جعبه ابزار آمار در دست دادهکاوی
مقدمهای بر کاربرد رگرسیون لجستیک در دادهکاوی
سگشسیَى لجستیه ثب ایذُ سگشسیَى خطی گستشش پیذا وشدُ است ٍ تٌْب ثب ایي ضشط وِ هتغیش ٍاثستِ اص ًَع سدُای
ثبضذ؛ هٌظَس اص سدُای ثَدى ،ایي است وِ هتغیش هطتمی اص هطبّذات ثبضذ .ثشای هثبل ضوب ثِ ػٌَاى یه سشهبیِگزاس دس
ثبصاس ثَسسّ ،وَاسُ ثب سِ پیطٌْبد سٍثشٍ ّستیذ :اٍل آًىِ سْوی سا ثخشیذ ،دٍم آًىِ سْن خَد سا حفظ وٌیذ ٍ سَم آًىِ
سْن خَد سا ثفشٍضیذ .دس ایيجب ّشوذام اص پیطٌْبدات ،دس یه والس طجمِثٌذی هیضًَذ ٍ سِ والس یب سدُ هَجَد
است .الجتِ دس ایي ثخص سؼی داسین تٌْب هتغیش ثبیٌشی سا هطشح وٌین وِ ثِ هؼٌبی ٍجَد دٍ طجمِ هیثبضذ.
لجل اص ٍسٍد ثِ هجبحث آهبسی سگشسیَى لجستیه ،الصم ثِ روش است وِ وبسثشدیتشیي استفبدُ سگشسیَى لجستیه دس
دادُوبٍی ،تئَسی اًتخبة هصشفوٌٌذُ است .اهب تئَسی اًتخبة هصشف وٌٌذُ چیست؟
دس تئَسی اًتخبة هصشف وٌٌذُ ،ثیبى هیضَد وِ هصشفوٌٌذُ دس هیبى اًتخبةّبیی وِ داسد ،اًتخبثی سا اًجبم هیدّذ وِ
حذاوثش سَد سا ثشایص فشاّن آٍسد .ثشای هثبل ضوب ثِ ػٌَاى هصشفوٌٌذُ یب خشیذاس یه هحصَل ،اٍلَیتّبیی داسیذ وِ
ثٍِاسطِ آًْب هحصَل هَسد ًظش خَد سا تْیِ هیوٌیذ .ایي اٍلَیتّب هیتَاًذ ثشاسبس ٍیژگیّبی فشدی ،اجتوبػی ٍ
التصبدی ثبضٌذ ٍ ایي اٍلَیتّب ثبیذ ٍصىدّی ضًَذ ٍ ایي دلیمبً ّوبى وبسی است وِ سگشسیَى لجستیه اًجبم هیدّذ ٍ
سفتبس هصشفوٌٌذُ سا پیصثیٌی هیوٌذ.
مدل رگرسیون لجستیک:
ایذُ اصلی سگشسیَى لجستیه ثشهجٌبی الگَسیتن ًبیَ ثیض است ٍ دس آى سؼی داسین تب ) | ( سا هحبسجِ وٌین ،ثب ایي
ضشط وِ دیگش ًیبصی ثِ هحبسجِ ) | ( ٍ ) ( ًذاسین .دس سگشسیَى لجستیه ،اص تبثؼی تحت ػٌَاى تبثغ الجیت
استفبدُ هیضَد.
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احتوبل تؼلك داضتي ثِ یه والس است ٍ اگش آى سا ثِ ضىل خطی (هطبثِ ساثطِ ریل) دس ًظش

ثگیشین ،الضاهبً همبدیش خشٍجی دس ثبصُ صفش تب یه ًخَاٌّذ ثَد.
0

1 1

ثشای سفغ ایي هطىل ثبیذ اص یه تبثغ غیشخطی استفبدُ وٌین وِ اص آى ثِ ػٌَاى تبثغ الجیت ًبم هیثشین ٍ همبدیش
خشٍجی آى ّوَاسُ دس ثبصُ صفش تب یه لشاس خَاٌّذ داضت .فشهَل هشثَط ثِ ایي تبثغ ثِ ضشح ریل است:
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Logit Function
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اوٌَى ثب استفبدُ اص ایي تبثغ ،تبثغ پبسخ سگشسیَى لجستیه ،ثشای حل هطىل لشاس گشفتي دس ثبصُ صفش ٍ یه ،ثِ ضىل صیش
خَاّذ ضذ:
)

1
1 1
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الصم ثِ روش است وِ هؼوَالً تشجیح هیدّین ثِ جبی هحبسجِ احتوبل ،هیضاى تؼلك داضتي ثِ یه والس سا هَسد ثشسسیی
لشاس دّین؛ لزا الصم است هفَْم ضبًس سا ًیض تطشیح وٌین.
مفهوم شانس:
هؼوَالً دس هىبلوبت سٍصهشُ ًیض ثِجبی صحجت پیشاهَى احتوبل هثالً ثشًذُ ضذى ،دس هَسد ضبًس 2ثشًذُ ضذى ثحث
هیضَد .ضبًس ،احتوبل تؼلك داضتي ثِ یه والس سا ًسجت ثِ احتوبل تؼلك داضتي ثِ والس دیگش هیسٌجذ ٍ ساثطِ آى
ثِ ضىل صیش است:
1
2

ثشای هثبل اگش احتوبل ثشًذُ ضذى دس هسبثمِ استدٍاًی ثبضذ ،ضبًس ثشًذُ ضذى دس هسبثمِ ،طجك فشهَل فَق ثشاثش 2
3

است؛ یؼٌی احتوبل ثشًذُ ضذى دس هسبثمِ استدٍاًی ،دٍ ثشاثش احتوبل ثشًذُ ًطذى است.
ثب ًَضتي هؼبدلِ فَق ثش حست

هیتَاى ثب داضتي ضبًس ،همذاس احتوبل

سا ثِ ضىل صیش هحبسجِ ًوَد:

1
ّوچٌیي هیتَاى هذل سگشسیَى لجستیه سا ثشحست ضبًس ًیض ثیبى ًوَد ،وِ دس اثتذا الصم است ساثطِ ثیي ضبًس ٍ
احتوبل سا ثِ ضىل صیش ًَضت:
1 1

0

سپس ثب لگبسیتن گشفتي اص طشفیي ساثطِ ،ثِ فشهَل استبًذاسد هذل لجستیه ثش حست ضبًس هیسسین:
1 1

0

)

(

هثبل :1فشض وٌیذ ثبًىی لصذ داسد تب ووپیٌی ساُاًذاصی وٌذ ٍ ثِ هطتشیبى خَد ٍام دّذ ٍ هتغیشّبیی ّوچَى دسآهذ،
سي ،تحصیالت ،جٌسیت ٍ غیشُ سا هذًظش داسد ٍ لصذ داسد ثشهجٌبی ایي هتغیشّب ،احتوبل پزیشش ٍام سا تَسط هطتشیبى
خَد ثشسسی ًوبیذ .ثشای ساحتی هسئلِ دس ایي هثبل ،تٌْب یه هتغیش (دسآهذ) سا دسًظش هیگیشین .ثِ اصای دسآهذّبی
هختلف ثشای هثبل اص صفش تب ٍ 250احذ پَلی ،احتوبل دسیبفت ٍام سا اص طشیك ساثطِ صیش هحبسجِ هیوٌین:
Odds

alichegini.ir

2

1

) ( 6 37 0 0002

)

1

دسآهذ|دسیبفت ٍام(

ًوَداس ریل ،استجبط ثیي احتوبل دسیبفت ٍام ٍ دسآهذ افشاد سا ثِ تصَیش وطیذُ است:

ّوچٌیي ثشای هثبل ٍلتی دسآهذ سا صفش دس ًظش ثگیشین ،ضبًس دسیبفت ٍام ثِ ضىل صیش هحبسجِ هیگشدد:
= 0/0017

)دسیبفت ٍام(

6 37

حبل اص هفَْهی ثِ ًبم همذاس ثشش استفبدُ هیوٌین وِ ثشای تصوینگیشی دس هَسد دستِثٌذی دادُّب ثِ وبس هیسٍد .اگیش
همذاس ثشش دس ایي هثبل سا  0.5دسًظش ثگیشین ،آًگبُ توبهی همبدیش احتوبلی هحبسجِ ضذُ ویِ ووتیش اص ّ 0.5سیتٌذ ،ثیِ
هؼٌبی ػذم دسیبفت ٍام ٍ توبهی همبدیش احتوبلی هحبسجِ ضذُ وِ ثیطتش اص ّ 0.5ستٌذ ،ثِ هؼٌیبی دسیبفیت ٍام اص ثبًیه
هیثبضٌذ.

دس اداهِ ثب هفَْم ًسجت ضبًس آضٌب هیضَین.
نسبت شانس:
دس سگشسیَى لجستیه ،اص ًسجت ضبًس 3ثِ ػٌَاى آهبسُای ثشای ثشسسی تبثیش هتغیشّبی هستمل ثش سٍی هتغیش خشٍجی
استفبدُ هیضَد وِ ساثطِ آى ثِ ضىل صیش است:
1
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هؼوَالً یه اثْبم ثیي ضبًس ٍ ًسجت ضبًس ٍجَد داسد .اص آًجبییوِ ضبًس دس ٍالغ ًسجت ثیي احتوبل تؼلك داضتي ثِ
والس یه ٍ احتوبل تؼلك داضتي ثِ والس صفش هیثبضذ ،گبّی ثِ اضتجبُ ًسجت ضبًس ًبهیذُ هیضَد .ثشای دسن ّشچِ
ثْتش تفبٍت ثیي ایي دٍ هفَْم ،هثبل صیش سا ثشسسی هیوٌین:
هثبل :2دس یه ًوًَِ ثیست ًفشُ وِ ضبهل دُ فشد ثب تحصیالت داًطگبّی ثَدُ استّ ،فت ًفش اص افشادی وِ تحصیالت
داًطگبّی داضتِاًذ ٍ سِ ًفش اص افشادی وِ تحصیالت داًطگبّی ًذاضتِاًذ ،هَفك ثِ دسیبفت ٍام ضذُاًذ .ثبتَجِ ثِ
تَضیحبت فَق وِ دس جذٍل ریل ًیض هٌؼىس ضذُاًذ ،احتوبل دسیبفت ٍام ثشای افشاد داًطگبّی چٌذ ثشاثش افشاد
غیشداًطگبّی است؟
تحصیالت

هتغیش هستمل
هتغیش ٍاثستِ
دسیبفت ٍام

داًطگبّی

غیشداًطگبّی

ثلی

7

3

خیش

3

7

ضبًس دسیبفت ٍام ثشای افشاد ثب تحصیالت داًطگبّی ثِ صَست صیش هحبسجِ هیضَد:
2 33

07
1 07

ّوچٌیي ضبًس دسیبفت ٍام ثشای افشاد ثب تحصیالت غیشداًطگبّی ثِ صَست صیش هحبسجِ هیگشدد:
0 43

03
1 03
= 5.42

اوٌَى ثبتَجِ ثِ ساثطِ ًسجت ضبًس داسین:

2 33
0 43

ثذیي هؼٌب وِ احتوبل دسیبفت ٍام ثشای فشدی وِ تحصیالت داًطگبّی داسد ،ثیص اص پٌج ثشاثش فشدی است وِ تحصیالت
داًطگبّی ًذاسد (دس صَست یىسبى ثَدى سبیش ضشایط).

الصم ثِ روش است اگش ًسجت ضبًس ثضسگتش اص یه ثبضذ ،تبثیش هتغیش هستمل ثش سٍی هتغیش خشٍجی ،هثجت است ٍ اگش
ًسجت ضبًس وَچىتش اص یه ثبضذ ،ایي تبثیش هٌفی ٍ دس ٍالغ دس جْت ػىس است .یه ثَدى ًسجت ضبًس ،ثِ هؼٌبی
ػذم تبثیش هتغیش هستمل ثش سٍی هتغیش ٍاثستِ است.
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دس پبیبى ثِ چٌذ ًىتِ دس هَسد الگَسیتن سگشسیَى لجستیه اضبسُ هیوٌین:
 سگشسیَى لجستیه دس صهیٌِّبیی ّوچَى دستِثٌذی هطتشیبى ثِ ػٌَاى ثبصگطت یب ػذم ثبصگطت وبسثشد داسد.
 صهبًی وِ هجوَػِ دادُ ثضسي ثبضذ ،جَاةّبیی وِ الگَسیتن ًبیَ ثیض ٍ الگَسیتن سگشسیَى لجستیه اسائِ
هیدٌّذ ،ثِ یىذیگش ًضدیه ّستٌذ.
 تَصیِ هیضَد لجل اص استفبدُ اص سگسیَى لجستیهًَ ،یضگیشی دادُّب صَست پزیشد ٍ ًمبط دٍسافتبدُ ضٌبسبیی ٍ
حزف ضًَذ.
 الصم است ٍسٍدیّبیی وِ ثب ّن ّوجستگی داسًذ ثِ صَست دٍثِ دٍ ثشسسی ضًَذ تب اص ػذم ٍجَد ّوجستگی صیبد
ثیي ٍسٍدیّب اطویٌبى حبصل ضَد.
منبع:
www.farabar.net/
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