
فصل دوم
رگرسیون و ضریب همبستگی

دکتر علی نظری: مدرس



رگرسیون
ثراميزانوچگونگیبدانيمکهمنديمعالقهآمارمسايلازبسياریدر

ياويرمتغيكرویمتغيرچندتاثيرياديگرمتغيريكرویيكگذاری
توانمیطريقچهازواستچگونهديگرچندمتغيررویمتغيرچندتاثير
بينیيشپهامتغيرسايرطريقازرامتغيريكياکردبرقراررابطهآنهابين

.نمود
پيشوکندبرقراررابطههامتغيربينتواندمیکهاستابزاریرگرسيون

گذارتأثيرکهمتغيرهايی(خطیغيرخطیرابطه).دهدانجامراالزمبينی
اشندبپذيرتأثيرکهمتغيرهايیومستقلهایمتغيرعنوانبهباشند

متغيرچنديايكتوانندمیمتغيرهااينکهگويندمیوابستهمتغيرهای
.باشند
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:سادهخطیرگرسیون
دلمرامتغيردوبينرابطهکهکنيممیسعیسادهخطیرگرسيوندر

تأثيرمثالً.تهوابسمتغيريكرویمستقلمتغيريكتاثيريعنیکنيمبندی
خدمتهایسالتعدادتأثيرکشاورز،يكمحصولرویبارندگیميزان

ها،آننمراترویدانشجويانمطالعهميزانتأثيرآنها،درآمدرویکارکنان
فشارکاهشرویخونفشاردارویديابتی،بيمارانرویانسولينتأثيردوز

…وخون

توانیمرگرسيونمدلنامبهمدلیيكازمتغيرهابينرابطهيافتنبرای
ينادرماکهباشدخطیغيرياخطیتواندمیرگرسيون.نموداستفاده
.کنيممیاستفادهخطیرگرسيونازمبحث
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از نمودار پراکنشتشخیص روابط بین متغیرها

مثل-رابطه مستقیم
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-رابطه معکوس
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-عدم ارتباط
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.مودناستفادهتوانمیزيررگرسيونمدلنامبهمدلیازخطیرابطهيكبرای

ندهکنبينیپيشيامستقلمتغيرووابستهمتغيرياپاسخمتغيرآندرکه
کهمدلپارامترهاینيزرا(خطشيب)و(ميداازعرض)هایعبارت.است

گويندمدلخطایياگيریاندازهخطایهمچنينو(جامعهدر)هستندمجهول
ياگيریزهانداخطاهایياتصادفینوساناتبلكهنيستاشتباهمعنیبهخطااين
.دهدمینشانراکنترلازخارجعواملاثر

وپارامترهایبهمربوطمدلبودنخطیکهاستخطیمدليكباالمدل
.نهاست
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وآنهابودنمستقلخطاها،بودننرمالمدلايندراساسیفرضيك
.خطاهاستواريانسبودنيكسان

خطیرايونرگرسوابستهمتغيريكباباشيمداشتهمستقلمتغيريكاگر
.گوييمساده
رايونرگرسوابستهمتغيريكباباشيمداشتهمستقلمتغيرچنداگر

.گوييمچندگانه
چندراونرگرسيباشيمداشتهوابستهمتغيرچندومستقلمتغيرچنداگر

.گوييممتغيره

.کنيممیبسندهسادهخطیرگرسيونمورددربحثبهفقطماکه
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:مدلپارامترهايبرآورد•
هبآماریجامعهازتصادفینمونهيكوبينرابطهيافتنبرای•

میانتخابهایمرتبزوجصورت
شدهمشاهدهمقاديرباکنيدفرضخطیرابطهاينتشكيلبرای.کنيم

.باشيمداشتهی
مدل•

عرضوشيبيعنی)هاپارامتر.گويندسادهخطیرگرسيونوبرآوردمدلرا
:استمحاسبهقابلزيرصورتبه(مبدااز

و

دکتر علی نظری 9

Y x
),(,),(,...),,( 1122 YxYxYx nn

),(,),(,...),,( 1122 yxyxyx nn

xY  ˆˆˆ 

2

1

2

1ˆ

xnx

Yxnyx

n

i

i

n

i

ii













 xY  ˆˆ 



بهخاصدرسيكدرآنهانمراتدانشجو10مطالعهساعاتميزان:مثال
.استزيرجدولصورت

.کنيدرسمراپراکنشنمودار(الف
.کنيدبرآوردراسادهخطیرگرسيونمدل(ب
میبرآوردعددیچهراوینمرهکندمطالعهساعت10دانشجويیاگر(ج

.کنيد
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ساعات ميزان813127574697

مطالعه

نمره1214.2515.6311.512141011.351613.5
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:حل

(الف
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ميزان ساعات 813127574697

Xمطالعه

12
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5
15.6

3
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دکتر علی نظری 12

2

1

2

1ˆ

xnx

Yxnyx

n

i

i

n

i

ii













 xY  ˆˆ 



زيربرآوردصورتبهراهاپارامترتوانمیعبارتدرجايگذاریباکه•
:نمود

:داشتخواهيمپس

:تفسير•
8.9835نمرهباشندنداشتهایمطالعهدانشجوياناگر:مبداازعرض

.گرفتخواهند
نمرهميزاندانشجوياندرمطالعهکاهشياافزايشساعتيكازایبه:شيب

.داشتخواهدکاهشياافزايش0.5178اندازهبههاآن
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:به جای    خواهيم داشت10با جايگذاری عدد ( ج
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ستگیبضریب هم
ی کنترل  کمكيك متغير تا کنون فرض کرديم که متغير مستقل 

ر می  اثاست متغيرتصادفی وابسته که يك روی   شده است که 
روش های رگرسيونی موقعی مناسب هستند که . گذارد

.باشدبستگی داشته متغيرتصادفیبه ميزان متغيرتصادفی     

از يك  وبرای سنجش ميزان وابستگی درمتغير تصادفی 
نيم  شاخص آماری به نام ضريب همبستگی خطی استفاده می ک

استکه به صورت زير قابل محاسبه 
پارامتر در جامعه را با      و  آماره در نمونه را با       نشان می  )

(       دهيم
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بین نکته قابل ذکر آن است که ضریب همبستگی عددي•
د اگر ضریب همبستگی عددي منفی باش. است+ 1و -1

رابطه رابطه بین متغیرها معکوس و اگر عددي مثبت باشد
.  مستیقیم می باشد
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بهخاصدرسيكدرآنهانمراتدانشجو10مطالعهساعاتميزان:مثال
.استزيرجدولصورت

.نماييدمشخصرارابطهنوعوکردهمحاسبهراهمبستگیضريب
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ساعاتميزان813127574697

مطالعه

نمره1214.2515.6311.512141011.351613.5
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:کنيمجايگذاریهمبستگیضريبفرمولدراستکافی
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زماندراستخرشنايكدرکلرنشتنشينتهميزانزيرهایداده:تمرين
اررگرسيونمدل.استشيميايیموادبردنکاربهازپسمختلفهای

.کنيدبرآوردساعت5ازپسراکلرنشستنشينتهميزانوکنيدبرآورد
.آوريدبدستراهمبستگیضريب
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ته نشست کلر
نمونه هاتعداد تعداد ساعات

1.821
1.542
1.463
1.184
1.1105
0.9126
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