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رگرسیون چندکی

نگار ملک زاده–فاطمه صنعتی :گرد آورندگان 



تعریف رگرسیون چندکی
.معرفی گردید( 1978)رگرسیون چندکی برای اولین بار توسط کاونکر و باسک 

براسخپمتغیریکشرطیمیانگینبینارتباطخطیرگرسیوندانید،میکهگونههمان
عیفیضعملکردخطیرگرسیونگاهیاما.کندمیبیانرامستقلمتغیرچندیایکحسب

ایاست،نرمالغیرخطاتوزیعکهحالتیدرمثالعنوانبه.داشتخواهدداده هاتحلیلدر
 هایدادهبهنسبتمربعاتحداقلبرآوردگر هایدارد،وجودواریانسناهمسانیکهصورتیدر

.شوندمیمنجراریببرآورد هایبهوبودهحساسپرت،

غلبهالتمشکاینبهتواندمیکهکرداستفادهچندکیرگرسیونازتوانمیحالت هاایندر
.نماید



متفاوت یونیرگرسیون چندکی یک روش آماری با قابلیت محاسبه و رسم منحنی های رگرس
تر از داده جامعو منطبق با نقاط صدکی مختلف میباشد، که ضمن بیان تصویری کامل تر و 
دون وابسته را بها، امکان سنجش ارتباط متغیرهای مستقل با چندک های مورد نظر متغیر 

رسیون یکند یعنی این رگنیاز به نرمال بودن داده ها و حتی در حضور نقاط دور افتاده فراهم م
ل از سوی دیگر برخالف رگرسیون حداق. نسبت به داده های دورافتاده نیرومند می باشد

ی چندکمربعات که روی میانگین شرطی یعنی پارامتر مکان متمرکز است، رگرسیون
یاس و ن و مقاستراتژی منظمی را برای تعیین چگونگی تاثیر متغیرهای مستقل روی مکا

.شکل توزیع پیشنهاد می کند



علومدرمتعددیتحقیقاتدروداردفراوانکاربردپزشکیعلومدرچندکیرگرسیون
ارائهچندکی،رگرسیونبکارگیریازاصلیهدف.استشدهاستفادهروشاینازپزشکی

تمامدربلکهداده ها ،مرکزدرتنهانهمستقل،متغیرهایدخالتامکانکهاستمدلی
.کندفراهمراانتهاییوابتداییدنباله هایدرویژهبهتوزیعقسمت های

بتنسکهکردارائهمی توانرامدلیخطی،رگرسیونمفروضاتومحدودیت هابدونواقعدر
اشد،بداشتهوجودنیزواریانس هاناهمسانیفرضاگرحتیوبودهاستوارترپرتداده هایبه

.کردخواهدارائهرارگرسیونضرایبازمناسبیبرآوردمدلاین

میحصولپارامترهابرآوردباقیمانده هامربعاتمجموعکردنمینیممباخطیرگرسیوندر
موزونمطلققدرنامتقارنکردنمینیممازچندکی ،رگرسیوندرکهحالیدر.گردید

.می شوداستفادهمدلهایپارامتربرآوردبرایباقیمانده ها



مزایای رگرسیون چندکی

انتهایی های توزیع به ویژه چندکهایبخشارتباط بین متغیرهای کمکی با سایر پیداکردن 
.توزیع میباشد

نداردنیازی به شرط نرمال بودن 

استنسبت به داده های دور افتاده نیرومند 

.مقیاس و شکل توزیع را نشان می دهدومتغیرهای مستقل روی مکان چگونگی تاثیر 



چندکیرگرسیون مدل 

:مدل رگرسیونی خطی را به صورت•

.در نظر بگیرید•

به ترتیب بردار هایی از مقادیر  𝛽𝜏=(𝛽0(𝜏), 𝛽1(𝜏), … ,𝛽𝑘(𝜏))و ƴ𝑥𝑖=(𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … ,𝑥𝑖𝑘)که در آن
.یک متغیر تصادفی مشاهده نشده میباشد𝜀𝜏𝑖معلوم وپارامترهای نامعلوم بوده  و 

:فرض کنید
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:صورتبهXمستقلمتغیرهایشرطبهYتوزیعم𝜏شرطیچندک

.شودمیتعریف

آندرکهمی گیردانجام(LAD)انحرافاتمطلققدرحداقلروشبهچندکیرگرسیونمدلپارامترهایبرآورد
:می آیددستبهزیرصورتبهتوزیعچندکامین𝜏رگرسیونیپارامتر

/( )i i iQ y x x 

/ /

/ /

{ : } { : }

( ) min[ (1 ) ]
p

i i i i

i i i i

i i y x i i y x

y x y x


 

     


   

     

/

1

min ( )

p

n

i i

i

y x



 




 



که

:صورتبهواستشیبمطلققدرمقادیرتابع

.استشدهتعریف

مدلدرراپارامترهابرآوردمی توانعددیروش هایازاستفادهبااماندارند،بسته ایفرمبرآوردهااین
باالبته.اشندنبیکتامیتوانندچندکیرگرسیونمدلنهاییجوابهایهمچنینو.آوردبدستچندکیرگرسیونی

.یافتدستیکتاجواببهمیتوانمناسبهایمعیارگرفتنبکار

.کردفادهاستمی توانمتناهیهموارسازیالگوریتموداخلینقاطالگوریتمسیمپلکس،الگوریتمروش هایاز
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:مثال
شهرستان ایران 359فرد مبتال به بیماری سل در 11320در مطالعه ای اطالعات مربوط به 

.تجزیه و تحلیل شد
وگرام هیست. وده استهدف از این مطالعه بررسی اثر نرخ مهاجرت در میزان بروز بیماری سل ب

.به صورت زیر رسم شده استبروز سل میزان مشخصهمربوط به 

چوله به راست میزان بروز سل 
دارای نقاط پرت حائز اهمیت 

پس با توجه به این شرایط ترجیح میدهیم از
رگرسیون چندکی خطی استفاده کنیم



مدل رگرسیون چندکی برای صدک های
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,

طور جداگانه برازش داده شد وبه 95
ضرایب رگرسیون مربوط به هر صدک با
استفاده از رابطه های تعریف شده برآورد

نتایج برازش مدل رگرسیونی. شده اند
چندکی در جدول روبرو نشان داده شده

.است
𝑄𝑌/𝑋(𝜏)=X𝛽𝜏



یچگونگی آزمون فرضهای پارامترهای رگرسیون چندک

به آزمون  (OLS)در بعضی مواقع با هدف مقایسه رگرسیون چندکی و رگرسیون حداقل مربعات
بدست OLSبرای مقایسه فاصله اطمینان برای پارامترهای .تفاوت معنی دار بین این دو مدل میپردازند

دو ین فاصله قرار گرفت اینآورده و اگر برآورد پارامترهای متناظر  در رگرسیون چندکی خارج از ا
.مدل تفاوت معنی داری خواهند داشت 

ز ان با استفاده ابرای آزمون معنی داری چندین ضریب رگرسیون چندکی به صورت توام می تو
.زمون مورد نظر دست یافتآروشهای والد و نسبت درستنمایی به آماره 



:قضیه

ن چندکی بصورت زیرآماره آزمون والد برای آزمون های دلخواه در مورد پارامترهای رگرسیو
:است

W=N𝜔−2 መ𝛽𝜏T[𝐷22]−1 መ𝛽𝜏

𝜔2(𝜏)=
𝜏(1−𝜏)

[𝑓(𝐹−1 𝜏 )]2

D=𝑋𝑇𝑋 =
𝐷11 𝐷12
𝐷21 𝐷22

𝐷22 = [𝐷22 − 𝐷21𝐷11𝐷12]
−1

این اماره دارای توزیع مربع کای با درجه .شامل متغیرهای تحت ازمون می باشد𝐷22و زیر ماتریس 
. تعداد پارامتر های تحت فرض صفر می باشد Vاست که Vازادی 



:قضیه 
تر های رگرسیون چندکی بصورت آماره ی آزمون نسبت درستنمایی برای آزمون های دلخواه در مورد پارام

LR=2𝜔−1( ෨𝑉 𝜏 − 𝑉(𝜏))

است که در آن

𝜔𝜏=
𝜏(1−𝜏)

[𝑓(𝐹−1(𝜏))]2

. جمع قدر مطلق خطا برای مدل کاهش یافته است ෨𝑉(𝜏)جمع قدر مطلق خطا برای مدل کلی و𝑉(𝜏)و



:مثال
این پژوهش رگرسیون.یباشددر مطالعه ای هدف بررسی نقش سن در سالمت روانی افراد در یک جامعه م

یون ونه ای نشان می دهد که با رگرسچندکی رابطه سن با سالمت روان مردان و زنان را به طور جداگانه به گ
.میانگین نمایش پذیر نیست 

118تا 28ت مربوطه با نمراتی بین در این مطالعه شاخص سالمت روان با پاسخگویی افراد مورد نظر به سواال
.تر می باشند مشخص شده است به طوری که مقادیر پایین تر نشان دهنده سالمت روان به
ه عبارت شرطی مختلف است بقصد اصلی این مطالعه توصیف توزیع کل این شاخص بااستفاده از نه چندک

.می کنیم دیگر اثر متغییر توضیحی سن را بر شکل توزیع شاخص سالمت روان بررسی 



شده رگرسیونهای چندک از روش بیان جدول زیر برآورد پارامترهای مدل های برازش داده شده در هر دو حالت 
یی پارامترهاستاره ها در این جدول نشان دهنده برآورد . رگرسیونهای میانگین از روش حداقل مربعات را فراهم می سازد

.معنا دارند 0.05هستند که در سطح 

یافته های رگرسیون چندک
رابطۀ سن را با وضع

سالمت روانی برای زنان در
تمامی موارد اظهار می دارد
اما برای مردان چنین رابطه

ای معنادار نیست



است که شکل نزدیک ترند این بدان معنچنان که مالحظه میشود خطوط پایین تر نسبت به خطوط باالتر به یکدیگر-1
.توزیع متمایل به راست است 

.بیشتر است میزان اثر پذیری شاخص سالمت از سن زنان در صدک های باالتر این شاخص-2

.ردان و زنان متفاوت است تحلیل ها نشان می دهد که نقش سن در سالمت روانی بطور آشکاری برای م-3



با تشکر از توجه شما


