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شبکهای) با استفاده از دادههای بیماران استرس پس از سانحه
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Abstract
The purpose of this research was to introduce the
alternative model of regression algorithms and
having it compared to linear regression. To do this,
we need to use modern algorithms such as Ridge,
Lasso, and Elastic net regression in which precision
is maximized by regularizing the cost function. In
this paper theoretical basis and practical
implications have been explained.. The target
population was patients diagnosed with Post
Traumatic Stress Disorder (PTSD) in 2020 for the
comparison. 97 PTSD patients (73 females and 24
males) in Tehran were measured in 8 variables
related with the intensity of the trauma reexperience. The linear regression, Ridge, Lasso, and
Elastic Regressions were used with R software. The
results indicated that compared to linear regression,
Elastic. LASSO and Ridge explained more
variances and had more R square and less MSE
respectively. When the main assumptions of Linear
regression are not met, using shrinkage regressions
seems to be reasonable and accurate.
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حجتاله فراهانی

چکیده
، معرفی الگوریتمهای رگرسیونی جایگزین،هدف از این پژوهش
 از الگوریتم های، بهاینمنظور.برای رگرسیون خطی بود
 لسو والستیک استفاده شد که در،رگرسیونی نوین چونان ستیغی
آنان دقت پیشبینی از رهگذر میزانسازی تابع هزینه بیشینه
 نخست به توضیح مبانی نظری این، در این پژوهش.میشود
الگوریتمهای نوین پرداخته شد و سپس در قالب یک مثال عددی
با استفاده از دادههای بیماران استرس پس از سانحه به تفسیر
 جامعه پژوهش افراد.خروجی نرمافزار و مقایسه آنها مبادرت شد
 بود که1399 مبتال استرس پس از سانحه شهر تهران در سال
 مرد) که در آنها هشت متغیر24  زن و73(  بیمار97 دادههای
مرتبط با شدت بازتجربه ترما اندازهگیری شده بود بهعنوان نمونه
 دادهها با رگرسیون چندگانه خطی.پژوهش بررسی شدند
) و رگرسیونLasso(  لسو،)RR(  رگرسیون ستیغی،کالسیک
. تحلیل شدندR ) با استفاده از نرمافزارElastic( الستیک شبکهای
 بهترتیب، لسو و ستیغی،یافتهها نشان داد که رگرسیون الستیک
بیشترین درصد واریانس تببینی و کمترین میانگین خطا را در
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مقایسه رگرسیون خطی و الگوریتمهای ...

مدلسازیهای مبتنی بر رگرسیون کمترین مربعات متداول 1با هدف تبیین (پیشبینی) متغیر وابسته در
پژوهشهای علوم روانشناختی گستردگی و ژرفای چشمگیری یافته است (فکس .)2016 ،رگرسیون خطی،
بهعنوان مجموعهای از روشهای آماری نیز مانند دیگر روشها ،مستلزم در نظرگیری مفروضههایی است که
درک نادرست از آن مفروضهها و شرایط کاربست این روش گسترده و گمراهکننده است .ردپای این کاربست
نادرست در بسیاری از پژوهشهای داخلی نیز چشمآزار و ذهنکاه است .بنابراین ،بهنظر میرسد که باید در
مورد کاربست این روش و نیز روشهای نوین و جایگزین بهگونهای جدی چاره اندیشیده شود .مشکل اصلی
در پژوهشهایی که از روش رگرسیون خطی استفاده کردهاند ،این است که در بسیاری از موارد مفروضههای
مهم خطیبودن رابطه ،عدم وجود همخطی بین پیشبینها ،کفایت حجم نمونه ،توازن نسبت تعداد پیشبینها
به تعداد افراد نادیده گرفته شده است .در پژوهش ارنس و البرس ( )2017در  29درصد از موارد کاربرد رگرسیون
در مقالههای با کاربرد رگرسیون در پژوهشهای روانشناسی بالینی ،مفروضهها پیش از کاربرد وارسی نشدهاند.
هدف از پژوهش حاضر ،این است که جایگزینهای مناسب رگرسیون خطی و شرایط و چگونگی اجرا و تفسیر
نتایج آنها توضیح داده شود که بهگاه ضرورت ،روان پژوهشگران از آنها در مدلسازی پژوهشهای خود
بهرهای گیرند .نخست به بررسی این روشها از نظرگاه نظری پرداخته میشود و آن هنگام که سبد ذهن
پژوهشگر از این مبانی آکنده گشت به کاربست و مقایسه آنها پرداخته میشود.

رگرسیون خطی چندگانه
رگرسیون خطی چندگانه ،2یکی از پرکاربستترین روشها در مدلسازیهای علوم روانشناختی است که برای
نشان دادن تأثیر چندین متغیر پیشبین بر یک نتیجه کمّی پیوسته (متغیر مالک) کاربرد دارد.
مدل آماری این روش بهگونه زیر است:
Yi=β1X1+β2X2+β3X3+…+βkXk+α

در این معادله میتوان مقدار موردی از  yiرا با مقادیر  Xijدر متغیرهای مستقل ) (j  1 Pو  Xiپیشبینی
کرد.
شیبهای )  ( jمتفاوت هرکدام نشاندهنده میزان رابطه بین متغیر مستقل  X jو وابسته  Yاست.
در پژوهشهای همبستگی گاهی به متغیر مستقل ،پیشبین و به متغیر وابسته ،مالک گفته میشود.
خطای یک  yiمعین ،برابر با تفاوت بین مقدار مشاهده شده و مقدار پیشبینی شدهای حاصل میشود که
مدل رگرسیونی آن را بهدست میدهد ،مقدار خطا را با  iنشان میدهند که فرض بر آن است که با مقادیر
 XPنامرتبط است ()0 .که عرض از مبدأ یا مقدار ثابت نامیده میشود؛ مقدار  ،yبه ازای همه مقادیر
پیشبین صفر در مدل است .در مدل رگرسیون چندگانه  ،Pمتغیر پیشبین وجود دارد و آنگاه که  P=1شود
)1. Ordinary Least Squares (OLS
2. linear multiple regression
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آن را رگرسیون خطی ساده مینامند (مونتمگری و پکوینینگ.)2012 ،

چهار مفروضه اصلی رگرسیون خطی چندگانه
باید بهخاطر داشت ،مدل رگرسیون ،فقط آن هنگام استنباط مناسبی را بهدست میدهد که مفروضههای آن
درست باشند؛ هرچند این مدل نسبت به تخطی مالیمی از این مفروضهها تا حدی مقاوم 1است .منابع آماری
متعددی از جمله کوهن ،کوهن ،وست و ایکن ()2003؛ هیر ،ببین ،اندرسن و بلک ()2018؛ مونتمگری و پک
وینینگ ()2012؛ فراهانی و عریضی ( )1387پیشینه گسترده و بیشتری از چنین مفروضههایی همراه با چگونگی
مقابله با تخطی از آنها فراهم آوردهاند.
تخطی از این مفروضهها به انواع متنوعی از مشکل میانجامد .نخست ،برآورد سوگیرانه 2و بیثبات3
(نایکنواخت) میشود و دیگر اینکه اگر برآورد مبتنی بر کمترین مربعات متداول )OLS( 4باشد که بیشتر مواقع
چنین است ،ممکن است در این صورت دیگر این روش کارساز نباشد و آخر آنکه آزمون معناداری فرضیه صفر
و فاصلههای اطمینان ممکن است نادرست باشند ،بدینمعنا که مقادیر  Pبهطور منظم بسیار کوچک یا بسیار
بزرگ و فاصلههای اطمینان بسیار باریک یا گسترده میشوند (ویلیامز ،گراجلز و کرکویکز ()2013؛ کوهن و
همکاران (.)2003
بهخاطر داشته باشید این مفروضهها ،تنها در مورد رگرسیون با روش  OLSدرست است که بهطور متداول
و پیشانتخاب در نرمافزارهای آماری موجود است و در مقاالت روانشناسی به غایت کاربست یافته است و در
مورد دیگر روشها درست نیست ،مفروضههای چهارگانه خطیبودن ،نرمالیتی ،ثبات واریانس و استقالل حائز
اهمیتاند که جزئیات آن در منابع مختلف آماری و از جمله هاول ()2013؛ هیر و همکاران ()2015؛ مونتمگری
و پکوینینگ ()2012؛ فراهانی و عریضی ( )1387قابلمطالعه است .دو شرط وجود همخطی چندگانه و نرمال
بودن نمرات باقیمانده بسیار مشکلساز است.
مدلهای رگرسیونی به شیوههای مختلفی انجام میشوند .دستکم  16روش برای انجام وجود دارد.
افزون بر مشکالت گفته شده در کاربست رگرسیون چندگانه خطی در پژوهشهای علوم روانشناختی،
پژوهشگران با مدلسازیهایی روبهرو میشوند که در آنها میزانسازی 5صورت میگیرد که در قالب این
میزانسازی برآورد پارامترها دقیقتر و باثباتتر میشود (سمکر و الپو.)2010 ،
هدف از این میزانسازی ،نوعی مقیاسسازی بهینه است .میزانسازی برای اصالح مدلهای رگرسیونی
بهکار میرود .در میزانسازی تالش میشود تا با استفاده از الگوریتمهای انقباضی مقادیر  bرا مناسب سازند.
انواع رایج از الگوریتمهای انقباضی رگرسیون وجود دارد که عبارتند از:
1. robust
2. biased
3. inconsistent
4. ordinary least squares
5. regularization
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 -1رگرسیون ستیغی)RR( 1؛
 -2رگرسیون لسو )Lasso( 2و
 -3رگرسیون شبکه االستیک.)El net( 3
در ادامه به بررسی مبانی و نکات این روشها بهعنوان روشهایی جایگزین رگرسیون چندگانه خطی
پرداخته میشود.
 -1رگرسیون ستیغی
رگرسیون ستیغی ،زمانی بسیار مناسب است که تعداد زیادی متغیر پیشبین وجود دارد که ضرایب آنها غیرصفر
است و از توزیع نرمال استخراج شده باشند .بهویژه ،این روش زمانی بسیار مناسب است که تعداد متغیرهای
موجود در مدل زیاد و یا همخطی چندگانه شدید وجود داشته باشد .در این هنگام واریانس برآوردگرها متورم و
به شکل قله (ستیغ) خود را نشان میدهد .یکی از مشکالت اصلی در رگرسیون چندگانه خطی ،این است که
تعداد زیاد متغیرهای پیشبین سبب بیشبرازندگی 4و تعداد کم متغیرهای پیشبین سبب کمبرازندگی 5میشود؛
بنابراین برای چیرگی بر این مشکل باید راهی برای تعیین تعداد مناسب برآوردگرها یافت که برآوردگرها نااریب
بوده و واریانس کوچکتری نسبت به  OLSداشته باشند ،در این حالت رگرسیون ستیغی مناسب است
(ویلکاکس.)2019 ،
در روش رگرسیون خطی هدف کمینهسازی مجموع مربعات خطا است
 XP )]2

argmin || y  yˆ || 22  argmin [yi  (B0  B1X1)  2X2 

این هدف در شرایطی که تعداد متغیرهای پیشبین افزایش باید یا همخطی چندگانه آنها وجود داشته باشد
مخدوش میشود .محصول چنین خدشهای بیش برازندگی و افزونگی همخطی است.
برای حل این مشکل از رگرسیون ستیغی استفاده میشود .مجموع مربعات خطای رگرسیون ستیغی عبارت
است از:
n

N

i1

i1

 (yi 0   xij j )2  i 2i

در این معادله  میزان جریمه 6است که به تعداد پارامترها برمیگردد .در رگرسیون خطی چندگانه  صفر
است .هر چقدر مقدار  بزرگتر باشد ،مقدار انقباض بیشتری صورت میگیرد .منظور از  argminمقادیری از
)1. Ridge Regression (RR
)2. Leasd Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO
)3. Elastic Net (EL Net
4. over fitting
5. under fitting
6. penalty
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 هستند که تابع موردنظر را کمینه میکنند (مرونا .)2011 ،یکی از ویژگیهای رگرسیون ستیغی این است
که جریمه ،ضریب را بهسمت صفر میکشاند؛ اما هیچکدام را دقیقاً صفر نمیکند ،مگر آنکه  بسیار بزرگ
باشد (الکمن ،ارولو و ایایند.)2014 ،
یکی از مشکالت اصلی در رگرسیون ستیغی ،تعیین  است؛ البته میتوان با ترسیم نمودار  MSEبرحسب
 نیز پاسخ درستی را یافت یا از طریق اعتباریابی متقابل 1آن را بهدست آورد .در این مقاله روش دوم بهکار
گرفته شده است.
با توجه به جمیع جهات ،خالصه مفاهیم و کاربردها در رگرسیون ستیغی بهصورت زیر است:
* رگرسیون چندگانه ( )OLSبهترین پیشبینی را در شرایطی فراهم میسازد که مفروضههای ضروری در
تدوین مدل احراز شده باشد.
* در رگرسیون ستیغی به ویژگیهای مهمتر وزن بیشتری داده میشود.
* از مقدار  R2یا  MSEمیتوان در تعیین مقدار مناسب  استفاده کرد.
* هنگام استفاده از  RRباید دادهها را ابتدا استاندارد کرد (سله ،ارشی و کبریا.)2019 ،
 -2رگرسیون ( Lassoعملگر گزینش و انقباض کمترین قدر مطلق)
هدف از این رگرسیون بهعنوان جایگزین خطی ( ،)OLSاین است که دقت پیشبینی را بهبود داده و امکان
تفسیر مدل را با ایجاد زیرگرد آیههای کوچکتری از متغیرهای کمکی با بیشترین اثر را فراهم آورد .در این
الگوریتم ،رگرسیونی مجموع مربعات خطای رگرسیون بهصورت زیر است:
n

N

j1

i1

| (yi 0   xij j )2  | i2
j

در این معادله  پارامتر میزانسازی مدل است .اگر مقدارش برابر با صفر باشد ،مدل به OLSتبدیل میشود.
با افزایش آن تعداد متغیرهای مستقل در مدل کاهش مییابند.
در مقایسه با روش  ،RRهر دو روش مشکل همخطی چندگانه را حل میکنند و مدلی بدون بیشبرازندگی
یا کمبرازندگی ارائه میکنند ،روش  RRنسبت به  Lassoسریعتر است (لیو و ژنگ.)2009 ،
برای تعیین  در هر دو روش ،از راههای مختلف از جمله اعتباریابی متقابل استفاده میشود و متغیرها هم
باید مانند  RRاستاندارد شوند (حستی ،تبشیرانی و وینرایت.)2015 ،
 -3رگرسیون شبکه الستیک ()El net
در این الگوریتم رگرسیونی لسو و ستیغی ،تلفیق میشود و جایگزین آنها است .در نتیجه میزانسازی مرتبه 1
و  2روی مدل همزمان انجام میشود:
1. k-fold cross validation
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)|  k Xk )2  1i2  2| Bi

min( yi  (0  1X1  2X2 

رگرسیون شبکه الستیک نیز ،زمانی کاربرد و مناسبت دارد که همخطی چندگانه وجود داشته باشد و این روش
نیز ،مانند دو روش پیشین فرض نرمالبودن نمرات باقیمانده (خطا) ضرورت ندارد (پارک و کانیشی.)2015 ،
میتوان گفت ،هدف از رگرسیونهای انقباضی ایجاد تعادل بین سادگی 1و درستی 2مدل است .متغیریابی
و پیشبینی متغیرها از دادهها با ابعاد بسیار باال مانند امواج مغزی ممکن است چالشبرانگیز باشد .بهویژه در
مواقعی که حجم نمونه بسیار کوچک است و تعداد متغیرهای پیشبین زیاد ( .)n<<pدر چنین مواقعی میتوان
از روشهای رگرسیونی انقباضی استفاده کرد .از جمله این روشها رگرسیون ستیغی Lasso ،و رگرسیون
شبکه االستیک است (ژو و حستی.)2005 ،
در  RRو  ،Lassoعبارت میزانسازی به تابع هزینه در رگرسیون اضافه میشود .این عبارت تابع هزینه
رگرسیونی را جریمه میکند .بهگونهای که مجموع قدرمطلق مقادیر ضرایب افزایش یابد.
در  Lassoاین عبارت نرم  L1نامیده میشود و در  RRاین عبارت نرم  L2یا میزانسازی تیکانف 3نامیده
میشود .نرم مبتنی از مجموع ضرایب استاندارد و فرم نسبتی از مجموع مجذور ضرایب است.
1
)| ( (1)2   | 
2
در این معادله ،پارامتر  نوع انقباض و پارامتر جریمه  مقدار انقباض را تعیین میکند .در Lasso
( )   1و در رگرسیون ستیغی ( )  0است و در شبکه االستیک پارامتر  بین مقادیر  1و 0
( ) 0   1انتخاب شود که با افزایش مقدار  عبارت جریمه افزایش مییابد (پارک و کانیشی2015 ،؛ ژو
و حستی.)2005 ،
در  RRتنها ضرایب بهسوی صفر شدن بدون صفرسازی آنها انجام میشود در حالی که در  Lassoبرخی
ضرایب خنثی (صفر) میشوند .روش  El netبین  RRو  Lassoقرارداد و محدودیتهای آن دو را ندارد.
میزانسازی با استفاده از پارامتر  انجام میشود .شدت میزانسازی با افزایش مقدار  شدت میگیرد.
روشهای مبتنی بر انقباض ضرایب ،ریشه در نظریه استین ( )1981دارد .در این روشها کوشش میشود تا
صحت پیشبینی بهبود یابد .این کار با انقباض پارامترهای برآورد شده یا صفرسازی آنها که واریانس را کاهش
میدهد صورت میگیرد (ژو و حستی2005 ،؛ پارک و کانیشی.)2015 ،
روش  ،Lassoبهترین روش در شرایطی است که موارد اندکی انتظار است که انتخاب شوند و در شرایطی
که بخش بزرگی از متغیرها انتظار انتخاب شدن دارند  RRبهترین روش است و  El netدر شرایطی است که
انتظار چیزی بین آن دو است .باید توجه داشت که  RRو  Lassoدر چگونگی مواجهه با متغیرها همبسته
1. simplicity
2. accuracy
3. Tikhonov
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(همخطی) متفاوت عمل میکنند .در  RRمتغیرهای همبسته بهسوی یکدیگر منقبض میشوند ،اما در Lasso

نوعاً یکی انتخاب میشود؛ بنابراین  RRاز  Lassoدر شرایطی که متغیرها همبستگی باالیی دارند عملکرد
بهتری دارد و انتخاب کمی زیر  1به مدل امکان میدهد تا متغیرهای پیشبینی بیشتری انتخاب کرد.
انتخاب پارامتر  را میتوان از طریق اعتبارسازی متقابل با  Kبلوک بهدست آورد .در این روش ،دادهها
نخست بهطور تصادفی به  kبلوک 1با حجم برابر تقسیم میشود .سپس پارامترها محاسبه و در یک بلوک
برازش مییابد (برای دادههایی که در  K-1بلوک باقی میمانند) .سپس از مدل بر ارزش یافته برای تخمین
خطای پیشبینی در آن بلوک که کنار گذاشته شده استفاده میشود .این روند برای همه  kبلوک استفاده
میشود تا خطای پیشبینی برای تعیین شود (پارک و کانیشی.)2015 ،

ارزیابی و مقایسه مدلهای رگرسیونی
برای نشان دادن اینکه کارکرد کدام الگوریتم انقباضی بهتر است ،از شاخص  ، R2تعداد متغیرهای پیشبین
معنادار ،میانگین مربعات خطا 2استفاده میشود.
برای انجام مراحل اجرای الگوریتمهای انقباضی میتوان از نرمافزارهای  Rو  Pythonاستفاده کرد.
پژوهشگران چنانچه بنابر عالقه یا ضرورت در پی کاربرد این روشها هستند ،برای دریافت کدها و مراحل
الزم میتوانند به نویسنده این مقاله ایمیل ارسال کنند.

مثال عددی
برای مقایسه سه الگوریتم انقباض رگرسیونی با رگرسیون خطی چندگانه دادههای  97بیمار مبتال استرس پس
از سانحه شهر تهران در سال 1399که در آنها هشت متغیر مرتبط با شدت باز تجربه ترما اندازهگیری شده
است موردبررسی قرار گرفت .الزم به یادآوری است که صرفاً این یک مثال است و این روشها در شرایط
مشابه که به آن پرداخته شد توجیهپذیر است .ابتدا رگرسیون چندگانه خطی همزمان کالسیک انجام میشود،
سپس رگرسیون ستیغی و  Lassoو رگرسیون  Elasticاجرا شد .برای تعیین  یک راهحل مناسب آزمایش
و خطا است بهگونهای که  MSEکمینه باقی بماند و راهحل رایجتر استفاده از اعتباریابی متقابل است .جدول
 1خروجی نرمافزار  SPSSبرای رگرسیون خطی چندگانه همزمان را نشان میدهد.
جدول  -1ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد ،آزمون  tو سطح معناداری رگرسیون خطی همزمان
مدل
مقدارثابت
جنس
وضعیت تأهل

B

β

t

P

49/52
-20/45
0/580

----0/25
-0/004

4/6
-1/67
-0/031

0/001
0/097
0/976

Tolerance

-----0/35
0/26

VIF

-----2/99
3/82
1. fold
2. MSE
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تحصیالت
شغل
سن
تعدادفرزندان
سازش یافتگی
اضطراب

0/42
0/12
-0/2
5/15
-0/34
0/93

0/74
0/11
-0/21
0/17
-0/26
0/43

0/7
0/093
-2/19
1/68
-3
5

0/487
0/926
0/03
0/097
0/003
0/001

متغیر وابسته :تجربهتروما

5/88
7/24
1/96
1/64
5/55
6/024

0/17
0/14
0/51
0/61
0/18
17/0

R2=0/365

همانگونه که نتایج این تحلیل نشان میدهد اضطراب ،سازش یافتگی و سن بهطور معناداری شدت بازتجربه
تروما در این بیماران بهطور معناداری پیشبینی میکند .میزان درصد تبیین واریانس  36/5است .خروجی
نرمافزار  Rمشخصات رگرسیون ستیغی و جدول ضرایب در جدولهای  2و  3آمده است.
جدول  -2مشخصات اجرای رگرسیون ستیغی
گروه تحلیل
مقدارآلفا
تعداد مقادیر المبدا
استانداردسازی
آستانه همگرایی
بیشینه از سرگیری
تعداد بلوک برای اعتباریابی چندگانه
دادههای حاصل نشده

مقدار 

بهینه حاصل از اعتباریابی چندگانه

گوسین
صفر
100
انجام شده است
0/0000001
100000
10
حذف شدند
3/44

در این جدول مقدار آلفا همانگونه که گفته شد برای رگرسیون ستیغی صفر است و مقدار  بهینه از طریق
 10بلوک اعتباریابی برابر با  3/44بهدست آمده است.
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جدول  -3ضرایب متغیرها در رگرسیون ستیغی
46/22
-10/42
-0/89
0/18
0/090
-0/15
3/22
-0/29
0/72

مقدارثابت
جنس
وضعیت تأهل
تحصیالت
شغل
سن
تعداد فرزندان
سازشیافتگی
اضطراب
متغیر وابسته :تجربهتروما

R2=0/423

همانگونه که نتایج در جدول  3نشان میدهد ضرایب تغییرکردهاند و براساس میزان جریمه ،میزانسازی
صورت گرفته است و درصد واریانس تبیین شده افزایش یافته است .خروجی نرمافزار  Rمشخصات رگرسیون
در جدول ضرایب در جدولهای  4و  5آمده است.
جدول  -4مشخصات اجرای رگرسیون لسو
گروه تحلیل
مقدار آلفا
تعداد مقادیر المبدا
استانداردسازی
آستانه همگرایی
بیشینه از سرگیری
تعداد بلوک برای اعتباریابی چندگانه
دادههای حاصل نشده
مقدار المبدای بهینه



حاصل از اعتباریابی چندگانه

گوسین
1
100
انجام شده است
0/0000001
100000
10
حذف شدند
0/188

در جدول  ،4مقدار آلفا همانگونه که گفته شد برای رگرسیون لسو  1است و مقدار  بهینه از طریق  10بلوک
اعتباریابی برابر با  0/188بهدست آمده است.
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جدول  -5ضرایب متغیرها در رگرسیون لسو
مقدارثابت
جنس
وضعیت تأهل
تحصیالت
شغل
سن
تعدادفرزندان
سازش یافتگی
اضطراب
متغیر وابسته :تجربه تروما

47/2
-16/14
-0/23
0/26
صفر
-0/19
4/22
-0/35
0/89
R2=0/456

همانگونه که نتایج در جدول  5نشان میدهد ،یکی از ضرایب کوچک در جدول  1صفر شده است و میزان
درصد واریانس تبیین شده افزایش یافته و به  0/456است .براساس نتایج رگرسیون ستیغی و لسو ،تابع هزینه
(جریمه) رگرسیون را جریمه میکند بهگونهای که مجموع قدر مطلق مقادیر ضرایب افزایش یابد .خروجی
نرمافزار  Rمشخصات رگرسیون الستیک در جدول ضرایب در جدول  6و  7آمده است.
جدول  -6مشخصات اجرای رگرسیون شبکه الستیک
گروه تحلیل
مقدار آلفا
تعداد مقادیر المبدا
استانداردسازی
آستانه همگرایی
بیشینه از سرگیری
تعداد بلوک برای اعتباریابی چندگانه
دادههای حاصل نشده

مقدار المبدای بهینه  حاصل از اعتباریابی چندگانه

گوسین
0/5
100
انجام شده است
0/0000001
100000
10
حذف شدند
0/87

در این جدول مقدار آلفا همانگونه که گفته شد ،برای رگرسیون الستیک شبکهای  0/5است و مقدار  بهینه
از طریق  10بلوک اعتباریابی برابر با  0/87بهدست آمده است.
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جدول  -6ضرایب خط رگرسیون الستیک
مقدارثابت
جنس
وضعیت تاهل
تحصیالت
شغل
سن
تعدادفرزندان
سازش یافتگی
اضطراب
متغیر وابسته :تجربهتروما

45/55
-10/06
-0/56
صفر
صفر
-0/17
2/81
-0/31
0/82
R2=0/621

همانگونه که نتایج در جدول  5نشان میدهد ،دو ضریب کوچک در جدول  ،6برابر با صفر شده است و میزان
درصد واریانس تبیین شده افزایش یافته و به  0/621رسیده است .نمودار  1اعتباریابی متقابل برای یافتن مقدار
بهینه  در رگرسیون الستیک شبکهای را نشان میدهد .براساس این نمودار مقدار )  log( حدود -0/72
نقطه بهینه برای شدت تابع جریمه (هزینه) مدل است .این نقطه جایی است که میزان  MSEدر اعتباریابی
متقابل پس از آن افزایش یافته است.

نمودار  -1نمودار اعتبار متقابل برای یافتن مقدار بهینه در رگرسیون الستیک شبکهای

برای مقایسه میزان دقت چهار مدل میانگین مجذور باقیماندهها و مقادیر مجذور  Rموردمقایسه قرار گرفت.
نمودارهای  2و  ،3مقادیر این شاخص را نشان میدهد.
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نمودار  -2مقادیر میانگین مجذور باقیماندهها در چهار مدل رگرسیونی

R SQUARE
0.7

0.621

0.6
0.423

0.456

0.5
0.365

0.4
0.3
0.2
0.1
0

Ridge Regression

LASSO

Elastic Net

Multiple
Regression

نمودار  -3مقادیر مجذور  Rدر چهار مدل رگرسیونی

همانگونه نمودارهای  2و  3نشان میدهد ،رگرسیون شبکهای الستیک بهترین پیشبینی و رگرسیون چندگانه
خطی کالسیک ضعیفترین پیشبینی را دارد.
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بحث و نتیجهگیری
بهطور خالصه ،در بسیاری از پژوهشها در روانشناسی ،تعداد متغیرها بسیار زیاد و تعداد مشاهدات (نمونه)
اندک است ( ،)P>nکه این ،مشکالت زیادی را برای رگرسیون خطی ایجاد میکند .ازدیگرسو ،وجود همخطی
چندگانه در متغیرهای پیشبین مشکل بزرگی است .در واقع ،برخی از متغیرها ترکیب خطی از یک یا چند متغیر
دیگر هستند؛ بنابراین در رویارویی با این مسائل میتوان زیرمجموعه کوچکی از متغیرها را فراهم کرد که
دارای بیشترین تأثیر باشند .ازسویدیگر ،توزیع نمرات باقیمانده در رگرسیون خطی چندگانه باید نرمال باشد.
مفروضهای کمتحقق یافته که نتیجه این تحلیل را در پژوهشهای روانشناختی به خطری مهلک میکشاند
دامگاهی ناپیدا برای کاربران این روش هستند ،برای حل این مشکالت میتوان از الگوریتمهای انقباضی
استفاده کرد .هدف الگوریتمهای انقباضی ( )El net, Lasso, RRبرآورد ضرایب پیشبینی با ثبات در شرایطی
است که متغیرهای پیشبینی همبستگی باالیی دارند .بسته به نوع جریمهای که بر مدل وارد میشود با انواعی
از الگوریتمهای انقباضی روبهرو هستیم .در  RRهمه متغیرهای پیشبینی در مدل نگه داشته میشوند؛ در
حالیکه در  Lassoایجاد نتایج از طریق فشردهسازی برخی ضرایب بهسمت صفر تضمین میشودEl net .
تلفیقی از  RRو  Lassoاست .پیشنهاد میشود این روشها با استفاده از دادههای متعدد در زمینههای مختلف
تکرار شود.

منابع
فراهانی ،ح ،.و عریضی ،ح .)1387( .روشهای پیشرفته پژوهش در علوم انسانی .اصفهان :جهاد دانشگاهی اصفهان.
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