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  یآموزش در علوم پزشک یرانیمحترم مجله ا ریسردب 

 چندگانه ای ساده یخط وندر علوم مختلف، رگرسی ها داده لیو تحل هیتجز يبرا يرآما يها روش نیاز پرکاربردتر یکی

 ر،یخ ایباشد  رگذاریتأث گرید ریدر متغ تواند می ریمتغ کی ایآ این کهو  رهاینوع روابط متغ ونیرگرس لیدر تحل. است

 يعدد ریمتغ کیعوامل مؤثر بر  نییتع ،یخط ونیرگرس یکاربرد اصل" هشده ک انیب نیچن یبه عبارت). 1(شود می یبررس

بودن  یخط. 1: است دهیذکر گرد ییها فرض شیپ ،يروش آمار نیاستفاده از ا يبرا ).2("نرمال دارد عیاست که توز

 عیبودن توز نرمال. 4خطاها و  ریاستقالل مقاد. 3خطا  ریمقاد عینرمال بودن توز. 2مستقل و وابسته  يرهایرابطه متغ

  ).3تا1(وابسته ریمتغ

 "هیاول فرض شیپ"به عنوان  دیبا کیاست که در واقع کدام  نیسؤال ا .است نرمال بودن فرض شیپ ز،برانگی چالش مسأله

  خطا؟  ریمقاد عینرمال بودن توز ایوابسته  ریمتغ عینرمال بودن توز: ردیمد نظر قرار گ یخط ونیاستفاده از رگرس

استفاده از  شرط شیبه عنوان پ"وابسته ریمتغ" عیل بودن توزاز منابع، نرما یکه عنوان شد، در بعض گونه همان

استفاده از  يبرا "شرط الزم"وابسته را  ریمتغ عینرمال بودن توز) 1(یانیک اما،. شده است انیب یخط ونیرگرس

 تیقعبه وا لیتحل نیا رسد می به نظر. است خطا را مد نظر دانسته ریمقاد عو نرمال بودن توزی ندانسته یخط ونیرگرس

استفاده از  "یاساس"هاي  شرط شیاز پ یکیخطا به عنوان  ریمقاد عیبه نرمال بودن توز زین گریدر منابع د. باشد تر کینزد

 ونیرگرس زا توان نمی ده،گزی شیپ نیا يدر صورت عدم برقرار"هستند که  موافق یو همگ دهیاشاره گرد یخط ونیرگرس

  ).3("استفاده نمود

 عینمود که نرمال بودن توز دیتأک دیبا گرینمود؟ بار د لیتحل توان می وابسته را چگونه ریمتغ عیتوزبحث نرمال بودن  اما

 یخط ونیاستفاده از رگرس يبرا) مستقل يرهامتغیخط نبودن در کنار استقالل خطاها و هم( هیخطا، شرط اول ریمقاد

خطا  ریمقاد عیو در زمان نرمال نبودن توز هیثانوشرط  کیبه عنوان  ریمتغ عینرمال بودن توز. است چندگانه ایساده 

ذکر شده  نیچن این کهکما . است خطا رینرمال مقاد عیبه توز یابیدست يو هدف از طرح آن، تالش برا شود می مطرح

وابسته با  ریمورد متغ در لینرمال نداشته باشند، آنگاه ممکن است انجام تبد عیخطا توز ریمقاد یدر صورت": است که

  ).1("دیمشکل را حل نما نیکاکس بتواند ا- روش باکس ایو  یسنت يها شرو
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است  ممکن بیترت نیبه ا. استفاده شده است "وابسته ریمتغ"و  "ممکن"از عبارات  نجاکه مشخص است، در ای گونه همان

 ونیکان استفاده از رگرسام) لیاستفاده از تبد قیچه از ابتدا و چه از طر(وابسته  ریمتغ عیبا وجود نرمال بودن توز یحت

مستقل و استقالل  يرهایمتغ نیب خطی خطا، نبود هم ریمقاد عیتوز ودناز سه شرط نرمال ب یکیبه واسطه نبود ( یخط

 شیپ نیاگر ا. خطا نرمال باشد ریمقاد عیتوز حتمادیبا یخط ونیاستفاده از رگرس يبرا نیبنابرا. فراهم نباشد)خطاها

 نیاز بکامالً  يمارروش آ نینرمال برخوردار باشد، شانس استفاده از ا عیوابسته از توز ریبرقرار نباشد و متغ شرط

شانس هنوز  نیوابسته، ا ریمتغ عیدر صورت نرمال نبودن توز. وجود ندارد ها لیامکان استفاده از تبد گرید رایز رود می

 یخط ونیاز رگرس میو بتوان دیآ دیپد زین خطا ریمقاد عیوجود دارد که با نرمال کردن آن، احتمال نرمال شدن توز

 ینیوابسته شوند، باز هم تضم ریمتغ عیمختلف موفق به نرمال کردن توز يها لیکه تبد یورتالبته در ص. مییاستفاده نما

گفت که نرمال  توان می بیترت نیبه ا. مدنظر وجود ندارد يخطا و امکان استفاده از روش آمار رینرمال بودن مقاد يبرا

شانس  کی جادیو با هدف ا هیشرط ثانو کی نبه عنوا تواند می و صرفا ستین هیشرط اول کیوابسته،  ریمتغ عیودن توزب

  .مدنظر قرار داشته باشد) شده ادی ندیبا فرا(مجدد 

ا خط ریمقاد عیشانس نرمال بودن توز شیافزا يوابسته برا ریمتغ عیشرط نرمال بودن توز انیب رسد می واقع به نظر در

که  یدر صورت( يتا پژوهشگران کمتر آشنا به مباحث آمار شود می باعث "مطلق"آن به شکل  انیهر چند که ب. باشد

 که یدر حال. ندیاستفاده نما يگرید يها نموده و از روش نظر فصر یخط ونیاز رگرس) نکند یهم به آنها کمک ها لیتبد

از ) وابسته ریمتغ رنرمالیغ عیبا وجودتوز یحت(آنها  يبرقرارو در صورت  یاصل شرط شیسه پ یبا بررس توانستند می

  .ندیاستفاده نما یخط ونیرگرس

استفاده از  يوابسته را شرط الزم برا ریمتغ عینرمال بودن توز زین يولوژیدمیآمار و اپ دیاز اسات یبعض متأسفانه

برداشت اشتباه  کی نیداده شد، ا حطور که توضی همان آن کهحال  دانند؛ می قیطر نیاز ا سازي و مدل یخط ونیرگرس

  .است "الزم"خطا  ریمقاد عیتوز يو گمراه کننده است و بحث نرمال بودن، صرفا برا

 نیابی از ای و مدل یخط ونیبه استفاده از رگرس لیکه تما زیعزمحققین  يبرا گریمهم د یذکر دو نکته کوتاه ول نجایا در

  .ستیاز لطف ن یرا دارند، خال قیطر

و الزمه  شرط شیامر، پ نیا رایز. مستقل اشاره نشد يرهایمتغ عینوشته به نرمال بودن توز نیدر سراسر ا ،این که اول

  .ستین یخط ونیرگرس

به  آن کهحال . تفاوت وجود دارد رهیچند متغ ونیچندگانه و رگرس یخط ونیرگرس نیتوجه داشت که ب دیبا ،این که دوم

 استفاده رهیچند متغ یخط ونیچندگانه از رگرس یخط ونیاستفاده از رگرس يتب و مقاالت به جااز ک ياریاشتباه در بس

به . میوابسته داشته باش ریکه چند متغ مکنی می صحبت رهیچندمتغ ونیاز رگرس یموقع ،یدر بحث تخصص". شود می

که در  یدر حال). 4("میتوأم برقرار کناي  وابسته رابطه ریمستقل با چند متغ ریچند متغ ای کی نیب مخواهی می گریعبارت د

  .شود می یوابسته بررس ریمتغ کیمستقل و  ریرابطه چند متغ ای ریچندگانه، تأث یخط ونیرگرس

قرار  2.5تا  1.5چنانچه مقدار آن در بازه . گردد می واتسون استفاده نیاستقالل خطاها از آزمون دورب یبررس يبرا

مستقل  ریمتغ کدهنده آن است که ی که نشان( خطی هم یبررس يبرا). 3(است خطاها نیب یعدم همبستگ يبه معنا ردیبگ

 کیبه عنوان . را محاسبه نمود و تولرانس انسیعامل تورم وار توان می ،)مستقل است يرهایمتغ ریاز سا یخط یتابع

  ).5(هستند خطی ساز بودن هم شکلم دهنده نشان 10تر از  بزرگ انسیو عامل تورم وار 1/0تر از  تولرانس کم ،یقاعده کل

خطا  ریمقاد عیکه توز یدر صورت. است خطا عیمنوط به نرمال بودن توز یخط ونیطور خالصه، استفاده از رگرس به
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که  یزمان. وجود ندارد یخط ونیوابسته، امکان استفاده از رگرس ریمتغ عیبا وجود نرمال بودن توز ینرمال نباشد، حت

وابسته،  ریمتغ عیتوز يمختلف برا يها لینباشد، با استفاده از تبد مالوابسته نر ریمتغ عیو هم توزخطا  ریمقاد عیهم توز

از نرمال کردن  یهدف اصل ط،یشرا نیدر واقع در ا. میخطا دار ریمقاد عینرمال کردن توز يشانس برا جادیدر ا یسع

  .است خطا عیوابسته، نرمال کردن توز ریمتغ عیتوز

نوشتار کوتاه و  نیتا ا دوارندیاستقبال نموده و ام نهیزم ننظران در ای نظرات صاحب افتیاز در گانسندینو انیپا در

به هرحال، . گشا باشند گره یخط ونیدر روشن شدن نکات مبهم استفاده از رگرس سندگانینو ریسا ینظرات احتمال

موردنظر خود  يآمار يها نتوانند از روشگران  از پژوهشاي  گسترده فیتا ط شوند می نادرست سبب ایمبهم  رتفاسی

.ندیاستفاده نما
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