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اهداف یادگیری

.  مدل هایی را با بیش از یک متغیر توضیحی ایجاد نمایید •
.، آزمون نمایید Fفرضیه های چندگانه را با استفاده از آزمون •
.مدل مناسب و منطبق بر داده ها را تعیین نمایید•
.مدل رگرسیون مقّید را تشکیل دهید •
.و خطای معیار برآورد کننده ها را با استفاده از جبر ماتریسی ، استخراج نمایید OLSپارامتر های •
.مدل های رگرسیونی چند متغیره را برآورد نموده و فرضیات چندگانه را آزمون نمایید EViewsبا استفاده از •



تعمیم مدل رگرسیون ساده به مدل رگرسیون خطی چند متغیره

𝑦𝑡 =∝ +𝛽𝑥𝑡 + 𝑢𝑡 𝑡 = 1.2.… . 𝑇

:مدل رابطه ساده رگرسیونی دو متغیره 

هام تحت تأأثیر مثالً بازده س)از آنجا که متغیر وابسته تحت تأثیر بیش از یک متغیر مستقل قرار دارد 
اخأت تورم ، تفاوت بازده اوراق قرضه کوتاه مدت و بلند مدت ، تولیأدات نأنعتی ، ریسأک عأدم پرد

ل سأاده تعمیم مأد. بسنده کردن به یک متغیر مستقل ، مناسب نخواهد بود.( قرار دارد( نکول)بدهی
.متغیر رگرسیون کننده کار سختی نیستkبه مدلی با 

𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥2𝑡 + 𝛽3𝑥3𝑡 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑡 + 𝑢𝑡 𝑡 = 1.2.3.… . 𝑇



:توجه 

ررسأی وجود بیش از یک متغیر توضیحی در یک زمان در یک معادله رگریسیون و ب
تر آن آثار تمامی این متغیر ها بطور همزمان روی متغیر وابسته موجب اعتبار بیشأ

.می شود

د مثالً در مدل فوق هر ضریب به عنوان یک ضریب رگرسیون جزئی شناخته می شو
𝛽2تأثیر متغیأر𝑥2 بأرy را پأ  از حأ ف اثأرات متغیأر هأای𝑥3و𝑥4 و ... و𝑥𝑘

.اندازه گیری می کند



:جزء ثابت
𝑥1طولبا1عددازستونینورتبهمعموالً کهاستثابتجزءیکTاست:
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1
1
1
.
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.استنمونهمشاهداتتعدادبابرابرآنارتفاعو1ازستونیبرداریکه𝛽1ضریببااستضمنیمتغیری𝑥1بنابراین

Kباشدمیثابتجزءبعالوهکنندهرگرسیونیاتوضیحیمتغیرهایتعداددهندهنشان.

:بنابراین
𝑦 = 𝑥𝛽 + 𝑢

γ ،𝑇: جاییکه × بعدی است1

X ،𝑘 × 𝑇بعدی است
β ،𝑘 × بعدی است1

𝑢 ،𝑇 × بعدی است1

عنانر𝑥𝑖𝑗کهنوشتتوانمیذیلنورتبهرارگرسیونماتریسیمدلبنابراین
.استامjمتغیرامjمشاهدهدهندهنشانکهاستxماتری 
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در حالت کلی پارامتر ها چگونه محاسبه می شود ؟ 



خطای معیار ضرایب برآورد شده ، چگونه محاسبه می شود ؟

:در مدل قبلی 

ی شود و در مواقعی که بیش از یک متغیر توضیحی و به عالوه یک جزء ثابت وجود دارد و از نماد ماتریسی استفاده م

:رابطه ی فوق به صورت ذیل اصالح می شود 

– Tمشاهده از قلم افتاده یا گم شده وجود دارد بنابراین درجه ی آزادی Kپارامتر برآورد می شود بنابراین Kچون  K خواهد بود.

طری ، کوواریانس پارامتر به صورت ذیل است به طوری که اقالم قطر اصلی ضرایب واریانس و اقالم غیر ق–ماتریس واریانس 

.  کوواریانس بین پارامتر های برآورد شده را نشان می دهد 



.برآورد شده است )T = 15(مشاهده 15با استفاده از )K = 3(رگرس کننده 3مدل زیر با –مثال 

.های اصلی محاسبه شده اند Xو داده های ذیل با استفاده از 

.برآورد ضرایب و خطای معیارشان به صورت ذیل است 





Fآزمون : آزمون فرضیه های چندگانه 

:، به دو رگرسیون نیاز است Fدر آزمون 

.آن هایی هستند که ضرایب بدون محدودیت به وسیله ی داده هایی که قبال ایجاد شده اند تعیین می شود : رگرسیون نا مقید 

.ها اعمال می شود 𝛽آن هایی هستند که ضرایبشان محدود است ، یعنی محدودیت هایی بر بعضی از : رگرسیون مقید 

.، روشی برای آزمون فرضیه هایی است که حداقل مربعات مقید نامیده می شود Fروش آزمون 

:توجه 

✓𝑅𝑅𝑆𝑆 ≥URSS
✓𝑅𝑅𝑆𝑆 =URSS تنها زمانی که محدودیت هایی که در داده ها ارائه شده

.به طور واقعی محدودیت به حساب نمی آیند 

مجموع مربعات پسماند های هر رگرسیون تعیین شده در دو مجموعه از ✓

.مربعات پسماند ها با آماره ی آزمون مقایسه می شود 



:مثال 

:  فرض کنید 

نا مقید

یک شکل مقید رگرسیونی 

مقید 

:توجه 

.دارای دو پارامتر درجه ی آزادی است Fتوزیع ✓

– Tو )تعداد محدودیت های اعمال شده در مدل (mاین مقادیر به ترتیب ✓ K

)تعداد مشاهدات منهای تعداد رگرس کننده های رگرسیون نا مقید (

.  ترتیب پارامتر های درجه آزادی مهم است ✓

– Tو سطر mمقدار بحرانی مناسب در ستون ✓ K جدول توزیعFخواهد بود  .

QP



Fو توزیع tرابطه توزیع 

t : مخصوص فرضیه های دارای یک ضریبF :دهم در فرضیه های دارای یک ضریب و هم در فرضیه های چند متغیره استفاده می شو

:  مثال 

.استFنوع خاصی از tهم می توان استفاده کرد چون Fاز 

tآزمون 

Fبحرانی تنها دارای مقادیر مثبت است و متقارن نیست بنابراین یک فرضیه ی صفر تنها زمانی رد می شود که آماره ی آزمون از مقدارFتوزیع 

.بیشتر باشد



mتعیین تعداد محدودیت ها 

.تعداد محدودیت ها برابر با مقدار عالئم تصاویر در یک فرضیه صفر است

:مثال 

:در مدل 

ترکیب وجود دارد ، به طوری که اگر یک بخش از" یا " و بین فرضیه های مقابل حرف ربط " و"به عبارت دیگر بین فرضیه های صفر حرف ربط 

.فرضیه های صفر نادرست باشد ، کل فرضیه های صفر رد می شود 

:توجه 

حاصلوخطیغیرچارچوبدرهاییفرضیهآزمون

ازاییهفرضیهمثالعنوانبه.نیستپذیرامکان،ضربی

𝐻0:𝛽2قبیل 𝛽3 = 𝐻0:𝛽2یا2
2 = ازاستفادهبارا1

.کردآزموننمیتوانFآزمون

دارای دو محدودیت است

ر این زیرا اگ(. آزمون رگرسیون بنجل نامیده می شود ) چون تمامی ضرایب ، به جزء ضریب عرض از مبداُ صفر است 

.را توضیح دهند yفرضیه ها رد نشود یعنی هیچکدام از متغیر های مستقل مدرن نمی توانند متغیر 



:مثال 

ماه به صورت                                            باشد و محققی در صدد آزمون 144آیا در صورتی که رابطه ی رگرسیونی بر اساس مشاهدات 

𝑥3دارای حساسیت به دو عامل ( y) این موضوع باشد که آیا بازده ی سهام یک شرکت  و 𝑥2 رگرسیون های . متغیر مفروض می باشد3در میان

مقید و نا مقید چه هستند ؟ 

:باشد آزمون را انجام دهید379.2و 436.1به ترتیب RSSدر صورتی که دو 

436.1 − 379.2

379.2
×
144 − 4

2
=

56.9

379.2
× 70 = 6.86

آماره ی جدول  =

%  5مقدار بحرانی در سطح 3.07

%  1مقدار بحرانی در سطح 4.79

.استدرگرسیون نا مقیییعن

:برای پیدا کردن رگرسیون مقید محدودیت ها را اعمال می کنیم 

1

2

1 و2 <6.86چون  ودفرضیه صفر رد میش ندمی توان گفت محدودیت ها به وسیله ی داده ها حمایت نمی شو



01. 
SECTION 

You could enter a subtitle here if 
you need it

نکته ی درباره ی اندازه آزمون و نظریه حدی
اندازه ی مناسب نمونه برای برآورد مدل چقدر است ؟: سوال 

اد پاسخ قطعی وجود ندارد اما بیشتر رویه های آزمون در اقتصأ: ج 
داد یعنأی در نأورتی کأه تعأ. سنجی مبتنی بر نظریه حدی اسأت 

ایج نامحدودی مشاهده وجود داشته باشد ، نتایجی مشابه بأه نتأ
. مربوطه حانل می شود 

ه برای  این منظور به تعداد نا محدودی مشاهده نیأاز نیسأت بلکأ
تقریبی از رفتار حدی آماره های آزمون بأا اسأتفاده از نمونأه هأای 

گ محدود می توان به دست آورد به شرط اینکه به قأدر کأافی بأزر 
تأر هر چه مقدار نمونه بیشتر باشد خطأای انأدازه گیأری کم. باشد 

.می شود و نتایج قابل اعتماد تر خواهد بود



ازآزمونهایآمارهکهاستاینبرفرضزیرااستبرابر∝آزمونیاندازهبادرستفرضیهیکرداحتمال
برخیدریتصادفطوربهوبپ یرندراحدیمقادیرکهاستممکنبنابرایندارندبرخورتصادفیتوزیعیک
هموارهباتقری،قرارگیردآزمونموردکافیهایمتغیرکهنورتیدرپ .قراربگیرندردیناحیهدرمواقعاز

.کردپیداهامتغیربینراداریمعنیروابطتوانمی
چندیایکموارداغلبدر،رودکاربهرگرسیونیککافیدریتوضیحیهایمتغیراگرکهمعنیبدین
.بودخواهددارمعنیشانسینورتبهمتغیر
ایتجس )کاویدادهداوطلبهایمتغیرانتخاببرایرارگرسیونیکدرمختلفهایمتغیرآزمون
.نامندمی(هادادهوارسی

ایهمالحظقابلبطورواقعیداریمعنیسطحکهاستاینشودمیحانلکهاینتیجهمواردیچنیندر
.بودخواهداسمیداریمعنیسطحازبزرگتر
انتخابدراقتصادیومالیهاینظریهازتوانمیکاویدادهازاجتنابواطمینانافزایشبرای

ونهنمازخارجهایدادهازایمجموعهبامدلبینیپیشعملکردآزمونازاستفادهباداوطلبهایرگرسور
.کرداستفاده
یهنتیج،مدلتخمینبراینهقرارگیرنداستفادهموردمدلآزمونبرایهادادهکهاستاینانلیهدف
دارندضعیفیانطباقاحتمالهستندکاویدادهمحصولکههاییمدلوباشددرستتواندمیکاویداده

.دهندارائهرانادرستیهایبینیپیشو

داده کاوی و اندازه ی واقعی آزمون 



آماره های نیکویی برازش

آماره های نیکویی برازش کمیت هایی هستند که چگونگی انطباق داده ها با تابع رگرسیون نمونه را آزمون می کنند یعنی چه می شود که 

.خط رگرسیون برازش شده به تمام نقاط داده ها نزدیک باشد

:𝑹𝟐ضریب تعیین 

یعنی مربع ضریب همبستگی بین متغیر وابسته و مقادیر متناظر برازش yو yمتداول ترین آماره ی نیکویی برازش مربع ضریب هم بستگی بین 

قرار داشته باشد در نتیجه              1و -1ضریب همبستگی می باید بین . شده از مدل است 

.نزدیک شود یعنی مدل به خوبی بر داده ها منطبق خواهد بود یکهر چه به ✓

.نزدیک باشد ، مدل برازش شده مناسبی را بر روی داده ها ارائه نمی دهندصفرهر چه به ✓

:توجه 

.استممکنغیرجامعهرگرسیونتابعبانمونهرگرسیونتابعانطباق

<

0 < 𝑅2 < 1



آماره های نیکویی برازش

:

TSS به دو بخش قابل تقسیم است :ESSقسمتی که توسط مدل تشریح می شود.

RSSقسمتی که مدل قادر به توضیح آن نیست.

شده داده توضیح مربعات مجموع

مربعات کل مجموع



آماره های نیکویی برازش

0 < 𝑅2 < (به شرط وجود جزء ثابت در رگرسیون) 1

حول میانگین آن نیست و پس مجموع مربعات yدر این حالت مدل قادر به توضیح تغییرات 

.پسماند ها و کل برابرند وقتی که تمام ضرایب واقعا صفر باشد

عمجموبودنصفریعنی)استخودمیانگینپیرامونyتغییراتتمامیتوضیحیهقادرمدل

.باشدمنطبقشدهبرازشخطبرشدهمشاهدهنقاطدقیقاکهافتدمیاتفاقزمانی(مربعات

𝑅2 = 1

𝑅2 = 0



تغییراتحسببرچون
تعریفyمیانگینپیرامون

ومجددبرآوردبا،شودمی
زنیوابستهمتغیرتغییر
.کردخواهدتغییر

a b c

𝑹𝟐مشکالت     به عنوان معیار نیکویی برازش

𝑹𝟐

𝑹𝟐

بأأأا افأأأزودن متغیأأأر هأأأای 
بأأه ( رگرسأأور هأأا ) توضأأیحی 

رابطه ی رگرسیونی هرگز  
کاهش نمأی یابأد و همیشأه 

.افزایش پیدا میکند 

𝑹𝟐

چون طیف گسترده ای از مدل
هأأا دارای مقأأادیر مشأأابهی از 
ضأأریب تعأأیین        هسأأتند
بأأرای تشأأخیا تفأأاوت بأأین

.مدل ها مناسب نیست 

𝑹𝟐



ضریب تعیین تعدیل شده 

هایمبودککهشدهاعمالرویبرتعدیالتی،فوقمشکالتازمشکلدومینبرآمدنفائقمنظوربه
.میدهدقرارتوجهموردرااضافیهایمتغیرکردناضافهبهمربوطآزادیهایدرجهازناشی

𝑹𝟐و ضریب تعیین     در رگرسیونFرابطه ی آماره ی 

𝑹𝟐

کیهایپسماندمربعاتمجموعکندمیآزمونرااسترگرسیونشیبهایپارامترتمامیهمزمانبودننفربرمبنیکهرانفریهایفرضیهFیآماره
.استثابتمقداریکو𝑦𝑡شاملمقیدرگرسیونیککهحالیدراستتوضیحیهایمتغیرتمامیشاملمقیدنارگرسیونییرابطه
.دهدنمیتوضیحرااشمیانگینپیرامون𝑦𝑡تغییراتازیکهیچل انداردوجودخطشیببرایپارامتریهیچمدلایندرچون

:بنابراین،استTSSیعنی𝑦𝑡مربعاتکلمجموعبابرابرفوقیرابطهپسماندمربعاتمجموع

یهافرضیهنوعاینآزمونبرایتنهارابطهاین
.تنیسچنینهافرضیهدیگربرایواستنفر



(مطلوبیتی)هدانیکگ اریقیمتهایمدل
(مسکنمخصونا)واقعیهایداراییگ اریارزشبرای
اهداراییکهکندمیبیانوگیردمیقراراستفادهمورد
مطلوبیتکدامهرکههاستویژگیازایمجموعهدارای

.دآیمیحساببهمشتریانشبرایمطلوبیتیعدمیا
گ اریقیمتیاوارزیابیبرایغالباً هدانیکهایمدل

رارقاستفادهموردهایشانویژگیبهتوجهبا،هادارایی
وقیمتمعرفشدهبرآوردضرایبروشایندرگیرندمی

.هاستویژگیاینارزش
عددیبرای(کیفی)مجازیهایمتغیرازمدلایندر

چنینهایمحدودیتازشودمیاستفاده(کمی)کردن
هرضمنیبهایکندمیفرضکهاستاینمطالعاتی

هاویژگیاینوبودهیکیهاداراییانواعمیاندرویژگی
.شودنمیاشباع

هایمتغیرازاستفادهمحدودیتاینرفعهایروشاز
.تاسرگرسیونییرابطهدرپایداراثراتبااستمجازی



آزمون فرضیه های غیر متداخل 

به این مفهوم که در هر مورد. است ( مرکب ) تمام آزمون فرضیه هایی که مورد بحث قرار گرفت در زمینه ی مدل های متداخل 

آزمون شامل اعمال محدودیت هایی در مدل اصلی به منظور رسیدن به یک فرمول بندی محدود شده است که زیر مجموعه ای از ویژگی 

.اصلی است 

:در برخی مواقع تمایل به مقایسه مدل های غیر متداخل مانند نمونه ذیل وجود دارد 

.  مدل ها خواهد بود)      ( و ضریب تعیین تعدیل شده )      ( پاسخ این سوال مقایسه ی مقادیر ضریب تعیین 

.این مورد کاربرد دارد زیرا از نظر تصریح و تعداد متغیر های سمت راست رابطه مشاهده استها در هر کدام از این مدل 

.در مواردی که تعداد متغیر های دو مدل متفاوت باشد می توان برابر با تعداد متغیر های توضیحی جریمه ای را برای مدل در نظر بگیریم

.که هرکدام دارای جزء جریمه ی کمتر یا بیشتر است که به طور کلی به معیار اطالعاتی معروف است

.یکی از روش های دیگر مقایسه ی مدل های غیر متداخل ، برآورد مدل ترکیبی یا محاط می باشد

𝑹𝟐𝑹𝟐



A picture is worth 
a thousand words
با تشکر


