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 :1 فصل
 درآمد پیش

 کار شروع در 1. 1
 ادامه هاداده تحلیلوتجزیه با رود،می پیش هاداده آوري جمع با. شودمی شروع مسئله یک با آمار

 توجه دونب که است این تجربهبی آمارگرانِ میان رایج اشتباهی. گیردمی پایان گیرينتیجه با و یابدمی
 پیچیده تحلیل یک در غرق هستند، نظر مورد تحلیل و تجزیه مناسب هاداده آیا اینکه یا اهداف، به
 !نگریست باید برداشتن خیز از پیش. شوندمی

 راه از تراساسی غالباً -باشد تجربی یا محاسباتی مهارت یک صرفاً تواندمی که-مسئله صورت تدوین
 ) اینشتین آلبرت. (است آن حل

 :مسئله یک صورت صحیح تدوین براي
 تاس الزم و کنندمی کار دیگر افراد با مشارکت در غالباً آمارگران. شود درك باید آن عینی زمینه

 خسته والر یک نه شود تلقی یادگیري براي فرصتی عنوان به باید این. باشند داشته کاري حوزه از درکی
 . کننده

 .نباشد روشن برایش اهداف که باشد شخصی با همکاري است ممکن) هم باز. (شود درك باید هدف
 شود یافت چیزي که دارد وجود امکان این گذاشتن خشخاش بر مته با بود؛ حذر بر باید ماجراجوئی از

 .باشد تصادفی است ممکن لیکن
 یکسان، داده مجموعه یک روي بر توانمی. چیست مشتري درخواست که کرد حاصل اطمینان باید
 ترچیدهپی مراتب به تحلیلی و تجزیه آمارگران، اوقات گاهی. داد انجام متفاوتی کامال هايتحلیل و تجزیه

 تنها ساده، 1توصیفی آمارهاي که است ممکن. دهندمی انجام است، داشته نیاز آن به مشتري آنچه از
 .استبوده نیاز مورد که باشد چیزي

 یگاه که ايمرحله است، برانگیز چالش يمرحله یک این. درآید آماري قالب در باید مسئله صورت
 معموال حل راه شود، تبدیل آمار زبان به مسئله که هنگامی. دهدمی رخ آن در ناپذیري جبران هايخطا

 هوش هايروش آمار، زمینه در چرا که دهدمی نشان مرحله این به مربوط مشکالت. است مشخص
 .است دشوار کاري مسئله تعریف کامپیوتريِ ریزيِ برنامه. نیستند موثر هنوز 2مصنوعی

 حلیلت و تجزیه یک نتایج. نیست کافی باشد هاداده پردازش و خواندن به قادر آماري روش یک اینکه 
 .باشد معنا بی تواند می نامتناسب

                                                           
1  descriptive statistics 
2 Artificial intelligence 
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 . دارد اهمیت نیز ها داده آوري جمع نحوه دانستن
 بر هاداده آوريجمع چگونگی اند؟شده آوريجمع 1شده طراحی اينمونه پیمایش طریق از هاآن آیا
 .دارد کننده تعیین اثري شود حاصل اينتیجه چه اینکه
 موجود هايداده با برابر اهمیتی داراي است ممکن نشده کسب هايداده دارد؟ وجود "2پاسخ بی" آیا
 .باشند
 .است زمانبر و آفرین مشکل متداول، ايمسئله این دارد؟ وجود "3شده گم مقادیر" آیا
 هداد نشان چگونه کیفی متغیرهاي اینکه ویژه به است؟ شده انجام صورت چه به هاداده گذاري کد
 اند؟شده

 هستند؟ چه گیرياندازه هايواحد
 حجمی با واقعی داده مجموعه هر در مشکل این. بود انحرافات دیگر و هاداده ورود در خطا مراقب باید
 .شود انجام باید هاداده صحت بررسی چندین. است -حتمی تقریباً- شایع بسیار متوسط حداقل
 

 هاداده ابتدائی تحلیل و تجزیه 2. 1
 هساد نظر به. پذیرد انجام همیشه باید که است اساسی ايمرحله هاداده ابتدائی تحلیل و تجزیه

 مینیمم، و ماکزیمم ،(SD) 6معیار انحراف ،5میانگین مانند 4عددي هايخالصه. است حیاتی اما رسدمی
 به 8نموداري هايخالصه. شود ایجاد باید خاص، داده مجموعه آن مختص دیگري چیز هر و 7همبستگی

 تنهایی به متغیر هر براي. دارد وجود انتخاب براي هاروش از ايگسترده تنوع. اهمیتند حائز اندازه همان
 متغیر، دو براي. کرد تهیه دیگري هايونمودار 11چگالی نمودار ،10هیستوگرام ،9ايجعبه نمودار توانمی

                                                           
1 designed sample survey 
2 Nonresponse 
3  missing  values 
4 numerical summaries 
5 mean 
6 standard deviation 
7 correlation 
8 graphical summaries 
9 boxplot 
10 histogram 
11  density plot 
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 متغیر دو حتی از بیشتر براي که است حالی در این است؛ استاندارد 1)پراکنش( پراکندگی نمودار ایجاد
 نمودارها در. دارد وجود هاداده عرضه براي 2پویا و تعاملی هاينمودار جمله از متعددي خوب هايروش
 معمولغیر یا 4چوله ساختارهاي و هاتوزیع ها،داده ورود در خطا ،)پرت داده( 3افتاده دور نقاط دنبال به باید
 .ذیردپ انجام باید نیز اندشده توزیع قبلی انتظارات اساس بر هاداده آیا اینکه بررسی. بود معمولغیر

 اريک انحرافات، و خطاها سازي پاك طریق از تحلیل و تجزیه براي مناسب شکلی به هاداده تبدیل 
 مامت کتاب این در. گیردمی زمان بیشتر نیز هاداده تحلیل و تجزیه خود از کار این معموال. است برزمان
 هب عمل در کار این که باشید داشته نظر در باید لیکن شد،خواهند آماده تحلیل و تجزیه براي هاداده
 .شودمی انجام ندرت

 بالغ زن 768 روي بر ايمطالعه ،5هاضمه و قند،کلیه هايبیماري ملی موسسه. نگریممی را مثالی
 :شدند ثبت زیر هايمتغیر. داد انجام کردند،می زندگی 7فونیکس نزدیک که 6پیما بومی

 رفشا گلوکز، نوسان خوراکی تست یک در ساعت دو طی در خون قند غلظت بارداري، دفعات تعداد
 انسولین سرم ،(mm)9بازو سر سه عضله پوست خوردگی چین ضخامت ،  (mmHg)8دیاستولیک خون

 خانوادگی نامه شجره ،) (m) قد/  (kg) وزن(  (bmi)11بدنی توده شاخص ،(mu U/ml) 10ساعته دو
 ودنب منفی صورت در( دهدمی نشان را دیابت عالئم بیمار آیا که آزمایشی و) سال( سن دیابت، به ابتال
 12.) شد ثبت یک عدد با بودن مثبت صورت در و صفر عدد با

 معج چگونگی مورد در بیشتري اطالعات و دریابد را مطالعه هدف باید شخص کاري، هر از قبل البته
 :اندازیممی ها داده به نگاهی و دهیممی ادامه صورت هر در. کند کسب هاداده آوري

> library(faraway) 

                                                           
1 scatterplot 
2 interactive and dynamic graphics 
3 outliers 
4 skewed 
5 The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 

 قبیله اي سرخپوست6
7 Phoenix 
8 diastolic  blood  pressure 
9 triceps skin fold thickness 
10 2-hour serum insulin 
11 Body mass index 

از پایگاه داده یادگیري ماشین به آدرس اینترنتی  UCIها از مرکز اطالعات داده12 
www.ics.uci.edu/˜mlearn/MLRepository.html، .قابل دسترسی است 
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> data(pima) 
> pima 
  pregnant  glucose  diastolic  triceps insulin  bmi diabetes age 
1       6        148        72      35       0   33.6    0.627  50 
2       1         85        66      29       0   26.6    0.351  31 
3       8        183        64       0       0   23.3    0.672  32 
…much deleted… 
768     1         93        70      31       0   30.4    0.315  23 

 
. همانطور سازدیم یکتاب را قابل دسترس یناستفاده شده در ا يهاداده ،library (faraway) فرمان
راحت به ص ینجا. ما در انصب شود یدابتدا با يبسته نرم افزار ینداده شده است، ا یحتوض A یمهکه در ضم

تفاده به اس یلاست که در صورت تما ینفرض بر ا يبعد يهادر تمام فصل یکن. لیمافرمان را نوشته ینا
 یافترا در "هاداده یافتندر  خطا" یغام. اگر پیدافرمان را اجرا کرده ینمتن، شما قبال ا ینا يهااز داده

 فرمان باشد.  ینفراموش کردنِ نوشتن ا یلممکن است به دل کنید،یم
-ايداده چارچوب نامبا نوشتن  ی. به سادگخواندیمجموعه داده خاص را فرا م ینا pima فرمانِ

pima- مجموعه براي. است طوالنی بسیار اینجا در دادن نشان براي آن که شوند،می منتشر هاداده 
 چشمی بازرسیِ موضع، از خارج چیز هر یافتن جهت را هاداده صرفاً تواندمی شخص اندازه، این با ايداده
 .است ترساده سازي خالصه هايروش از استفاده قطع طور به اما کند
 :کنیممی آغاز عددي خالصه چند با

> summary(pima) 
    pregnant         glucose        diastolic         triceps      
 Min.   : 0.000   Min.   :  0.0   Min.   :  0.00   Min.   : 0.00   
 1st Qu.: 1.000   1st Qu.: 99.0   1st Qu.: 62.00   1st Qu.: 0.00   
 Median : 3.000   Median :117.0   Median : 72.00   Median :23.00   
 Mean   : 3.845   Mean   :120.9   Mean   : 69.11   Mean   :20.54   
 3rd Qu.: 6.000   3rd Qu.:140.2   3rd Qu.: 80.00   3rd Qu.:32.00   
 Max.   :17.000   Max.   :199.0   Max.   :122.00   Max.   :99.00   
    insulin           bmi           diabetes           age        
 Min.   :  0.0   Min.   : 0.00   Min.   :0.0780   Min.   :21.00   
 1st Qu.:  0.0   1st Qu.:27.30   1st Qu.:0.2437   1st Qu.:24.00   
 Median : 30.5   Median :32.00   Median :0.3725   Median :29.00   
 Mean   : 79.8   Mean   :31.99   Mean   :0.4719   Mean   :33.24   
 3rd Qu.:127.2   3rd Qu.:36.60   3rd Qu.:0.6262   3rd Qu.:41.00   
 Max.   :846.0   Max.   :67.10   Max.   :2.4200   Max.   :81.00   
      test       
 Min.   :0.000   
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 1st Qu.:0.000   
 Median :0.000   
 Mean   :0.349   
 3rd Qu.:1.000   
 Max.   :1.000 

 
 یرهتک متغ يمعمول عدد يهابه اطالعات خالصه یابیجهت دست یعسر یراه ،( )summary فرمانِ
در  ییخطا یانگرب یدکه شا یممنتظره هست یرغ یا يعاد یرغ یزهر چ يمرحله ما در جستجو یناست. در ا
ارزشمند است. با  یرهر متغ ینیممو م یممماکز یربه مقاد یقدق یجهت نگاه ینها باشد. از اورود داده

. اما یستممکن ن یراست اما غ یعدد بزرگ ینا بینیم؛یرا م 17 ممیماکز ،pregnant یرشروع از متغ
 -صفر باشد!!!! تواندیمرده م یک خونفشار  تنهاصفر است.  يبعد یرمتغ 5 ینیممکه م بینیمیسپس م

 :نگریممیشده مرتب یرمقاد به ینکرخ داده باشد. ا اشتباهی یدبا
> sort(pima$diastolic) 
  [1]   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       
 [19]   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       
 [37]   0   0   0   0   0   24  30  30  38  40  44  44  44  44  46  
…etc… 

 
 رسدیاما به نظر م کند،ینم یانب چیزيها همراه داده شرحِمقدار اول صفر است.  35که  بینیمیم ما

 را  یمارب 35محققان فشار خون  یلی،شده است. به هر دل استفاده 1شدهگم مقادیرکه صفر به عنوان کد
رخ  یشخص ممکن است بتواند از محققان بپرسد که در واقع چه اتفاق ی،واقع یقتحق یکاند. در نگرفته

را برطرف نمود.  دهندیرخ م یکه به سادگ ییهااز سوءتفاهم یبرخ توانیاوصاف، م ینداده است. با ا
رض که ف ینرا با ا یلیو تحل یهو تجز یردبگ یدهناد را شده گم مقادیر ینممکن است ا یآمارگرِ ناش یک
ن مکصورت م یندر ا شد،یکند. اگر خطا بعداً کشف م یلاند، تکممشاهده شده واقعا صفر بوده یرمقاد

ر که خاط یننامناسب، به ا ی(انتخاب شده گم يهابود محققان به خاطر استفاده از صفر به عنوان کد داده
 سرزنش قرار موردها، درشرح داده آناست) و عدم ذکر  هایراز متغ یبعض يمقدار قابل قبول برا یکصفر 

 ی،پیچیدگ و اندازه چنین با هاییدادهبه خصوص در مجموعه  هایی،یپوشچشم ین. متاسفانه چنیرندگ
 .دارد عهده بر را خطاها اینگونه یافتن مسئولیت از بخشی آمارگر. یستندمعمول ن یرغ

 Rنرم افزار  در شده گم مقادیرکه کد  یمده یقرار م NAرا  یرپنج متغ ینصفر ا یرمقاد یتمام ما
 است:

                                                           
1 Missing values code 
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> pima$diastolic[pima$diastolic == 0] <- NA 
> pima$glucose[pima$glucose == 0] <- NA 
> pima$triceps[pima$triceps == 0] <- NA 
> pima$insulin[pima$insulin == 0] <- NA 
> pima$bmi[pima$bmi == 0] <- NA 

 
. هرچند شوندیم یدهنام یزن 3عامل متغیرها، گونه ایناست.  2ايدستهبلکه  یست،ن 1یکمtest  متغیرِ

مورد استفاده قرار گرفته است. بهتر است  یکم یريبه صورت متغ عددي، يگذار کدبه خاطر  یرمتغ ینا
 مسئله یناوقات ا ی. گاهیرندتا به طور مناسب مورد استفاده قرار بگ یمرا عامل بنام هایرمتغ گونهینکه ا

 .گرددیمحاسبه م "یمتوسط کد پست"مانند  یمنطق یرغ ییهاو آماره شودیفراموش م
> pima$test <- factor(pima$test) 
> summary(pima$test) 
  0     1 
500   268 

 
بهتر است  یمورد، مثبت بوده است. حت 268و  یمنف یششانمورد جواب آزما 500که  بینیمیم حال

 :شود استفاده 4توصیفی هايبرچسب ازکه 
> levels(pima$test) <- c("negetive", "positive") 
> summary(pima) 
    pregnant         glucose        diastolic         triceps      
 Min.   : 0.000   Min.   : 44.0   Min.   : 24.00   Min.   : 7.00   
 1st Qu.: 1.000   1st Qu.: 99.0   1st Qu.: 64.00   1st Qu.:22.00   
 Median : 3.000   Median :117.0   Median : 72.00   Median :29.00   
 Mean   : 3.845   Mean   :121.7   Mean   : 72.41   Mean   :29.15   
 3rd Qu.: 6.000   3rd Qu.:141.0   3rd Qu.: 80.00   3rd Qu.:36.00   
 Max.   :17.000   Max.   :199.0   Max.   :122.00   Max.   :99.00   
                  NA's   :5       NA's   :35       NA's   :227     
    insulin            bmi           diabetes           age        
 Min.   : 14.00   Min.   :18.20   Min.   :0.0780   Min.   :21.00   
 1st Qu.: 76.25   1st Qu.:27.50   1st Qu.:0.2437   1st Qu.:24.00   
 Median :125.00   Median :32.30   Median :0.3725   Median :29.00   
 Mean   :155.55   Mean   :32.46   Mean   :0.4719   Mean   :33.24   
                                                           
1 quantitative 
2 categorical 
3 factor 
4 descriptive labels 
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 3rd Qu.:190.00   3rd Qu.:36.60   3rd Qu.:0.6262   3rd Qu.:41.00   
 Max.   :846.00   Max.   :67.10   Max.   :2.4200   Max.   :81.00   
 NA's   :374      NA's   :11                                       
       test     
 negetive:500   
  positive:268     

 
 م،یانموده يگذارکد مناسبیها را به طور و داده یمامشخص کرده را شده گم مقادیر یفکه تکل حال

 :باشد هیستوگرام متغیره، تک نمودار معروفترین شاید. ایمآماده نمودار رسم براي

 
 چگالی تخمین پنل دومین دهد، می نشان را دیاستولیک خون فشار از هیستوگرامی ،پنل اولین:  1. 1 شکل
مرتب  یراز مقاد 2شاخص نمودار یکاز  ییشکل، شما ینکه سوم یدهد، در حال یم یشرانما یرمتغ ینا 1کرنل

 شده است.
> hist(pima$diastolic) 

 
 یاستولیکاز فشار خون د 3ايزنگوله توزیع یک شود،می دیده 1. 1 شکلپنلِ  اولین در که همانطور

 بر هاآن جایگاهها و تعداد رده یینبه تع یستوگرامه یک یه. تهدارد مرکزیت 70که در حدود  بینیمیم
 هایییستوگراممنجر به ه تواندیم هاینشگز یاست. برخ نیازمند) رده یا طبقه هر(طول  افقی محور روي

ها را با توجه به تعداد و طول طبقه R افزار. نرم سازدمی مبهم را هاداده خصوصیات از بعضیشود که 
 یجادو باز هم امکان ا یستاز خطا ن يعار ینشگز ین. اما اکندیها مشخص مو اندازه داده یعتوز

                                                           
1  kernel density estimates 
2 Index plot 
3 bell-shaped distribution 
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 یچگال هايتخمینکه از  دهندیم یحترج یبرخ یلدل ینگمراه کننده وجود دارد. به هم يها یستوگرامه
 1.کنند استفاده است هیستوگرام ترروان نسخه که کرنل،

> plot (density (pima$diastolic, na . rm=TRUE) ) 
 

 هايبندي كبلو از نمودار ینکه ا ینیمب یقابل مشاهده است. م 1. 1شکل  دومپنل  درکرنل  تخمین
 هايادهد یدنبه نمودار کش ی،به سادگ تواندیم یگرد ايینه. گزورزدیاجتناب م یستوگرامکننده ه یجگ

 : دباش شاخص متغیرمرتب شده بر حسب 
> plot (sort (pima$diastolic), pch=".") 

 ادهافت دور نقاط یافتن و توزیع شکل دیدن موارد، تمامی يجداگانه بررسی امکان در کار این مزیت
 ددع نزدیکترین به مقادیر -فشار خون قابل مشاهده است هايیريگدر اندازه یگسستگ ین. همچناست
 .شودمی دیده نمودار در "پله" بنابراین و شوندمی گرد زوج

 :کنید توجه) 2. 1(شکل  متغیره دو هاينمودار از تعدادي به اینک
> plot(diabetes ˜ diastolic, pima) 
> plot(diabetes ˜ test, pima) 
 

 
 نلپ و دهدمی نشان را دیابت عملکرد برحسب دیاستولیک خون فشار پراکندگی نمودارپنل،  اولین: 2. 1 شکل

 .اندشده جدا آزمایش نتیجه اساس بر که است دیاستولیک خون فشار از اي جعبه نمودار دو دوم،
 نمودار دو. در پنل دوم شودیم یدهد یکم یراستاندارد از دو متغ ینمودار پراکندگ یکابتدا،  در
 ناسبم کیفی متغیري و کمی متغیر یک براي ايجعبه نمودار. است شدهرسم  یکدیگرکنار  در ياجعبه

                                                           
 مراجعه شود. Simonoff (1996)هاي کرنل به هاي هیستوگرام و تخمینبراي مبحث مزیت1 
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خواهد بود  یدمف -نشان داده نشده ینجاکه در ا-یزن 1پراکندگی نمودار ماتریسِ یک ایجاد همچنین. است
 :شودیساخته م یرو با دستور ز

> pairs(pima)  
 

 ارائه يو نمودار يعدد يهاخالصه لیکنخواهد شد،  یدر ادامه بررس یشتريب یشرفتهپ نمودارهاي
 .هستند کافی هاداده اولیه بررسی براي بخش این در شده

 
 استفاده شود: رگرسیونی تحلیل و تجزیه از باید زمانی چه 3. 1

 یا 3ی، خروج 2پاسخ متغیر که - یرمتغ ینمدل کردن رابطه ب یادادن  یحتوض يبرا یونرگرس آنالیز
- 8دهندهتوضیح یا 7مستقل ،6ورودي ،5بینیشپ یرچند متغ یا یکو  -شودیم یدهنام 4وابسته

که        یهنگام یکنساده است. ل یونرگرس ،. در حالت گرددیاستفاده م- ،
از  یشکه ب زمانی .شودیم یدهنام 10یرهچند متغ یونِاوقات رگرس یبرخ یا 9چندگانه یونِباشد رگرس 
کتاب  ینکه به طور کامل در ا یمطلب نامند،یم 11یرهمتغچند يرا چندگانه یونوجود دارد، رگرس  یک
 جداگانه انجام داد. یون، رگرس هر  يرو توانیحالت م ینا یبررس يوجود، برا یننشده است، با ا یانب

 یا 13گسسته یوسته،پ تواندیدهنده م یحتوض یراست، اما متغ 12یوستهپ یريپاسخ، الزاماً متغ یرمتغ 
ت. کتاب موکول شده اس ینا يبعد يهابه قسمت ايدسته دهندهتوضیح یرهايمتغ یباشد. بررس ايدسته

به  diabetesو ها  به عنوان  bmiو  diastolicبا  یونیبا توجه به مثال ارائه شده در بخش قبل، رگرس
. انداخت خواهیم آن به گذرا نگاهی کهاست،  یکم يها یرچندگانه شامل فقط متغ یونیرگرس ،عنوان 
 یکی( ینب یشپ یردو متغ يدارا به عنوان  bmiها و  به عنوان  testو  diastolicبا  یونرگرس یک

                                                           
1 scatterplot matrix 
2 response 
3 output  
4 dependent 
5 predictor 
6 input 
7 independent 
8 explanatory 
9 multiple  regression 
10 Multivariate regression 
11 multivariate  multiple regression 
12 continuous 
13 discrete 
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خواهد  بررسی 1یانسکوار یلو تحل یهدر مبحث تجز 13در فصل  مسئله ین) است. ایفیک یگريو د یکم
 یکم بینیشپ یرهاي، تنها شامل متغ به عنوان  diastolicو  به عنوان  testبا  یونرگرس یکشد. 
. شودیم یدهنام 2)(ANOVA یانسوار یزکه آنال مبحثی -)یمار(ت اينمونه دوساده  یتموقع یک-است.
 یفیپاسخ ک یرمتغ شامل ها،بینیشبه عنوان پ bmiو  diastolic يبر رو به عنوان  testبا  یونیرگرس

 کتاب این در مبحث این اما است، استفادهقابل  3لوجستیک رگرسیون یکمورد،  ینخواهد بود. در ا
 .شد نخواهد بررسی

 :دارد متعددي اهداف رگرسیونی تحلیل و تجزیه
 آتی مشاهدات بینی پیش

 پاسخ. یرو متغ دهندهتوضیح یرهايمتغ ینرابطه ب یا تاثیر بررسی
 ها داده ساختار از کلی توصیفی

 یلو تحل یه(تجز 4باینري پاسخ متغیرهاي متغیره،چند پاسخ متغیرهاي کارگیري به براي چنین،هم
 موجود است.  هایییمپواسون) تعم یون(رگرس 5یپاسخ شمارش یرهاي) و متغیکجستل یونرگرس
 

 تاریخچه 4. 1
 جوم،ن علم از استفاده با ناوبري به کمک منظور به هجدهم قرن در بار اولین براي رگرسیونی مسائل

 گسترش داد. 1805روش حداقل مربعات را در (سال)  6لژاندر. شدند مطرح
 ینشان داد که هنگام 1809سال قبل توسعه داده بود و در  ینروش را چند ینادعا کرد که ا 7گاوس

 یباًروش تا اواخر قرن نوزدهم تقر یناست. ا ینهنرمال دارند، حداقل مربعات راه حل به یعکه خطاها توز
، اصطالح 1875در سال  8گالتون یس. فرانسگرفتیمورد استفاده قرار م یزیکیدر علوم ف يبه طور انحصار

                                                           
1 analysis of covariance 
2 analysis of variance 
3 logistic regression 
4 binary 
5 count 
6 Legendre 
7 Gauss 
8 Francis Galton 
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 مطرح بار اولین براي زیر، فرم به ساده رگرسیون معادله به اشاره در را "1میانگین به(بازگشت) رگرسیون"
 :کرد

 
 
 نِپسرا"که  یدهپد یندادن ا یحتوض يدهد. گالتون برا یرا نشان م و   ینب 2یهمبستگ در آن  که
 کوتاه درانپ پسران آنکه حال و پدرانشان بلندي به نه اما شوند،می بلند قد زیاد احتمال به قد، بلند پدرانِ

 یده،دپ ینمعادله استفاده کرد. ا یناز ا "پدرانشان کوتاهیِ به نه اما شوند،می کوتاه قد زیاد احتمال به قد
 .4شودیم یدهنام 3(بازگشت) رگرسیون اثر

 ،است شده تدریس کتاب این از استفاده با که ايدوره از آمده دستبه نمرات با توان می را اثر این
 هر حدود. شودمی دیده ترم پایان نمرات برابر در ترم میان نمرات از نموداري، 3. 1 شکل در. نمود تفهیم
 اینکه تا باشد، داشته یک با برابر معیاري انحراف و صفر میانگینِ که شده داده تغییر ايگونه به متغیر

 کار این چنین،هم. نکند منحرف را ذهن) درس(هر  ممکن نمره حداکثر و امتحانات از یک هر دشواري
 :کندمی ساده زیر صورت به را رگرسیون معادله

 
 

> data(stat500) 
> stat500 <- data.frame (scale(stat500)) 
> plot(final ˜ midterm, stat500) 
> abline(0, l) 
 

                                                           
1 regression to mediocrity 
2 correlation 
3 regression effect 

 مراجعه گردد. Stigler) 1986براي اطالعات بیشتر به (4 
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با  یزن  و  ینمربعات با خط چ حداقل. برازش استانداردترم در واحد  یانترم و پا یان: نمرات م3. 1 شکل

 داده شده است. یشخط پر نما
اش در امتحان که نمره يبه نمودار اضافه شده است. حال به عنوان مثال دانش آموز  خط

انتظار داشت که در امتحان  توانیم یباشد، به طور منطق یانگیناز م یشب یارانحراف مع یکترم  یانم
 ونیرا محاسبه کرده و خط رگرس یونات رگرسحداقل مربع برازشعمل کند.  یخوب ینبه هم یزترم ن یانپا

 محاسبه شده است: یزن یهمبستگ یرمقاد یندر ادامه). همچن یشترب یات. (جزئکشیمیرا به نمودار م
> g <- lm(final ˜ midterm, stat500)  
> abline(coef(g), lty = 5)  
> cor(stat500) 
     midterm       final     hw     total 
midterm 1.00000 0.545228 0.272058 0.84446 
final   0.54523 1.000000 0.087338 0.77886 
hw      0.27206 0.087338 1.000000 0.56443 
total   0.84446 0.778863 0.564429 1.00000 

 
 دانش بینیمی. مبردیاز عدم دقت رنج م همیشهاست و  3. 1شکل  ینخط چ همان یون،رگرس برازش

ه فقط ک شودیم بینییشقرار دارد، پ یانگینباالتر از م یارانحراف مع یکاش ترم نمره یانکه در م يآموز
 . یردبگ یانگینترم باالتر از م یاننمره در امتحان پا یارانحراف مع 545/0
 رد که رودمی انتظار است، میانگین از کمتر اشنمره ترم میان امتحان در که آموزي دانش طرفی، از
 .میانگین زیر همچنان اگرچه کند، عمل بهتر نسبتاً ترم پایان امتحان
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 ینا ینکهوجه باشند، و با فرض ا ینآموزان به بهتردانش ییتوانا یريگامتحانات قادر به اندازه اگر
 قیدق یمبستگه یکبه  یابیبماند، آنگاه انتظار دست یباق تغییریب یانیترم تا امتحان پا یاناز م ییتوانا

انحراف به ناچار وجود خواهد  ياست و مقدار یاديانتظار ز نقصی،یامتحان ب ین. البته تصور چنداردوجود 
به  تواندیم يتاحدود ترمیانباال در م ينمره یک. گرفتن یستثابت ن یزتالش افراد ن ینداشت. عالوه بر ا

انتظار داشته  تواندیدارد. فرد نم یهم به شانس بستگ يشخص نسبت داده شود، اما مقدار يهامهارت
مثال  ینا در ار "میانگین به(بازگشت) رگرسیون" ینبماند. بنابرا یترم باق يشانس تا انتها ینباشد که ا

 .یدد توانیم
 یاريِببد"مورد، اصطالحِ  یک –مانند مثال قبل صادق است   يها یتدر تمام موقع ینا البته

فصلِ دوم  خوب، یاربعد از سال اول بس ید،ستاره جد یککه  یمعن ینه اب -است. "سال دوم در ورزش
 شود؛یم بینییشپ یانگینبه م پیدریپ يهانسل یکیِنزد ي،فرزند-دارد. هرچند در مثال پدر یمتوسط

. شوندیم ییراتتغ يموجب بقا ی،. چرا که نوسانات تصادفیستتمام جامعه صادق ن يموضوع برا ینا یکنل
 و ایممانده ما که است بار تاسف لذا نیست نظر مورد یبازگشت اثر یون،رگرس يهااز کاربرد یاريدر بس
 .انداز غلط عنوان این

ها برآورد تن ین،. تا قبل از ایافتبه سرعت توسعه  یشرفته،با ظهور محاسبات پ یونرگرس متودولوژي
 ی،اسباتمح يهاسخت افزار یافتنداشت. با بهبود  ياگسترده یبه محاسبات دست یازن یونمدل رگرس یک
 تر شده است. گسترده یزن یلو تحل یهتجز یطهح
 

 :ها تمرین
قمار  یتانیااست که در بر یدر مورد نوجوانان يامربوط به مطالعه teengambداده  مجموعه .1

) که یتیصوص(خ یژگیدر مورد هر و یرید،بگ يو نمودار يعدد يهاها خالصه. از دادهکنندیم
 یک يکه برا یدمحدود کن يارائه شده را به مقدار هايی. خروجیدجالب توجه است، نظر بده

 باشد. یدها مفداده ايِیهخواننده پر مشغله، جهت درك پا
. استشده استخراج 1988 سال به مربوط 1یتجمع ياز سرشمار usewagesداده  مجموعه .2

 .بگیرید نموداري و عددي هايخالصه هاداده از قبل سوال مانند
مرد با سرطان پروستات، که در آستانه برداشت  97 يبر رو يااز مطالعه prostateداده  مجموعه .3

 يعدد يهاها خالصهاز داده یک،غده پروستات بودند، استخراج شده است. مانند سوال  ايیشهر
 .یریدبگ يو نمودار

                                                           
1 Current Population Survey 
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: مناظره  در کنییم یافتهمانقدر در ي،هر قدر بپرداز"با عنوان  يامطالعه satداده  مجموعه .4
ها از داده یک،استخراج شده است. مانند سوال  "یمدارس عموم هايینهمورد عدالت در هز

 .یریدبگ يو نمودار يعدد يهاخالصه
 .است 1996 تا 1920 سال از آمریکا، در طالق مورد در اطالعاتی شامل ،divusaداده  مجموعه .5

 .بگیرید نموداري و عددي هايخالصه هاداده از یک سوال مانند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


