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هم خطی چندگانه
Multicollinearity



:موارد زیر را بررسی خواهیم  کرد 

تعریف هم خطی چندگانه
منشا هم خطی چندگانه

آثار هم خطی چندگانه
شاخص های هم خطی چندگانه

روش هایی برای رفع هم خطی چندگانه



هتعریف هم خطی چندگان

همبستگی خطی بین متغیرهای مستقل

.را تشکیل می دهد𝑋مشاهدات مربوط به متغیرهای مستقل، ستونهای ماتریس 

∶وابستگی خطی ستون های 𝑋

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝜀

𝑋1, … 𝑋𝑝 هرگاه مجموعه ای از مقادیر ثابت به طور خطی وابسته اند𝑡1, … ,𝑡𝑛 که همگی

𝑗=1 وجود داشته باشد به قسمی که صفر نیستند 
𝑝

𝑡𝑗𝑋𝑗 = 0

ازی فرض می کنیم متغیرهای رگرسیونی و پاسخ مرکزی شده و به طول واحد مقیاس س

.شده باشند



انهمنشا هم خطی چندگ

فرآیند نمونه گیری-1
قیدهای روی مدل با درون جامعه-2
اختصاص دادن مدل-3
مدل با متغیرهای رگرسیونی بیش از حد-4



فرآیند نمونه گیری-1

.یردوقتی تحلیلگر فقط زیرفضایی از ناحیه متغیرهای رگرسیونی را نمونه میگ

زمان تحویل نوشابه : متغیرپاسخ 

𝑋1 :حجم محموله

𝑋2 :فاصله تا فروشگاه

:راه حل 

داشته باشیم و یا برعکس فاصله ی دورتری و در حجم محموله کم می توانیم فروشگاههای با 

.و هیچ محدودیتی برای مشاهده چنین مقادیری در جامعه مورد بررسی وجود ندارد



قیدهای روی مدل با درون جامعه-2

میزان انرژی مصرفی مسکونی: متغیرپاسخ 

:𝑋1مساحت خانه
𝑋2 :درآمد خانواده

به دلیل محدودیتهای موجود در جامعه و ساختار مسئله این اتفاق افتاده  



مدلاختصاص دادن -3
بوجود می آید            باشد همخطی چند گانه 𝒙محدود به دامنه باریکی از 𝒙در مدلهای چندجمله ای بویژه اگر مقادیر

1< 𝑥 < 2

.موجب میشودرا 𝑥2و 𝑥قوی بینبه مدل، همخطی چندگانه 𝑥2کردناضافه 

1 < 𝑥2 < 4

مرکزی کردن : راه حل 

مثبت است  باعث میشود یک سری از مشاهدات مربوط به متغیر مستقل𝑋بویژه وقتی مقادیر 

.منفی شود و وابستگی خطی کاهش یابد

𝒚𝒊 = 𝛃𝟎 +𝛃𝟏 (𝒙𝒊 −  𝒙) + 𝛃𝟐(𝒙𝒊
𝟐 −  𝒙) + 𝜺𝒊

𝒚𝒊 = 𝛃𝟎 +𝛃𝟏 𝐱𝐢 + 𝛃𝟐𝒙𝒊
𝟐 + 𝜺𝒊



مدل با متغیرهای رگرسیونی بیش از حد-4

واحد نمونه ای کم و متغیرهای رگرسیونی زیاد برای هر واحد

:راه حل 

تعریف مجدد مدل بر حسب مجموعه کوچکتر ی از متغیرهای رگرسیونی

،بکار بردن روشهای رگرسیونی که تصمیم گرفته شود کدام متغیرهای رگرسیونی باید از مدل کنار رود

. البته باید دقت شود که توان پیش بینی مدل کاهش نیابد

روش رگرسیونی مولفه های اصلی: مثال 



 یعنی ستونهای ماتریس کامل همبستگی خطی𝑿باشدبصورت ترکیب خطی از سایر ستونها دقیقا

پذیر نیستمعکوس 𝑿’𝑿در این صورت 

 کامل باشدهمبستگی خطی زیاد و نه

بعد را داریمقابل بدست آوردن است ولی مشکالت 𝜷 در این صورت 

آثار هم خطی چندگانه



بزرگ شدن برآوردهای حداقل مربعات ضرایب رگرسیونی 

E L1
2 = E  β − β

′  β − β =  

j=1

p

E( βj−βj )2 =  

j=1

p

Var( βj) = σ2Tr(X′X)−1

هآثار هم خطی چندگان

L1
2 =  β − β ′( β − β)

E L1
2 =σ2  

j=1
p 1

λj



هآثار هم خطی چندگان

حداقل مربعات ضرایب رگرسیونهای برآوردگرهای بزرگ شدن واریانس و کوواریانس 

𝐲 = 𝛃𝟏𝐱𝟏 + 𝛃𝟐𝐱𝟐 + 𝛆

𝑋′𝑋  𝛽 = 𝑋′𝑦

1 𝑟12

𝑟12 1

 𝛽1

 𝛽2

= [
𝑟1𝑦

𝑟2𝑦
]

𝐶 = (𝑋′𝑋)−1=

1

1 − 𝑟12
2

−𝑟12

1 − 𝑟12
2

−𝑟12

1 − 𝑟12
2

1

1 − 𝑟12
2

 𝛽1 =
𝑟1𝑦 − 𝑟12𝑟2𝑦

1 − 𝑟12
2

 𝛽2 =
𝑟2𝑦 − 𝑟12𝑟1𝑦

1 − 𝑟12
2



:اگر واریانس بزرگ شود

میشوداستنباط کم دقت 

داشتبرآورد فاصله ای طول بیشتری خواهد 

نقطه ای ثبات کمتری خواهد داشت برآورد 

زیادیتا حد 𝜷 اگر مدل را بر اساس مشاهدات جدید برازش دهیم مقادیر و عالمتهای 

.تغییر می کند

رگرسیون ریج و رگرسیون مولفه های اصلی: راه حل



محک ماتریس همبستگی

عوامل تورمی واریانس

𝑿’𝑿تحلیل سیستم مقادیر ویژه 

دیگر شیوه های تشخیص

شاخص های هم خطی چندگانه



محک ماتریس همبستگی
𝑿’𝑿در 𝑟𝑖𝑗بازرسی اعضای غیرقطری  

𝑟𝑖𝑗 رگرسیونی وابسته خطی هستند متغیرهای <----نزدیک به واحد

وجود ندارد که هنگامی که بیش از دو متغیر رگرسیونی در یک وابستگی تقریبا خطی درگیر می باشند تضمینیمتاسفانه : اشکال

.بزرگ شوند𝑟𝑖𝑗زوج -زوجهمبستگیهای یک از هیچ 



واریانستورم عوامل 

Vif𝑗 = 𝐶𝑗𝑗 = 1

1−𝑅𝑗
2

C = (X′X)−1

𝑹𝒋
سایر متغیرهاستروی𝑿𝒋ضریب تعیین حاصل ازرگرسیون متغیر : 𝟐

𝑅𝑗اگر بین متغیرهای رگرسیونی وابستگی خطی باشد، 
. بزرگ میشود𝐶𝑗𝑗نزدیک به واحد و2

تجاوز کنند، هم خطی چندگانه وجود دارد10یا 5ها از Vifاگر 



𝑿’𝑿تحلیل سیستم مقادیر ویژه 

𝑋’𝑋(𝜆1،𝜆2مقادیر ویژه  … 𝜆𝑝)را بدست می آوریم

𝑲 =
λ𝒎𝒂𝒙

λ𝒎𝒊𝒏
𝑿’𝑿 عدد شرطی

𝐾 < 100

100 < 𝐾 < 1000

𝐾 > 1000



𝑿’𝑿اندیس های شرطی ماتریس 

𝐾𝑗 =
λ𝑚𝑎𝑥

λ𝑗

مشکل همخطی چندگانه شدیدا  وجود دارد

𝑿’𝑿تحلیل سیستم مقادیر ویژه 

𝐾 =
λ𝑚𝑎𝑥

λ𝑚𝑖𝑛
=

2.4288

0.0011
= 2188.11 > 1000

.تعداد هم خطی چندگانه را مشخص می کند1000های بزرگتر از 𝑲𝒋تعداد 



را به دست می آوریم𝝀𝒎𝒊𝒏بردار ویژه متناظربا 

𝐭𝟏
𝐭𝟐.
.

𝐭𝐩

:رابطه خطی بین متغیرهای رگرسیونی بصورت زیر است 

𝐭𝟏𝐗𝟏 + 𝐭𝟐𝐗𝟐 + ⋯ + 𝐭𝐩𝐗𝐩 = 𝟎



𝑿’𝑿تحلیل سیستم مقادیر ویژه 

پس چهار متغیر رگرسیونی اولیه تقریبا به یک ثابت اضافه میشوند



دیگر شیوه های تشخیص
         متغیرهای رگرسیونی متعامد𝑿’𝑿 =1

𝑿’𝑿متغیرهای رگرسیونی بستگی دقیق خطی دارند         =0

.بکارگیری این معیار خطی آسان است اما هیچ اطالعی درمورد منبع هم خطی نمی دهد: توجه 

عالمت و اندازه های ضرایب رگرسیون

(اگر حذف یا اضافه یک متغیررگرسیونی تغییرات زیادی در برآورد ضرایب رگرسیون داشته باشد)



جمع آوری داده های اضافی

تخصیص مجدد مدل

رگرسیون ریج

رگرسیون مولفه های اصلی

تحلیل رگرسیونی مقدار ویژه

هم خطی چندگانهبا روش هایی برای برخورد 



جمع آوری داده های اضافی

با جمع آوری داده های اضافی هم خطی چندگانه را میشکنیم 

:مواردی که جمع آوری داده امکانپذیر نیست

قیدهای درون مدل یا درون جامعه

درآمد خانواده و اندازه خانه  : مثال 

ارتباط بین این دو، از مشخصه های ساختاری جامعه است



تخصیص مجدد مدل

اختصاص معادالت رگرسیونی مجدد

𝑥بطور خطی وابسته اند ،ممکن است تابعی از آنها مثل  𝑥1،𝑥2،𝑥3مثال = 𝑥1𝑥2𝑥3

.اطالعات را حفظ کند اما شرایط بیمارگونه را کاهش دهد

حذف متغیر

ممکن است حذف متغیر رگرسیونی با هدف کاهش هم خطی، به پیش بینی مدل

.صدمه بزند



متعامدروش حداقل مربعات در مورد داده های غیر به 

برآورد ضعیف ضرایب رگرسیون

افزایش واریانس برآوردهای حداقل مربعات ضرایب رگرسیون                    

افزایش طول بردار برآورد حداقل مربعات پارامتر به طور متوسط



:راهکار

کمتربا واریانس 𝜷𝒓 در نظر گرفتن برآوردگر اریب 

با واریانس بیشتر𝜷 در مقابل برآوردگر نااریب 

.  ی آوریمبه دست ممولفه های اصلی و رگرسیون رگرسیون ریچ برآوردگرهای اریب ضرایب رگرسیون را با بکارگیری روشهایی بنام 



رگرسیون ریج

پارامتر اریبی می گوییم𝑘به 

𝒌اگر  = مربعات خطا میشودکمترین برآوردگر رگرسیون ریج همان برآوردگر 𝟎



:مربعات است خطی از برآوردگر کمترین ترکیب ریج یک برآوردگر 

: در نظر گرفته اند 𝑘مقدار زیر را برای دانشمندان 

.از طریق بازرسی اثر ریج معین می شود𝑘یک مقدار مناسب

.می باشد1-0که در فاصله 𝑘برای مقادیری از 𝑘در مقابل 𝛽𝑟 نمودار اعضای  : اثرریج 

.با ثبات رسیده اندوضعیتی ضرایب رگرسیون به،𝒌این است که بررسی کند که در چه مقداری از وظیفه رگرسیون ریج 

رگرسیون ریج



میانگین مربع خطای ریج

0باافزایش  < 𝑘 مربع اریبی درون 𝛽𝑟می یابدکاهشو واریانس افزایش

.باشدمربع اریبی از افزایش در بزرگتر ، واریانسهستیم که کاهش در جمله𝑘عالقه مند به انتخاب مقداری برای 

.در اینصورت برآورد رگرسیون ریج در مقایسه بابرآوردهای کمترین مربعات، میانگین مربع خطای کوچکتری دارند



را انتخاب کنیم ؟𝒌چگونه 

را انتخاب کنیم که هم اریبی را کمتر کند و هم به ضرایب رگرسیونی باثبات بینجامد𝑘باید 

𝑘 را جوری انتخاب کنیم که𝑣𝑖𝑓 نزدیکتر باشد1و حتی االمکان به 10تا 1بین.

.دار میشوندتغییرات ضرایب رگرسیونی بیشتر می شود ولی با افزایش بیشتر، کم کم این ضرایب پای𝑘با افزایش 

است که در آن برآوردهای ریج پایدار باشند و این کار مجموعه ای از برآوردها 𝑘هدف انتخاب مقدار کوچک قابل قبول

.کوچکتر از برآوردهای حداقل مربعات بدست دهد𝑀𝑆𝐸با 



رگرسیون مولفه های اصلی
.همانند رگرسیون ریج، برآوردگرهای اریب ضرایب رگرسیون را می توان با این روش بدست آورد

:عملکرد 

،مدلاصلی داخل بکارگیری زیر مجموعه ای کمتر از مجموعه کامل مولفه های با 

.با هم خطی چندگانه مبارزه می کند

وتحلیل حذفهای اصلی متناظر با مقادیر ویژه نزدیک به صفر، از تجزیه مولفه 

.، بکارگرفته می شودباقیماندهمی شوند و حداقل مربعات، نسبت به مولفه های 



رگرسیون مولفه های اصلی

نوشتمتغیرهای مستقل متعامد هر مدل رگرسیونی را می توان بصورت مجموعه ای از 

𝑌 = 𝑍𝛼 + 𝜀 𝑍 = 𝑋𝑇 , 𝛼 = 𝑇′𝛽, 𝑍′𝑍 = Ʌ

𝑍 = [𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑝]

Ʌ = 𝑑𝑖𝑎𝑔[λ1, λ2, … , λ𝑝]

Ʌ یک ماتریسp × p مقادیر ویژه از𝑋’𝑋

𝑇 یک ماتریس متعامد𝑝 × 𝑝 بردار های ویژه مربوط به ستونهایش  کهλ1,λ2, … ,λ𝑝هستند

𝑍نام دارنداصلی  های مولفهمجموعه جدیدی از متغیرهای رگرسیونی متعامد هستند و ستونهای



 𝛼 = Ʌ−1𝑍′𝑦

𝑉  𝛼 = 𝜎2Ʌ−1

.واریانس ضرایب رگرسیون متعامد متناظر را زیاد می کند𝑋’𝑋مقدار ویژه کوچک 



اصلی استامین مولفه 𝒋همان واریانس 𝝀𝒋مقادیر ویژه 

متعامدندبرابر واحد                     متغیرهای رگرسیونی اولیه  λ𝑗همه

بین متغیرهای رگرسیون ارتباط خطی کامل اگر یکی برابر صفر                 

.را نتیجه میدهدهم خطی چندگانه ها λ𝑗نزدیک صفر بودن یک یا بیشتر از 



متغیرهای رگرسیونی درگیربا هم خطی چندگانه را 𝑋’𝑋مولفه های بردار ویژه مربوط به یک مقدار ویژه کوچک چرا 

؟مشخص می کند 

𝑧𝑖 =  𝑗=1
𝑝

𝑡𝑗𝑖 𝑋𝑗

𝑋𝑗 ستون𝑗 ام ماتریس𝑋 و𝑡𝑗𝑖 اعضای𝑖 ام ستون𝑇 یعنی𝑖 امین بردار ویژه𝑋’𝑋

تقریبا یک ثابت است𝑍𝑖نتیجه میشود کوچک باشد(λ𝑖)امین مولفه اصلی 𝑖اگر واریانس 

.یعنی یک ترکیب خطی از متغیرهای رگرسیونی اولیه وجود دارد که تقریبا ثابت است



در این روش زیرمجموعه ای کمتر از مجموعه کامل مولفه های اصلی را 

. در نظر می گیریم

:برای بدست آوردن برآوردگرهای مولفه اصلی

متغیرهای رگرسیونی را با ترتیب نزولی مقادیر ویژه مرتب می کنیم

تا از مقادیر ویژه صفر هستند𝑠فرض می کنیم آخرین 

در رگرسیون مولفه های اصلی مولفه های اصلی متناظر با مقادیر ویژه نزدیک به صفر  را حذف می کنیم 

.حداقل مربعات نسبت به مولفه های باقیمانده بکار گرفته می شوند



:مثال

𝐳𝟔,𝐳𝟕,𝐳𝟖,𝐳𝟗:   این چهار مولفه اصلی باید حذف شوند



مدل رگرسیونی با اولین مولفه اصلی

را  در نظر می گیریم

𝑦 = 𝛼1𝑧1 + 𝜀

𝑦 مدل برازش شده   = −0.35225𝑧1 یا



𝜷𝑷𝑪 رگرسیون مولفه های اصلی = 𝑻 𝜶𝑷𝑪



تحلیل رگرسیونی مقدار ویژه

.با تعقیب فلسفه ای همانند مولفه های اصلی گسترش یافت

.همخطی های چندگانه ای که در پیشگویی کمک نمی کنند، معین و حذف می کند

𝒔)اگر هیچ جمله ای حذف نشود  = رگرسیون مقادیر ویژه به حداقل مربعات (𝟎

.تبدیل می شود

ل رگرسیون مقدار ویژه بهبود قابل مالحظه ای در میانگین مربع خطا بیش از حداق

.مربعات ایجاد می کند



𝑆𝑃𝑆𝑆تعیین هم خطی چندگانه در 

.کنیدوارد 𝑆𝑃𝑆𝑆داده ها را در -1

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑧𝑒دستور -2 > 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 > 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 .را اجرا کنید…

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡متغیرهای به عنوان مستقل را متغیر های و 𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡به عنوان متغیر را پاسخمتغیر-3

.کنیدانتخاب 

𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠با کلیک دکمۀ -4 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦، گزینۀ … 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 در پنجره را

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛: 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 کنیدانتخاب.

.ببینیدکلیک کرده و نتیجه را 𝑜𝑘و سپس روی دکمۀ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒ابتدا روی دکمۀ -5



:مثال

مره تعداد ساعات مطالعه، عالقه به درس آمار و ن: متغیرهای مستقل عبارتند از

در مقطع کارشناسی، 𝑆𝑃𝑆𝑆درس

.  در مقطع ارشد است𝑆𝑃𝑆𝑆وابسته هم نمره درسمتغیر 

.  داشتوابسته خواهیم یک متغیر مستقل و نتیجه ما سه متغیر در 

ارد یا خطی چندگانه وجود دخواهیم بدانیم که آیا بین متغیرهای مستقل هممی

خیر؟





تبیین مستقلکه به وسیله سایر متغیرهای متغیرمستقل است مقدار واریانس تلورانس، 

.می باشد𝑉𝐼𝐹است و عکس نشده 



:منابع

1380فرشادفر، انتشارات طاق بستان، اصول و روشهای پیشرفته آماری، عزت اهلل 




