
7.3.2.2. Множинна лінійна регресія 
• Відкрийте файл lab 7.sav. В ньому зберігається інформація про 

рівень злочинності у США у залежності від набору різних змінних, 
ідентична файлу Lab 7.xls, Аркуш2. 
• Виберіть у меню Analyze... (Аналіз) Regression...(Регресія) 

Linear... (Лінійна).  
• Помістіть змінну cr у поле для залежних змінних, оголосіть інші 

змінні незалежними.  
Для множинного аналізу з декількома незалежними змінними не 

рекомендується залишати метод Enter включення всіх змінних, 
установлений за замовчуванням. Цей метод відповідає одночасній обробці 
всіх незалежних змінних, обраних для аналізу, і тому він може 
рекомендуватися для використання тільки у випадку простого аналізу з 
однієї незалежної змінної. Для множинного аналізу варто вибрати один з 
покрокових методів.  

1. При прямому методі Forward незалежні змінні, котрі мають 
найбільші коефіцієнти часткової кореляції з залежною змінною, 
покроково додаються у регресійне рівняння.  

2. При зворотному методі Backward починають з результату, що 
містить усі незалежні змінні, і потім виключають незалежні змінні з 
найменшими частковими кореляційними коефіцієнтами, доки 
відповідний регресійний коефіцієнт не виявляється незначущим (у 
даному випадку рівень значимості дорівнює 0,1).  

3. Покроковий метод Stepwise використовують найчастіше. Він 
улаштований так само, як і прямий метод, однак після кожного кроку 
змінні, використовувані в даний момент, досліджуються по зворотному 
методу. При покроковому методі можуть задаватися блоки незалежних 
змінних; у цьому випадку задані блоки на одному кроці обробляються 
спільно.  

Виберіть у списку методів Method прямий метод Forward і почніть 
обчислення натисканням ОК, як показано на рис. 7.11.  

 

 
 



Рис. 7.11 
Результати роботи програми (тільки найбільш важливі фрагменти) 

представлені нижче: 
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Dependent Variable: Crime ratea.  
 



 
З одинадцяти незалежних змінних до моделі були включені 

остаточно всього п’ять. Рівняння регресії для оцінки рівня злочинності 
виглядає у такий спосіб:  

 

cr = 1,02 * age + 2,031 * ed + 0,635 * lowinc + 1,233 * police -524,4. 
 

У таблицях, що наведені вище, можна прослідити, як поступово 
нарощувалася модель додаванням змінних, як при цьому послідовно 
зростало значення R2 з 0,473 до 0,730, а це остаточно показує, що 73% 
дисперсії рівня злочинності визначається впливом п’яти факторів.  

Важливим моментом є аналіз залишків, тобто відхилень значень, 
що спостерігаються, від теоретично очікуваних. Залишки повинні 
з’являтися випадково (тобто не систематично) і підкорятися 
нормальному розподілові. Це можна перевірити, якщо за допомогою 
кнопки Charts... (Діаграми) побудувати гістограму залишків. У 
наведеному прикладі, як показано на рис. 7.12 та 7.13, спостерігається 
досить гарне узгодження гістограми залишків з нормальним розподілом.  

 

Regression Standardized Residual

2,50
2,25

2,00
1,75

1,50
1,25

1,00
,75,50,250,00

-,25
-,50

-,75
-1,00

-1,25
-1,50

-1,75

Histogram

Dependent Variable: Crime rate

Fr
eq

ue
nc

y

8

6

4

2

0

Std. Dev = ,87  
Mean = 0,00

N = 47,00

Normal P-P Plot of Regression S

Dependent Variable: Crime rate

Observed Cum Prob

1,0,8,5,30,0

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

1,0

,8

,5

,3

0,0

 
Рис. 7.12     Рис. 7.13 

 
 


