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اطالعات علمي و پژوهشي خود را بيازماييد

از میان پاسخ های رسیده به سؤال روش تحقیق شماره گذشته  ،بهترین پاسخ متعلق به سید سروش بنکدارپژوهشگر
مرکز تحقیقات صدا و سیما بوده است  .جهت دریافت جایزه می توانند با دفتر نشریه تماس حاصل نمایند .
پرسش علمی ـ پژوهشی شماره قبل
رگرسیون خطی و رگرسیون چند متغیر را شرح دهید؟
پرسش علمي-پژوهشي این شماره
چگونه مطالعه پانل()panelمی تواند در کشف روابط علمی مفید باشد؟
 به بهترين پاسخ ،جايزه ارزندهاي تقديم خواهد شد. پاسخ خود را حداکثر در يک صفحه  A4ارائه دهيد. براي پاسخ ميتوانيد به کتاب «تحقيق در رسانههاي جمعي» ،راجر دي .ويمر و جوزف آر .دومينيک ترجمه:دکتر کاوس سيد امامي ،انتشارات :سروش و مرکز تحقيقات صداوسيما مراجعه کنيد.
 در صورت استفاده از منابع ديگر ،نام منبع را ذکر نماييد. پاسخهاي خود را حداکثر تا تاريخ  1389/2/30به دفتر نشريه فکس يا ايميل کنيد.Email:payampajoohesh@rcirib.ir
تلفکس22013587 :

مخاطبان ارجمند می توانند در هرشماره پاسخ سؤال روش تحقیق شماره قبل نشریه را مالحظه نمایند.
سؤال شماره قبل نشریه :
رگرسیون خطی و رگرسیون چند متغیر را شرح دهید؟
پاسخ  :از رگرسيون در مطالعه روابط بين متغيرهاي اندازه پذير استفاده مي شود .رگرسيون براي رده ويژه اي از
رابطهها يعني آنهايي را که ميتوان با خطوط راست يا تعميم خطوط راست در ابعادي وسيع بيان نمود مورد استفاده
ال علوم اجتماعي  ،علوم فيزيکي و زيست
واقع ميشود .اين تکنيکها تقريباً در مطالعه هر زمينهاي کاربرد دارد .مث ً
شناسي  ،کسب و کار و تکنولوژي و ساير علوم بشري .داليل برازش الگوهاي رگرسيون خطي تنوع پذيري کاربرد
آنهاست .ولي معمول ترين داليل توصيف روابط تخمين (برآورد) مقادير آينده است.
رگرسيون چند متغيري
در رگرسيون چند متغيري براي به الگو درآوردن يک متغير پاسخ ،از چندين متغير پيش بيني استفاده مي کنيم.
اگر متغير پاسخ را به  Yومتغيرهاي پيش بيني را با  Xp ،.........، X2 ، X1نشان دهيم آنگاه مدل خطي به صورت
زير خواهد بود :
Y X1، ….، Xp = a0 + a1 X1 +a2 X2 +…+ ap Xp+ E
منبع  :کتاب «رگرسيون خطي کاربردي »
تأليف سنفوردوايزبرگ ترجمه دکتر حسينعلي نيرومند ،انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد
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