب تعییه تعذیل
شذٌ

احتمال محاسبٍ شذٌ برای آزمًن (fفرض صفر)

ضریب تعییه

آزمًن f

عالهت * دس کٌاس عذد احتوال تِ هعٌی هعٌا داس تَدى آى ضشیة دس سطح هعٌی داسی است کِ دس لسوت
 signif.codesهعشفی ضذُ است .دس صَستی کِ دس کٌاس یکی اص احتوال ّا عالهت * لشاس دادُ ضذُ تاضذ
هتغیش هَسد ًظش دس ًشخ هتغیش ٍاتستِ آصهَى ضذُ تی اثش است(.هثال تا لشاس گشفتي ** دس کٌاس احتوال هتغیش لذ
یعٌی دس سطح  0.01هتغیش لذ دس هتغیش ًشخ سالهتی تی اثش است).
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تحلیل خريجی ورم افسار
دس اًتْای خشٍجی ًشم افضاس آصهًَی تا آهاسُ ی  fفیطش اًجام ضذُ است .تا تَجِ تِ فشض صفش آى چَى عذد
هحاسثِ ضذُ تضسگتش اص  0.00است دس ًتیجِ فشض صفش دس سطح  0.00سد ًوی ضَد ٍ دس حمیمت دلیلی تش سد
فشض صفش ٍجَد ًذاسد .همذاس هشتع  rیا ضشیة تعییي همذاس خَتی تشاصش سا ًطاى هی دّذ .همذاس تاالتش تیاًگش
تشاصش تْتش است ٍ دس همایسِ ی هتذّای هختلف ٍ یا هعادالت هختلف تِ کاس هی سٍد .تا ضشب عذد ضشیة
تعییي دس  100هی تَاى گفت کِ ایي هذل هی تَاًذ چٌذ دسصذ اص تغییشات هتغیش ٍاتستِ سا تثییي کٌذ .دس
خشٍجی تاال هذل تذست آهذُ تٌْا  8دسصذ تغییشات هتغیش ٍاتستِ سا تثییي هی کٌذ کِ هی تَاى گفت تشاصش
خَتی ًیست .هشتع  rتعذیل ضذُ کِ ّواى ضشیة تعییي است کِ ٍاتستِ تِ دسجات آصادی تِ تعذیل ضذُ است.
چٌاًچِ تعذاد هتغیش ّای هستمل سا افضایص دّیذ تْتش است کِ تِ ایي آهاسُ تکیِ کٌیذ ٍ ًِ ضشیة تعییي عادی.
دس جذٍل تشآٍسد پاساهتشّا یا ّواى ضشایة سگشسیًَی ایي هَاسد تشای ّشکذام اص ضشایة تِ چطن هی خَسد.
همذاس تشآٍسد ضذُ) ،(Esimateخطای استاًذاسد) ، (Std.Errorهمذاس آهاس ، (t value)Tهمذاس احتوال آهاسُ
ی Tجْت آصهَى فشض صفش تی اثش تَدى یا صفش تَدى ضشایة))| |

( .(Prتا تَجِ تِ همادیش تذست آهذُ

هتغیشّای سيٍ ،صى ٍ لذ دس ًشخ فاکتَس سالهتی اثشگزاس است.
مطالب تکمیلی
اگش هذلی کِ دس حال تشسسی است کاستش تخَاّذ اثش هتماتل دٍ هتغیش سا ًیض تشسسی کٌیذ تایذ اص دستَس صیش
استفادُ ًوایذ.

اثر متقابل  vaznي sen

)> reg1<-lm(faktor.salamati~sen+ghad+vazn+sen:vazn,data=s

عثاست  sen:vaznاثش هتماتل دٍ هتغیش  vazn ٍ senسا دس هحاسثات لحاظ هی کٌذ.
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دس اداهِ هعادالت سگشسیَى دس حالت ّای هختلف ٍ ًحَُ ی ًَضتي دس ًشم افضاس سا تیاى هی کٌین ٍ .پس اص آى
ًوًَِ ّایی اص خشٍجی ًشم افضاس ًوایص دادُ ضذُ است.
معادلٍ ی رگرسیًن

وحًٌ ی وًشته در ورم افسار
* y~x1+x2
y~x1+x2+x1:x2
y~(x1+x2+x1:x3)^2
یا
y~x1+x2+x3+x1:x2+x2:x3+x1:x3+x1:x2:x3
y~(x1+x2+x1:x2)^2- x2:x3

**

)y~I(x1+x2
)y~x1+I(2*x2
***)y~x1+x2+poly(x3^2

* تِ صَست پیص فشض هعادلِ دس ًظش گشفتِ ضذُ دس  Rداسای عشض اص هثذا است .اگش ساتطِ فَق سا تِ صَست
سٍتشٍ تٌَیسیذ عشض اص هثذا حزف هی ضَد.

y~ -1+x1+x2

دلت داضتِ تاضیذ کِ عولگش – جولِ یا جوالتی کِ دس هعادلِ سگشسیَى ّستٌذ حزف هی کٌذ.
**

خطای ٍاسیاًس است کِ غالثا داسای تَصیع ًشهال تا هیاًگیي صفش ٍ ٍاسیاًس

است.

***تشای ًَضتي تَاى ّای دیگش دس هعادلِ هی تَاى تا اص تاتع ًَ ٍ polyضتي جولِ ای هطاتِ تاال دستَس هَسد
ًظش سا تِ ًشم افضاس داد.
دس ایٌجا چَى دٍ هتغیش هستمل
 q2ٍ q1هعشفی ضذُ است تشای
حالت تعاهلی ،تعاهل دٍ جولِ
ای ٍ سِ جولِ ای تیاى ضذُ
است.
دس ایي هعادلِ یک ضشیة تشای هتغیش ّای ٍ q2ٍ q1جَد
داسد ٍ .عذد تذست آهذُ تشای ضشیة  0.342است.
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هتغیش  q4دس عذد دٍ ضشب ضذُ ٍ دس هعادلِ لشاس گشفتِ
است .دلت ًواییذ کِ ًَضتي عثاست تِ صَست
 q3~q2+2*q4اضتثاُ است.

دس هعادلِ ی سٍتشٍ هتغیش  q3تِ تَاى دٍ داسد ٍ دس
هعادلِ سگشسیَى ضشیة  0.042314هحاسثِ ضذُ
استًَ .ضتي عثاست تَاى دٍ تِ صَست صیش اضتثاُ است.
q3~q2+q4^2

هٌثع:
 آهَصش تخویي سگشسیَى تِ سٍش حذالل هشتعات هعوَلی دس ًشم افضاس ، Rحسیي خاًذاًی،
econometrics.blog.ir
 هَسسِ فشٌّگی دیجیتال تْگاهاى www.behkaman.ir
 آضٌایی تا صتاى هحاسثات  ،Rسیذ سعیذ هَسَی ًذٍضٌی ،پاییض 1931
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