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در چه مواقعی از رگرسيون چندکی استفاده می کنيم؟

 مربعات حداقل رگرسيون با .شود می کارگرفته به مربعات حداقل رگرسيون معموال متغير، دو ارتباط بررسی برای 

 های روش از بسياری مثل روش اين اما کرد، برآورد توان می را شرطی پاسخ ميانگين و کمکی متغيرهای بين ارتباط

.باشند می هايی محدوديت دارای  آماری

 تخمين برای ،ها داده بودن نرمال فرض نبودن برقرار يا پرت های داده وجود صورت در مربعات حداقل رگرسيون  

.داشت نخواهد کافی اعتبار پاسخ ومتغير کمکی متغير بين ارتباط

 که درحالی کند، می بررسی را پاسخ ميانگين و کمکی متغيرهای بين ارتباط تنها مربعات حداقل رگرسيون طرفی از 

 انتهايی های چندک ويژه به توزيع بخشهای ساير با کمکی متغيرهای بين ارتباط کردن پيدا هدف موارد بسياری در

.باشد می توزيع



 نقاط با منطبق و متفاوت رگرسيونی های منحنی رسم و محاسبه قابليت با آماری روش يک چندکی رگرسيون

 متغيرهای ارتباط سنجش امکان ،ها داده از تر جامع و تر کامل تصويری بيان ضمن که ميباشد، مختلف صدکی

 دور نقاط حضور در حتی و ها داده بودن نرمال به نياز بدون را وابسته متغير نظر مورد های چندک با مستقل

  برخالف ديگر سوی از .باشد می نيرومند دورافتاده های داده به نسبت رگرسيون اين يعنی ميکند فراهم افتاده

 استراتژی چندکی رگرسيون است، متمرکز مکان پارامتر يعنی شرطی ميانگين روی که مربعات حداقل رگرسيون

.ميکند پيشنهاد توزيع شکل و مقياس و مکان روی مستقل متغيرهای تاثير چگونگی تعيين برای را منظمی

به طور خالصه رگرسيون چندکی مدلی است که به بيان چگونگی تاثير متغير های  

. مستقل بر چندک های دلخواه متغير پاسخ می پردازد



 بخش با سایر متغيرهای کمکی پيدا کردن ارتباط بين

.توزیع به ویژه چندکهای انتهایی توزیع ميباشدهای 

نيازی به شرط نرمال بودن ندارد

نسبت به داده های دور افتاده نيرومند است

 چگونگی تاثير متغيرهای مستقل روی مکان و

.را نشان می دهدمقياس و شکل توزیع 

مزایای استفاده از 
رگرسيون چندکی

معایب

در ابتدای معرفی رگرسيون چندکی به دليل 
محاسبه  نرم افزار های آماری کامپيوتر و  نبود

سخت و خسته رگرسيون چندکی بسيار 
بود که البته با آمدن نرم افزار های آماری   کننده

.این مشکل کامال برطرف شد



آشنایی با چندک ها

•



1مثال 
 Yرا با احتمال مساوی اختيار می کند، قصد داريم ميانه  9,…,1,2يک متغير تصادفی گسسته باشد که مقادير  Yفرض کنيد 

:داريم با استفاده از فرمول چندک نمونه ای ارائه شده . را به دست آوريم

  برای

U=3

U=5

u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Expected loss 36 29 24 21 20 21 24 29 36 

 

𝐿𝐿(𝑢𝑢) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{ � 0.5|𝑦𝑦𝑚𝑚 − 𝑢𝑢|
𝑚𝑚∈{𝑚𝑚: 𝑦𝑦𝑚𝑚≥𝑢𝑢}

+ � (1 − 0.5)|𝑦𝑦𝑚𝑚 − 𝑢𝑢|
𝑚𝑚∈{𝑚𝑚: 𝑦𝑦𝑚𝑚<𝑢𝑢}

} 



)چندک های شرطی (رگرسيون چندکی 

•

 استفاده ها مانده کردن مينيمم از شرطی ميانگين برآورد برای که مربعات حداقل رگرسيون برخالف
 مانده موزون مطلق قدر کردن مينيمم از شرطی چندکهای برآورد برای چندکی رگرسيون روش ميکند،

  .کند می استفاده نامتقارن های





2مثال 
.  شهرستان ايران تجزيه و تحليل شد 359فرد مبتال به بيماری سل در  11320در مطالعه ای اطالعات مربوط به •

هيستوگرام مربوط به مشخصه . هدف از اين مطالعه بررسی اثر نرخ مهاجرت در ميزان بروز بيماری سل بوده است

.به صورت زير رسم شده استميزان بروز سل 

چوله به راست ميزان بروز سل

دارای نقاط پرت حائز اهميت

پس با توجه به این شرایط ترجيح می 
دهيم از رگرسيون چندکی استفاده کنيم



  های صدک برای چندکی رگرسيون مدل

5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
 و شد داده برازش جداگانه طور به 95

 با صدک هر به مربوط رگرسيون ضرایب

 برآورد شده تعریف های رابطه از استفاده

 رگرسيونی مدل برازش نتایج .اند شده

 شده داده نشان روبرو جدول در چندکی

.است



  ميزان باالتر سطوح های صدک

  بيشتری پذیری اثر سل بروز

  در .دارد مهاجرت نرخ به نسبت

  افزایش واحد یک ازای به واقع

  سطوح های صدک مهاجرت نرخ

 صدک از بيشتر سل بروز باالتر

.ميابند افزایش پایينی های

.برای هر چندک شرطی نشان ميدهدضرایب رگرسيون چندکی را این نمودار برآوردهای نقطه ای 

نمودار ضرایب مدل رگرسيون چندکی



3مثال 

چندكی اين پژوهش رگرسيون . نقش سن در سالمت روانی افراد در يک جامعه می باشددر مطالعه ای هدف بررسی 

اي نشان می دهد که با رگرسيون ميانگين نمايش را به طور جداگانه به گونه سالمت روان مردان و زنان با رابطه سن 

.پذير نيست

تا  28اين مطالعه شاخص سالمت روان با پاسخ گويی افراد مورد نظر به سواالت مربوطه با نمراتی بين در          

.باشندمی  بهترروان سالمت نشان دهنده مقادير پايين تر طوري که است به مشخص شده  118

         

به عبارت . مختلف استتوصيف توزيع کل اين شاخص با استفاده از نه چندك شرطی اين مطالعه اصلی قصد         

.می کنيم سالمت روان بررسی توزيع شاخص شکل سن را بر توضيحی ديگر اثر متغير 



 و شده بيان روش از چندك رگرسيونهاي حالت دو هر در شده داده برازش های مدل پارامترهای برآورد زير جدول

 پارامترهايی برآورد دهنده نشان جدول اين در ها ستاره .سازد می فراهم را مربعات حداقل روش از ميانگين رگرسيونهاي

.دارند معنا 0/05 سطح در که هستند

 چندك رگرسيون هاي یافته
 وضع با را سن رابطۀ

در زنان براي روانی سالمت
  دارد می اظهار موارد تمامی

 رابطه چنين مردان براي اما
نيست معنادار اي



:مثال مدل رگرسيون چندک برای                برای زنان به صورت زير برآورد شده

         

پس . درصد افزايش می يابد 14ام شاخص سالمت روان با افزايش يک سال سن  60اين الگو نشان می دهد که صدک 

.برآورد شده است 36/6ساله  40برای زنان  به طور مثالشاخص سالمت  0/6چندک 

 

    
درصد  60این امر آشکار می سازد که 

ساله داراي شاخص  40از زنان 
درصد باالي   40و  36/6سالمت روانی 

.آن می باشند

این نکته  ، با ادامه همين محاسبه ها
شاخص  0/9چندک به دست آمده که 

ساله،  40سالمت روان برای زنان 
.می باشد 53/4

 30 که گرفت نتيجه توان می پس

 شاخص دارای ساله 40 زنان درصد

.هستند 53/4 تا 36/6 بين سالمت



oشکل که است معنا بدان اين ترند نزديک يکديگر به باالتر خطوط به نسبت تر پايين خطوط شود، می مالحظه چنانکه 

. است راست به متمايل توزيع

oاست بيشتر شاخص اين باالتر های صدک در زنان سن از سالمت شاخص پذيری اثر ميزان.

oطوری به است متفاوت زنان و مردان براي آشکاری طور به روانی سالمت در سن نقش که دهد می نشان ما تحليل 

 های چندک برای و مستقيم رابطه اين زنان برای ولی نبود معنادار ها چندک همه در تقريبا رابطه اين مردان برای که

.است بوده کمتر پذيری تاثير ميزان اين بااليی های چندک به نسبت پايينی



oسطوح در را توضيحی متغير از وابسته متغير پذيری اثر ميزان تواند نمی رايج رگرسيون باشيد داشته توجه 

 قادر را ما چندكی رگرسيون که حالی در است مرتبط )مکان( ميانگين پارامتر با فقط و دهد نشان توزيع مختلف

.نمايد می توزيع شکل با آشنايی به



برنامه زير برای به دست آوردن رگرسيون چندکی در قالب يک مثال برای مدل های مورد نظر 
.پيشنهاد شده است

proc quantreg ci=sparsity/iid algorithm=interior(tolerance=1.e-4)

data=new;

class visit ed;

model weight = black married boy visit ed smoke

cigsper mom_age mom_age*mom_age

m_wtgain m_wtgain*m_wtgain /

quantile= 0.05 to 0.95 by 0.05

plot=quantplot;

run;

نرم افزار
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