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مقدمه
تحلیل رگرسیَى هرحلِ ای است تعذ از ّوثستگی؛ تحلیل رگرسیَى ٌّگاهی استفادُ هی ضَد کِ تخَاّین هقادیر
یک هتغیر را از رٍی هقادیر هتغیر دیگر پیص تیٌی کٌین .در ایي هَرد ،هتغیری کِ ها از تْرُ هی گیرین تا هقذار هتغیر
دیگر را پیص تیٌی کٌین ،هتغیر هستقل (یا پیص تیي) ًام دارد .هتغیری را ّن کِ هی خَاّین پیص تیٌی کٌین هتغیر
ٍاتستِ (یا هالک) ًام دارد.
مثال
یک فرٍضٌذُ ی یک ترًذ هعرٍف هاضیي ،عالقِ هٌذ ضذُ است ًا تررسی کٌذ کِ تیي درآهذ ضخصی افراد ٍ ّسیٌِ
ای کِ آًاى ترای یک هاضیي هی پردازًذ راتطِ ای ٍجَد دارد یا خیر .آى ّا هی خَاٌّذ از ایي ًتایج ترای پیطٌْاد
هاضیي در هٌاطق جذیذی کِ هیاًگیي درآهذ آًاى هطخص است استفادُ کٌٌذ.
هتغیر هستقل :درآهذ افراد ()Income
هتغیر ٍاتستِ :قیوت هاضیي ()Price
مفروضات
جْت استفادُ از ایي آزهَى پیص رض ّای زیر هی تایست هحقق تاضذ:


هتغیرّا در سطح سٌجص فاصلِ ای یا ًسثی تاضٌذ.



تَزیع هتغیرّا ًرهال یا ًسدیک تِ ًرهال تاضذ.



تیي دٍ هتغیر راتطِ خطی ٍجَد داضتِ تاضذ.

جْت سٌجص ًرهال تَدى تَزیع هتغیرّا از آزهَى  ٍ Shapiro-Wilkیا  Kolmogorov-Smirnovاستفادُ هی کٌین.
جْت سٌجص ٍجَد راتطِ خطی تیي دٍ هتغیر ًیس از آزهَى ّوثستگی پیرسَى استفادُ هی کٌین.
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اجرا
 .1هسیر  Analyze > Regression > Linear...را دًثال هی کٌین.

حاال ضوا کادر زیر را هطاّذُ هی کٌیذ:
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 .2هتغیر هستقل (پیص تیي) یا ّواى درآهذ را تِ داخل کادر) Independent(sاًتقال هی دّین .هتغیر ٍاتستِ یا
ّواى قیوت خَدرٍ را ٍارد کادر  Dependentهی کٌین .ایي کار را تا اًتخاب هتغیر ٍ کلیک تر رٍی آیکَى
اًجام هی دّین.
رٍش ( )Methodاجرای رگرسیَى را ًیس هطاتق پیص فرض رگرسیَى ،یعٌی ّوسهاى ( )Enterاًتخاب هی کٌین.

 .3تر رٍی

کلیک هی کٌین
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تفسیر نتایج
ًرم افسار  SPSSچٌذ جذٍل را جْت تحلیل ارائِ هی دّذ .در ایي هثحث ها تِ هْن تریي ایي جذاٍل هی
پردازین .اٍلیي جذٍل  Model Summaryتِ هعٌای خالصِ هذل است .ایي جذٍل هقادیر  R2ٍ Rرا ًطاى هی
دّذ .هقذار  Rتراتر است تا  ، 0.873اضارُ دارد تِ ّوثستگی سادُ تیي دٍ هتغیر ٍ تِ عثارتی ضذت ّوثستگی
تیي دٍ هتغیر را ًطاى هی دّذ ّ .واى طَر کِ از هقذار ّ( Rوثستگی پیرسَى تیي دٍ هتغیر) ًوایاى است ،تیي دٍ
هتغیر درآهذ ٍ قیوت هاضیي ّوثستگی در حذ خیلی قَی ٍجَد دارد.
هقذار ً R2طاى هی دّذ کِ چِ هقذار از هتغیر ٍاتستِ یعٌی قیوت هاضیي ،هی تَاًذ تَسط هتغیر هستقل یعٌی
درآهذ ،تثییي ضَد .در ایي هثال هتغیر درآهذ هی تَاًذ  76.2درصذ از تغییرات هتغیر قیوت هاضیي را تثییي کٌذ،
کِ در ٍاقع هقذار چطوگیری است.

جذٍل تعذی ً ANOVAام دارد .ایي جذٍل ًطاى هی دّذ کِ آیا هذل رگرسیَى هی تَاًذ تِ طَر هعٌاداری (ٍ
هٌاسثی) تغییرات هتغیر ٍاتستِ را پیص تیٌی کٌذ .ترای تررسی هعٌاداری تِ ستَى آخر جذٍل (ً )sigگاُ هی کٌین.
ایي ستَى هعٌاداری آهاری هذل رگرسیَى را ًطاى هی دّذ کِ چٌاًچِ هیساى تذست آهذُ کوتر از  ./00تاضذ ًتیجِ
هی گیرین کِ هذل تِ کار رفتِ ،پیص تیٌی کٌٌذُ خَتی ترای هتغیر قیوت هاضیي است .هیساى هعٌاداری در هثال ها ( P
 ، )< .01کوتر از هیساى  ./00است کِ تیاًگر ایي است کِ هذل رگرسیًَی هعٌادار است.
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جذٍل زیر  ،Coefficientsاطالعاتی را در هَرد هتغیرّای پیص تیي تِ ها هی دّذ .ایي جذٍل اطالعات ضرٍری
ترای پیص تیي هتغیر ٍاتستِ را در اختیار ها قرار هی دّذ .هطاّذُ هی کٌین کِ هقذار ثاتت ( ٍ )constantهتغیر
درآهذ ّر دٍ در هذل هعٌادار ضذُ اًذ (تِ ستَى ً )Sigگاُ هی کٌین .پس از تعییي هعٌادار تَدى هقذار ثاتت ٍ هتغیر
درآهذ ،ستَى  )Beta( Standardized Coefficientsتیاًگر ضریة رگرسیًَی استاًذارد ضذُ یا هقذار تتا است.
ضریة رگرسیًَی استاًذارد ضذُ یا  Betaدر هثال ها تراتر ضذُ است تا  .373کِ ًطاى گر هیساى تاثیر هتغیر هستقل
(درآهذ) تر ٍاتستِ (قیوت هاضیي) است.
ًکتِ :هیساى  Betaزهاًی کِ تٌْا یک هتغیر هستقل در هذل دارین ،تا هیساى ّوثستگی پیرسَى تیي دٍ هتغیر ( )Rدقیقا
تراتر است .اها زهاًی کِ تیص از یک هتغیر هستقل داضتِ تاضین ،هیساى  Betaتا ضریة ّوثستگی تیي هتغیر ّای
هستقل ٍ ٍاتستِ تفاٍت خَاّذ داضت.

ًکتِ :کارترد ضریة ٌّ Betaگاهی است کِ تیص از یک هتغیر هستقل در هذل داضتِ تاضین .در ایي صَرت هقذار
 Betaتِ ها کوک هی کٌذ کِ سْن ًسثی ّر هتغیر هستقل را در پیص تیٌی هتغیر ٍاتستِ هقایسِ کٌین ٍ تِ عثارتی
تتَاًین تعییي کٌین کِ کذام هتغیرّا تیص تریي تاثیر را تر هتغیر ٍاتستِ دارًذ.
جْت ایجاد هعادلِ رگرسیًَی از هیساى ضریة رگرسیًَی استاًذارد ًطذُ ( )Bاستفادُ هی کٌین .هعادلِ رگرسیًَی
جْت پیص تیٌی دقیق هقادیر هتغیر ٍاتستِ هَرد استفادُ قرار هی گیرد ٍ هعادلِ آى تِ صَرت زیر است.
 =Yهقذار پیص تیٌی ضذُ ی هتغیر ٍاتستِ (قیوت هاضیي)

Y = a + bX

 = aعرض از هثذأ ًقطِ تقاطع خط رگرسیَى تا هحَر (Yدر جذٍل :هقذار ثاتت یا )constant
 = bضیة خط (ضریة رگرسیًَی استاًذار ًطذُ یا )B
 = Xهقادیر هختلف هتغیر هستقل
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)Price = 8287 + 0.564 (Income

هعادلِ رگرسیًَی هثال اجرا ضذُ:

در هعادلِ تاال تا قرار دادى هقادیر درآهذ افراد ،هی تَاى قیوت هاضیٌی کِ آًاى توایل تِ خریذًص را دارًذ پیص تیٌی
کرد .تَجِ داضتِ تاضین کِ درایي هعادلِ هقادیر  b ٍ aثاتت است ٍ تٌْا هقادیر هتغیر درآهذ تغییر هی کٌذ

مرکس خدمات آماری خوارزمی

اوجام

تحلیل آماری پایان وامه کارشىاسی ارشد ي دکترا ي مقاالت ISI

با نرم افسارهای  SPSS – LISREL – AMOS –PLS – Eviewsو شبکه های عصبی با Matlab
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