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 جلسه پنجم



 رگرسيون
Regression 



 رگرسيون

اما است متغير دو ارتباط دهنده نشان همبستگي ضريب 
 نمي هستيم ديگر متغير بر متغير يك اثر بدنبال كه زماني
 يك در تغيير تخمين گاهي طرفي از .كنيم استفاده آن از تواند

 بازهم كه است مهم ما براي ديگر متغير تغيير با متغير
 ارائه تغييرات اين از تخميني تواند نمي همبستگي ضريب

 رگرسيون سراغ به بايد فوق سئواالت به پاسخ براي.دهد
 .رفت

پذير تاثير كه متغير يك رگرسيون در(Y) ساير از 
 .شود مي ناميده( وابسته متغير ) پاسخ متغير متغيرهاست

 (X) گزارند مي اثر پاسخ متغير بر كه متغيرهايي يا متغير
 .شود مي ناميده( مستقل متغير ) توضيحي متغير



به .است رگرسيون نوع پركاربردترين و ترين ساده خطي رگرسيون 

 راست خط يك دهنده نشان آن نمودار چون گويند ساده آنرا دليل اين

 .است

داشته وجود خطي رابطه يك وجود درباره حدسي بايد شروع براي 

 .دهد مي موضوع اين درباره اوليه اي ايده Scatter Plot نمودار .باشد

 هم y متغير x افزايش با كه رسد مي ذهن به ايده اين نمودار اين ديدن با 

 .بلعكس و يابد مي افزايش

 

x 

y 



با آنرا اينجا در كه باشد مي خطا داراي هميشه احتمالي روابط ε نمايش 

 .باشد زير بصورت بايد رگرسيوني مدل پس.دهيم مي

 

y =A+Bx+ 
Random Error 

x 

y 



A و مبدا از عرض B است رگرسيوني خط شيب.   

دو اين برآورد هدف و نامند رگرسيون ضرايب را ايندو رگرسيون در 

 .است پارامتر

زير نمودار در Yi  متغير مقدار Y نمونه براي iبا آن اختالف و است ام 

 d با است برابر Yi براورد



 پس از محاسبات مقدارA  وB  بصورت زير برآورد مي شوند 

  

 معادله رگرسيوني درB مقدار . يا شيب خط تفسير كاربردي مهمي دارد

B  مقدار تغييراتY  است به ازاي يك واحد افزايش درX   

 

 برای برازش يک رگرسيون به ازای هر متغير که وارد مدل ميشود بايد

 .نمونه وجود داشته باشد 10حداقل 
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 فروض رگرسيون

رابطه متغير وابسته و متغير مستقل بايد خطی باشد. 
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 فروض رگرسيون

واريانس باقيمانده ها بايد ثابت باشد. 
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 فروض رگرسيون

توزيع باقيمانده ها نرمال باشد. 
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 فروض رگرسيون

عدم وجود داده پرت تاثير گذار 
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 فروض رگرسيون

عدم وجود هم خطی بين متغيرهای مستقل 
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 فروض رگرسيون

عدم وجود خودهمبستگی بين باقيمانده ها 
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 Spssبرازش رگرسيون در 
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 خروجی نرم افزار
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 خروجی نرم افزار
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