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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Տնտեսական երևույթների վիճակագրական վերլուծությունը 

հնարավորություն է տալիս վերհանել դրանց 

փոխկապվածությունը և տնտեսական ցուցանիշները դիտարկել 

համակարգային միասնության մեջ: Նշվածը տնտեսագիտության 

տեսության առանցքային խնդիրներից է, որի լուծմամբ ի հայտ են 

գալիս տնտեսական գործունեության արդյունավետության 

բարձրացման ներուժային հնարավորությունները և սոցիալ-

տնտեսական քաղաքականության օպտիմալացման 

տարբերակները: Այս ամենը պահանջում է հսկայածավալ 

վիճակագրական տեղեկատվության մշակում, ընդգրկուն 

հաշվարկների իրականացում, բազմաչափ մոդելների կառուցում և 

գնահատում, ինչը, բնականաբար, առանց համապատասխան 

ծրագրային ապահովման հնարավոր չէ իրականացնել: 

Ներկայումս նմանատիպ վերլուծությունների իրականացման 

գործիքների շարքում առանձնակի տեղ է զբաղեցնում SPSS 

ծրագրային փաթեթը, որի հնարավորությունների համակողմանի 

ուսումնասիրությունը և գործադրման հմտությունների 

զարգացումը տնտեսագիտական շատ մասնագիտությունների 

գծով որակյալ տնտեսագետների պատրաստման գործընթացում 

անգնահատելի նշանակություն ունի: 

Ստորև ներկայացված են SPSS փաթեթի կիրառմամբ մի շարք 

առավել լայն կիրառություն ունեցող տնտեսագիտական 

խնդիրների լուծման ընթացակարգերը, որոնց յուրացումը 

օգտակար է դիտվում վիճակագրության և այլ 

մասնագիտությունների բակալավրերի և մագիստրանտների 

համար: 
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1. ԲԱԶՄԱՉԱՓ ԳԾԱՅԻՆ ՌԵԳՐԵՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

1.1. Բազմաչափ ռեգրեսիայի գծային մոդելը 

 

Ռեգրեսիոն վերլուծության գլխավոր խնդիրը փոփոխականնների 

փոխկապվածությունը բնութագրող մոդելի կառուցումն է: Դրա 

կիրառմամբ հնարավոր է դառնում անկախ փոփոխականների 

արժեքներով ստանալ կախյա փոփոխականի արժեքների 

գնահատականները: 

Մոդելի կառուցմանը մասնակցում են փոփոխականների երկու 

տիպեր` 

- արդյունքային (կախյալ, էնդոգեն) փոփոխականը (Y) – 

բնութագրում է տնտեսական համակարգի գործարկման 

արդյունքը կամ արդյունավետությունը: Դրա արժեքները 

ձևավորվում են այլ փոփոխականների և գործոնների 

ազդեցությամբ, որոնց մի մասը ենթարկվում է 

գրանցման, կառավարման և պլանավորման: 

Ռեգրեսիոն վերլուծությունում արդյունքային 

փոփոխականը ֆունկցիայի դեր է խաղում, որի արժեքը 

որոշվում է արգումենտների դեր կատարող, բացատրող 

փոփոխականների արժեքներով: Արդյունքային 

փոփոխականը, իր բնույթով, միշտ պատահական 

(ստոխաստիկ) է; 

- բացատրող (անկախ, արտածին) փոփոխականներ (X) – 

դրանք գրանցման ենթարկվող փոփոխականներն են, 

որոնք նկարագրում են իրական տնտեսական 

համակարգի գործարկման պայմանները: Դրանք 

անվանվում են նաև գործոնային հայտանիխներ: 
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Ռեգրեսիոն վերլուծության մեջ անկախ 

փոփոխականները հանդես են գալիս որպես Y 

արդյունքային ֆունկցիայի արգումենտներ: Դրանք, 

իրենց բնույթով, կարող են լինել ինչպես պատահական, 

այնպես էլ ոչ պատահական: 

Այն դեպքում, երբ կախյալ փոփոխականը պետք է լինի 

անընդհատ (բացառությամբ լոգիստիկական ռեգրեսիայի), անկախ 

փոփոխականները կարող են լինել ինչպես դիսկրետ, այնպես էլ 

կատեգորիալ, ինչպես, օրինակ, սեռը կամ օգտագործված 

փոխադրամիջոցի տիպը: Եթե բոլոր անկախ փոփոխականները 

(կամ դրանց մեծամասնությունը) կատեգորիալ են, ապա այդ 

դեպքում ավելի լավ է օգտագործել դիսպերսիոն վերլուծությունը: 

Ռեգրեսիայի ֆունկցիան կարելի է ներկայացնել 

 kXXXfY ,...,, 21  տեսքով: Դրանում ներառված 

գործոնների թվից կախված, տարբերում են մոդելների երկու 

տիպեր` միագործոն (զույգային ռեգրեսիայի մոդել) և 

բազմագործոն (բազմաչափ ռեգրեսիայի մոդել), իսկ ըստ

 kXXXfY ,...,, 21  տեսքի` ընդունված է տարբերակել 

գծային և ոչ գծային ռեգրեսիոն մոդելները: 

Բազմաչափ գծային ռեգրեսիայի մոդելն ունի հետևյալ տեսքը. 

iikkiii xxxy   ...22110  , ni ,1       (1.1) 

որտեղ` j - ռեգրեսիայի գործակիցն է  kj ,1  

i - պատահական գործոնը (ռեգրեսիայի սխալը), 

n  - դիտարկումների թիվը: 
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Ռեգրեսիայի գործակիցը ցույց է տալիս, թե միջինում որքանով է 

փոփոխվելու արդյունքային հայտանիշը, եթե jx գործոնը փոխվի 

չափման մեկ միավորով` մոդելում ներառված մյուս 

փոփոխականների ֆիքսված արժեքների դեպքում: 

Գրառման մատրիցային ձևից օգտվելով, (1.1) հավասարումը 

կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով. 

  XY  ,      (1.2) 

որտեղ` 
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(1.2) հավասարման մեջ առկա են գործոններից արդյունքային 

փոփոխականի կախվածությունը բնութագրող k ,...,,, 210

անհայտ պարամետրերը: Դրանք գնահատվում են ընտրանքային 

դիտարկումների հիման վրա, ըստ այդմ էլ ստացված 

հաշվարկային ցուցանիշները հանդիսանում են անհայտ 

պարամետրերի վիճակագրական գնահատականները: 

Գնահատման արդյունքում գծային ռեգրեսիայի (1.2) մոդելը 

ստանում է հետևյալ տեսքը. 

eYeXAY 


 ,     (1.3) 

որտեղ`  

A - ռեգրեսիայի պարամետրերի գնահատականների վեկտորն է, 

XAYe   - ռեգրեսիայի մնացորդների վեկտորն է, 
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XAY 


 - արդյունքային փոփոխականի արժեքների 

գնահատականների վեկտորն է:   

Գծային ռեգրեսիայի պարամետրերի գնահատումը, որպես կանոն, 

իրականացվում է փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով (ՓՔՄ), 

որը ենթադրում է արդյունքային փոփոխականի փաստացի և 

հաշվարկային արժեքների տարբերությունների քառակուսիների 

գումարի մինիմիզացման խնդրի առաջադրում: Այսինքն` 

 



n

i

ii yy
1

2
minˆ  

Օպտիմալության խնդրի լուծման արդյունքում դուրս են բերվում 

ռեգրեսիայի գործակիցների գնահատականները. 

  YXXXA TT 1
       (1.4) 

Ռեգրեսիայի մոդելի որակը կապվում է արդյունքային 

փոփոխականի փաստացի և հաշվարկային (մոդելի կիրառման 

արդյունքում ստացված) արժեքների համապատասխանության 

հետ: Ըստ այդմ, փաստացի տվյալներին ռեգրեսիայի մոդելի 

համապատասխանության ստուգումն իրականացվում է 

iii yye ˆ  մնացորդների վերլուծության հիման վրա: 

Մնացորդների վերլուծությունը թույլ է տալիս պատկերացում 

կազմել այն մասին, թե որքանով է ճշգրիտ ընտրված մոդելը կամ 

ռեգրեսիայի գործակիցների գնահատման մեթոդը: Ռեգրեսիոն 

վերլուծության ընդհանուր կանխադրույթների համաձայն, 

մնացորդները պետք է դրսևորեն անկախ (իրականում` գրեթե 

անկախ), միատեսակ բաշխված պատահական մեծությունների 

վարքագիծ: 
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Ռեգրեսիայի մոդելի որակի վերլուծություններում առաջին հերթին 

օգտագործվում է դետերմինացիայի գործակիցը, որը որոշվում է 

հետևյալ կերպ. 

 

   
























n

i

i

n

i

i

n

i

i

n

i

i

yy

e

yy

yy

R

1

2

1

2

1

2

1

2

2 1

ˆ

   (1.5) 

Դետերմինացիայի գործակիցը  ցույց է տալիս արդյունքային 

փոփոխականի վարիացիայում հետազոտվող գործոնների 

ազդեցությամբ պայմանավորված վարիացիայի մասնաբաժինը, 

այսինքն բնութագրում է, թե Y-ի վարիացիայի որ մասն է հաշվի 

առնված մոդելում և պայմանավորված մոդելու ներառված 

գործոնների` իր վրա ազդեցությամբ:  

Որքան 
2R  մոտ է 1-ին, այնքան բարձր է մոդելի որակը: 

Կարևոր հանգամանք է հանդիսանում կառուցված ռեգրեսիայի 

հավասարման և դրա առանձին պարամետրերի 

նշանակալիության ստուգումը: Ռեգրեսիայի հավասարման 

նշանակալիության ստուգմամբ պատասխան է տրվում հետևյալ 

հարցին` արդյոք Y և X փոփոխականների միջև կախվածությունը 

արտահայտող մաթեմատիկական մոդելը համապատասխանում է 

փաստացի տվյալներին և արդյունքային փոփոխականի 

նկարագրության համար արդյոք բավարար են հավասարման մեջ 

ներառված գործոնային փոփոխականները: 

Ռեգրեսիայի հավասարման նշանակալիության գնահատումն 

իրականացվում է պարզելու համար, թե արդյոք ռեգրեսիայի 
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հավասարումը պիտանի է գործնական կիրառության (օր.` 

կանխատեսումների) համար: 

Ռեգրեսիայի մոդելի նշանակալիության ստուգման համար 

օգտագործվում է Ֆիշերի F-հայտանիշը. 

   11 2

2




knR

kR
F      (1.6) 

Եթե Ֆիշերի հայտանիշի հաշվարկային արժեքը, kv 1  և 

12  knv ազատության աստիճաններով, մեծ է 

նշանակալիության տրված մակարդակի դեպքում հայտանիշի 

աղյուսակային արժեքից, ապա մոդելը համարվում է նշանակալի: 

Որպես ճշգրտության չափ գործածվում է մնացորդային 

բաղադրիչի դիսպերսիայի անշեղելի գնահատականը, որն իրենից 

ներկայացնում է մնացորդի մակարդակների քառակուսիների 

գումարի հարաբերությունը 1 kn  մեծությանը: Դիսպերսիայի 

գնահատականի քառակուսի արմատն անվանվում է ստանդարտ 

սխալ. 





n

i

ie e
kn 1

2

1

1
      (1.7) 

Ռեգրեսիայի առանձին գործակիցների գնահատականների 

նշանակալիությունը ստուգվում է ըստ t-վիճակագրության, 

ռեգրեսիայի հավասարման j-րդ պարամետրի (ազատ անդամից 

բացի) զրոյական լինելու մասին հիպոթեզի ստուգման միջոցով: 

Ըստ այդմ, օգտագործվում է հետևյալ հայտանիշը. 
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j

j

a

j

a

a
t


        (1.8), 

որտեղ ja -ն j  գնահատականն է, 

ja  - ռեգրեսիայի գործակցի գնահատականի ստանդարտ 

շեղումը, որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. 

jjea b
j

   , որտեղ jjb  -ն   1
XX T

 մատրիցի 

անկյունագծային տարրն է: 

Եթե t-հայտանիշի հաշվարկային արժեքը, 1 kn  

ազատության աստիճաններով, գերազանցում է դրա 

աղյուսակային արժեքը` նշանակալիության տրված մակարդակի 

դեպքում, ապա ռեգրեսիայի գործակցի գնահատականը 

համարվում է նշանակալի: Հակառակ դեպքում, ոչ նշանակալի 

գործակցին համապատասխանող գործոնը դուրս է բերվում 

մոդելից: 

Ռեգրեսիայի հավասարումը օգտագործվում է գործոնների 

արժեքների փոփոխության տրված միջակայքում արդյունքային 

ցուցանիշի արժեքների հաշվարկման համար: Բացի այդ, մոդելը 

սահմանափակ կիրառություն ունի նաև այդ միջակայքից դուրս 

հաշվարկների իրականացման համար, այսինքն` այն կարելի է 

օգտագործել ինտերպոլյացիայի, և սահմանափակ չափով` 

էքստրապոլյացիայի խնդիրների լուծման համար: 

Անկախ փոփոխականների սպասվելիք արժեքները ռեգրեսիայի 

մոդելում տեղադրելու պարագայում ստացվում է արդյունքային 

փոփոխականի սպասվելիք արժեքի կետային կանխատեսումը, 
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որի տեղի ունենալու հավանականությունը, սակայն, աննշան 

փոքր է: Նպատակահարմար է որոշել կանխատեսման վստահելի 

միջակայքը:  

Ռեգրեսիայի գծային մոդելի համար արդյունքային փոփոխականի 

վստահելի միջակայքի սահմանները  հաշվարկվում են 

 pXUY ˆ  բանաձևով, որի երկրորդ բաղադրիչը ցույց է տալիս 

ռեգրեսիայի գծից շեղման մեծությունը և հաշվարկվում է հետևյալ 

կերպ. 

    p

TT

paep XXXXtXU
1

1


    (1.9), 

 

1.2. Գծային ռեգրեսիոն մոդելների գործնական կիրառության 

առանձնահատկությունները 

 

Ռեգրեսիոն մոդելի կարևոր պայմաններից մեկը բացատող 

փոփոխականների գծային անկախության մասին ենթադրությունն 

է, այսինքն` խնդրի լուծումը հնարավոր է մնիայն այն դեպքում, եթե 

ելակետային տվյալների մատրիցի տողերն ու սյուները գծայնորեն 

անկախ են: Տնտեսական ցուցանիշների պարագայում այս 

պայմանը ոչ միշտ է կատարվում, ինչի հետևանքով հետազոտողը 

բախվում է մուլտիկոլինեարության խնդրի հետ: 

Մուլտիկոլինեարությունը բացատրող փոփոխականների 

փոխադարձ կոռելացվածության բարձր մակարդակն է, որը 

հանգեցնում է նորմալ հավասարումների գծային կախվածության: 

Մուլտիկոլինեարությունը կարող է ծագել տարբեր 

պատճառներով. օրինակ, մի քանի անկախ փոփոխականներ 
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կարող են ունենան միևնույն ժամանակային տրենդը, որի 

նկատմամբ նրանք ունեն փոքր տատանումներ: 

Գոյություն ունեն մուլտիկոլինեարության առկայության կամ 

բացակայության որոշման տարբեր եղանակներ. 

- զույգային կոռելացիաների մատրիցի վերլուծություն: 

Ելակետային տվյալներում մուլտիկոլինեարությունը 

համարում են հաստատված, եթե երկու 

փոփոխականների կոռելացիայի գործակիցը մեծ է 0.8-

ից; 

- X
T
X մատրիցի հետազոտում: Եթե նշված մատրիցի 

որոշիչը մոտ է զրոյի, ապա դա վկայում է 

մուլտիկոլինեարության առկայության մասին: 

Մուլտիկոլինեարության վերացման կամ նվազեցման համար 

օգտագործվում են մի շարք մեթոդներ. 

- փոխկապված գործոններից մեկի` հավասարումից 

դուրսբերում, 

- ակզբնական գործոններից անցում դրանց գլխավոր 

բաղադրիչներին, 

- քայլային ընտրության ռազմավարության օգտագործում 

և այլն: 

Գործնականում առավել լայն կիրառություն ունեն բազմաչափ 

ռեգրեսիայի հավասարման կառուցման հետևյալ երկու 

սխեմաները. 

- գործոնների ընդգրկման մեթոդ, 

- գործոնների դուրսբերման մեթոդ: 

Առաջին տարբերակի համաձայն, հայտանիշը ընդգրկվում է 

հավասարման մեջ այն դեպքում, եթե դա էականորեն մեծացնում է 
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բազմաչափ կոռելացիայի գործակցի արժեքը, ինչը թույլ է տալիս 

հաջորդաբար ընտրել արդյունքային ցուցանիշի վրա էական 

ազդեցություն ունեցող գործոնները` նույնիսկ հայտանիշների 

համակարգի մուլտիկոլինեարության պայմաններում: Ըստ այդմ, 

առաջինը հավասարման մեջ ներառվում է Y-ի հետ առավել 

սերտորեն կոռելացված գործոնը, երկրորդը` այն գործոնը, որը 

առաջինի հետ միասին ապահովում է բազմաչափ կոռելացիայի 

գործակցի առավելագույն արժեք և այդպես շարունակ: Կարևոր է 

հետևել յուրաքանչուր հաջորդ քայլում բազմաչափ կոռելացիայի 

գործակցի փոփոխությանը. դրա մեծությունը կնկարագրի 

յուրաքանչյուր նոր փոփոխականի ներդրումը բացատրող 

փոփոխականի դիսպերսիայի ընդհանուր մեծության մեջ: 

Քայլային ռեգրեսիայի երկրորդ տարբերակը հիմնված է t-

վիճակագրության օգնությամբ գործոնների հաջորդական 

դուրսբերման վրա: Ըստ այդմ, առաջին քայլում ռեգրեսիայի 

մոդելում ներառվում են բոլոր առկա բացատրող 

փոփոխականները, արվում է գործակիցների գնահատում, որից 

հետո գործոնների խմբից դուրս է բերվում այն փոփոխականը, որի 

գործակցի գնահատականը ոչ նշանակալի է և ունի t-

վիճակագրության ամենափոքր բացարձակ արժեքը: Այնուհետև 

գործոնների նոր հավաքածուի դեպքում արվում է նոր գնահատում 

և կրկնվում են նախորդ փուլում արված քայլերը: Գործոնների 

դուրսբերման գործընթացը շարունակվում է մինչև բոլոր 

գործակիցների նշանակալիության ապահովումը: 

Հարկ է հավելել, որ նկարագրված ընթացակարգերից որևէ մեկը չի 

երաշխավորումը փոփոխականների օպտիմալ հավաքածուի 

ստացում: սակայն գործնական կիրառման պարագայում դրանք 
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թույլ են տալիս ստանալ էականորեն ազդող գործոնների 

բավականին լավ հավաքածուներ: 

Գործոնների ընտրության ժամանակ նաև խորհուրդ է տրվում 

օգտվել հետևյալ կանոնից. հավասարման մեջ ներառված 

գործոնների թիվը առնվազն 6-7 անգամ փոքր պետք է լինի 

համախմբության ծավալից (դիտարկումների թվից): Եթե այս 

հարաբերակցությունը խախտվում է, ապա մնացորդային 

դիսպերսիայի ազատության աստիճանների թիվը շատ փոքր է 

դառնում, ինչը հանգեցնում է ռեգրեսիայի հավասարման 

պարամետրերի վիճակագրական ոչ նշանակալիությանը, ինչպես 

նաև` F-վիճակագրությունը ստացվում է աղյուսակային արժեքից 

փոքր: 

Ժամանակային շարքերի` ռեգրեսիայի մոդելներում օգտագործման 

պարագայում հնարավոր մուլտիկոլինեարության հատուկ դեպք է 

հանդիսանում փոփոխականների կազմում գծային կամ ոչ գծային 

տրենդի առկայությունը: Այս դեպքում խորհուրդ է տրվում 

առանձնացնել և բացառել տրենդները, այնուհետև ըստ 

մնացորղների որոշել ռեգրեսիայի պարամետրերը: Մոդելի 

փոփոխականներում տրենդի առկայության անտեսումը բերում է 

արդյունքային հայտանիշի վրա անկախ փոփոխականների 

ազդեցության գերագնահատմանը, ինչը ստացել է կեղծ 

կոռելացիա անվանումը: 

Ռեգրեսիայի իրականացման մեծ խոչընդոտ է հանդիսանում 

ելակետային տեղեկատվության սահմանափակությունը: Ընդ 

որում, տեղեկատվության արժեքավորությունը կարող է նվազել ոչ 

միայն վերը քննարկված հանգամանքների 

(մուլտիկոլինեարություն, մնացորդների կախվածություն, 
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ընտրանքի ոչ մեծ ծավալ և այլն) առկայության հետևանքով, այլև 

տեղեկատվության այպես կոչված աղտոտվածության հաշվին, 

երբ կարող են ի հայտ գալ նոր հանգամանքներ, որոնք նախկինում 

հաշվի չեն առնվել: 

Միմյանցից կտրուկ կերպով տարբերվող դիտարկումները կարող 

են կամ մեծ թվով համեմատաբար թույլ պատահական 

գործոնների ազդեցության հետևանք լինել, կամ դրանք իսկապես 

պատահական մեկ կամ մի քանի կտրուկ շեղումներ են, որոնք 

կարելի է բացառել` դրանց անոմալության պատճառով: Սակայն 

եթե անոմալ շեղումները դիտարկումների ընդհանուր թվում 

համեմատաբար մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում, ապա նման 

կտրուկ տատանումները պետք է վերագրել մեկ կամ մի քանի 

չդիտարկված գործոններին, որոնք դրսևորվում են միայն անոմալ 

դիտարկումների տեսքով: 

 

1.3. Բազմաչափ գծային ռեգրեսիայի մոդելի կառուցումը SPSS 

փաթեթի կիրառմամբ 

 

SPSS ծրագրային փաթեթի գործադրմամբ գծային ռեգրեսիայի 

բազմաչափ մոդելի կառուցման ընթացակարգը նկարագրենք 

հետևյալ օրինակի հիման վրա: 

Դիցուք, անհրաժեշտ է կառուցել ընկերության տարեկան հասույթի 

վրա մի շարք գործոնների ազդեցությունը նկարագրող մոդել: 

Որպես գործոններ դիտարկվում են ժամանակը, գովազդի 

ծախսերը, արտադրանքի գինը, մրցակիցների նմանօրինակ 

ապրանքների միջին գինը, սպառողական ծախսերի ինդեքսը: 

Այսպիսով, դիտարկվում են հետևյալ փոփոխականները. 
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 կախյալ փոփոխական` ընկերության տարեկան 

հասույթի մեծությունը, մլն դրամներով (Y), 

 անկախ փոփոխականներ` 

 X1 – ժամանակը, ամիսներով, 

 X2 – գովազդի ծախսերը, հազ. դրամ, 

 X3 – ապրանքի գինը, դրամ 

 X4 – ապրանքի միջին գինը մրցակիցների 

մոտ, դրամ 

 X5 – սպառողական ծախսերի ինդեքսը, 

տոկոս: 

Ելակետային տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 1.1-ում: 

Աղյուսակ 1.1.Ելակետային տվյալները 

Y X1 X2 X3 X4 X5 
126 1 4 15 17 100 

137 2 4.8 14.8 17.3 98.4 

148 3 3.8 15.2 16.8 101.2 

… … … … … … 
364 15 5.8 16 17.7 112.3 

384 16 5.7 15.1 16.2 112.9 

 

 

Լուծում 

Տվյալների նախապատրաստում SPSS փաթեթի կիրառման համար 

Տվյալները կարող են անմիջականորեն ներմուծվել SPSS 

տվյալների հավաքածուի էջում կամ ներմուծվել տեքստային 

ֆայլերից, Excel, ACCESS և այլ ձևաչափի ֆայլերից: Մեր դեպքում 

առկա է Excel ձևաչափով տվյալների ֆայլ (նկ. 1.1): 
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Նկ. 1.1. Ելակետային տվյալները, Excel ձևաչափով 

 

Excel ձևաչափով ֆայլից տվյալները SPSS ֆայլի մեջ ներմուծելու 

համար կատարենք հետևյալ գործողությունները. 

1. SPSS ծրագրի գործարկումից և SPSS դատարկ ֆայլ 

բացելուց հետո (նկ. 1.2) մենյուի տողում ընտրում ենք` 

file  open  data: Այս քայլերի կատարման 

արդյունքում բացված պատուհանի Files of type տողում 

ընտրում ենք Excel ձևաչափը, համապատասխան ֆայլը 

գտնելուց հետո սեղմում ենք open (նկ. 1.3): 

2. Բացված նոր պատուհանը հնարավորություն է տալիս 

ընտրել Excel  ֆայլի կոնկրետ հատվածը, որտեղ 

գտնվում են պահանջված տվյալները: Եթե առաջին 

տողում նշված են փոփոխականների անվանումները 

կամ նշանակումները, ապա նշում ենք կատարում Read 
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variable names from the first row of data վանդակում և 

սեղմում ենք OK (նկ. 1.4):  

3. Էկրանին կհայտնվեն SPSS ֆայլում ներմուծված 

տվյալները (նկ. 1.5): 

4. Փոփոխականների նկարագրական պարամետրերի 

դիտման և անհրաժեշտության դեպքում 

համապատասխան փոփոխությունների իրականացնելու 

համար օգտվում ենք SPSS ֆայլի ներքևի ձախ անկյունի 

Variable View կոճակից: Բացվում է փոփոխականների 

պարամետրերի էջը (նկ. 1.6), որտեղ կարելի է կատարել 

անհրաժեշտ խմբագրական բնույթի փոփոխություններ:     

 

Նկ. 1.2. SPSS ֆայլի տեսքը 
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Նկ. 1.3. Տվյալների ներմուծումը Excel ձևաչափով ֆայլից: 

 

Նկ. 1.4. Opening Excel Data Source երկխոսային պատուհանը 
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Նկ. 1.5. SPSS ֆայլում ներմուծված տվյալները 

 

 

Նկ. 1.6. Տվյալների խմբագրումը 

 

Գծային ռեգրեսիայի հավասարման կառուցումը 

Դիտարկվող խնդրի շրջանակներում վերը նկարագրված 

փոփոխականների ռեգրեսիոն կապի բնութագրման համար հիմք է 

հանդիսանում հետևյալ ռեգրեսիոն մոդելը. 

 55443322110 xaxaxaxaxaay
(1.10)
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SPSS-ի գործադրմամբ մոդելի պարամետրական գնահատման 

համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները. 

 ա) Մենյուի վերին տողում ընտրվում է` Analyze  Regression  

Linear: Բացվում է գծային ռեգրեսիայի երկխոսային պատուհանը: 

բ) Գծային ռեգրեսիայի պատուհանում փոփոխականների ձախ 

սյունակից, սլաքների միջոցով, Y-ը տեղափոխվում է կախյալ 

փոփոխականի դաշտ (Dependent),  իսկ X1, X2, X3, X4, X5 

փոփոխականները` անկախ փոփոխականների դաշտ 

(Independent(s)) (նկ. 1.7): 

 

Նկ. 1.7. Գծային ռեգրեսիայի երկխոսային պատուհանը 

 

գ) Սեղմում ենք գծային ռեգրեսիայի պատուհանի Statistics 

կոճակը, բացվում է համապատասխան պատուհանը, որտեղ 

հնարավորություն է ընձեռնվում որոշ վիճակագրական 

բնութագրիչներ ընտրել և դրանց գնահատականները ստանալ 

վերջնական արդյունքների թվում: Բնական է, որ տարբեր 

իրավիճակներում պահանջվող վիճակագրական բնութագրիչների 

ցանկը տարբեր կարող է լինել: Քանի որ ներկայումս զուտ 
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նկարագրական խնդիր է լուծվում, ուստի սահմանափակվենք 

միայն Estimates, Model fit և Darbin-Watson վիճակագրական 

գնութագրիչները նշելով (նկ. 1.8):   

 

 

Նկ. 1.8. Linear Regression: Statistics պատուհանը 

 

դ) Գծային ռեգրեսիայի պատուհանում Save  կոճակը սեղմելով 

բացվում է ստորև ներկայացված պատուհանը, որտեղ բերված են 

ռեգրեսիայի հավասարման հիմնական և հարակից որոշ 

բնութագիչներ, որոնց գնահատականները, ընտրության դեպքում, 

կարտացոլվեն տվյալների հավաքածուի մեծ (նկ. 1.9): Նորից, 

վերլուծությունը չծանրաբեռնելու համար, ընտրենք միայն 

Predicted Values և Residuals դաշտերի Unstandardized 

տարբերակները: Սա նշանակում է, որ տվյալների բազայում 

կներառվեն Y-ի գնահատված արժեքները, ինչպես նաև` 

ռեգրեսիայի մնացորդները: 
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Նկ. 1.9. Linear Regression: Save պատուհանը 

ե) Գծային ռեգրեսիայի անհրաժեշտ բնութագրիչների 

ընտրությունը կատարելուց հետո Linear Regression 

պատուհանում սեղմում ենք OK: Մոդելի գնահատման 

արդյունքները արտացոլվում են SPSS-ի Output փաստաթղթում 

(նկ. 1.10):  
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Նկ. 1.10. Ռեգրեսիայի արդյունքների արտացոլումը SPSS-ի 

Output փաստաթղթում 

 

Անդրադառնանք մոդելի գնահատման արդյունքներին: Նկ. 1.11.1-

ում ներկայացված են երկու աղյուսակներ: Model Summary 

աղյուսակում արտացոլված են բազմակի կոռելացիայի 

գործակիցը (R), նաև` դետերմինացիայի գործակիցը (R
2
): Դրանց 

արժեքները բավականաչափ բարձր են, ինչը վկայում է մոդելում 

ներառված անկախ փոփոխականների` արդյունքային 

փոփոխականի վրա ունեցած էական ազդեցության մասին: 

Օրինակ, դետերմինացիայի ուղղված գործակիցը մոդելում 0.836 է, 

ինչը նշանակում է, որ արդյունքային փոփոխականի վարիացիայի 

83.6%-ը պայմանավորված է մոդելում ներառված կախյալ 

փոփոխականների ազդեցությամբ:  
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Նկ. 1.11.1. Գծային ռեգրեսիայի մոդելի գնահատման 

արդյունքները 

 

ANOVA աղյուսակում բերված են դիսպերսիոն վերլուծության 

արդյունքները և F-վիճակագրի արժեքը: Ներկայացված 

արդյունքները վկայում են մոդելի վիճակագրական 

նշանակալիության մասին: 

Նկ. 1.11.2-ում բերված են ռեգրեսիայի գործակիցների 

գնահատականները, դրանց ստանդարտ սխալները, t-վիճակագրի 

արժեքները և դրանց նշանակալիության մակարդակները: Հարկ է 

նշել, որ աղյուսակում ներկայացված են ռեգրեսիայի գործակցի 

երկու տիպի գնահատականներ` B և Beta: Դրանց 

տարբերությունն այն է, որ երկրորդը տիպը ստանդարտացված, 

այսինքն` նույն չափողականության բերված գնահատականներն 

են: 
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Նկ. 1.11.2. Գծային ռեգրեսիայի մոդելի գնահատման 

արդյունքները 

 

Գծային ռեգրեսիայի մոդելի պարամետրական գնահատման 

արդյունքների վերլուծությունը ցույց  է տալիս, որ գործոններից 

երեքի ազդեցությունը արդյունքային փոփոխականի վրա 

նշանակալի չէ, ուստի անհրաժեշտ է կառուցել գծային ռեգրեսիայի 

նոր մոդել` դրանում ներառելով միայն նշանակալի անկախ 

փոփոխականները (X2, X5), և իրականացնել նոր գնահատում (նկ. 

1.12): 
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Նկ. 1.12. Գծային ռեգրեսիայի նոր մոդելի գնահատումը 

 

Գծային ռեգրեսիայի նոր մոդելի գնահատման արդյունքները 

բերված են նկ. 1.13-ում: Դրանց վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

մոդելի` հետազոտվող երևույթի բնութագրման ունակությունը, 

նախորդի համեմատ ավելի բարձր է (մասնավորապես` F-

վիճակագրության արժեքը նկատելիորեն մեծացել է), բացի այդ 

բոլոր պարամետրերի գնահատականները նշանակալի են: 
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Նկ. 1.13. Ռեգրեսիայի նոր մոդելի գնահատման արդյունքները 

  

Ռեգրեսիայի մոդելում ներառելով ստացված գնահատականները, 

կունենանք ռեգրեսիայի հետևյալ հավասարումը. 

52 754.15568.9314.1471ˆ XXY 
 (1.11)

 

Նկարագրենք ստացված ռեգրեսիայի հավասարման կիրառմամբ 

կանխատեսումների իրականացման ընթացակարգը: 

Ենթադրենք հայտնի են հաջորդ ժամանակահատվածում X2 և X5 

փոփոխականների արժեքները. X2 = 5.75; X5 = 111.5: Խնդիր է 

դրվում ստանալ արդյունքային փոփոխականի 

կանխատեսումային արժեքը: 
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SPSS-ի գործադրմամբ այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է 

կատարել հետևյալ քայլերը. 

ա) SPSS-ի տվյալների փաստաթղթում ավելացվում են անկախ 

փոփոխականների` հաջորդ ժամանակահատվածի համար 

ծրագրված կամ կանխատեսված արժեքները (նկ. 1.14): 

 

Նկ. 1.14. Անկախ փոփոխականների ծրագրային արժեքների 

ներառումը SPSS տվյալների բազայում 

 

բ) գործարկում ենք հետևյալ ընթացակարգը. Analyze  

Regression  Linear: Որպես անկախ փոփոխականներ ընտրում 

ենք X2 և X5 –ը: 

գ) սեղմում ենք Save կոճակը և Prediction Intervals դաշտում 

ակտիվացնում ենք Individual տարբերակը, հավանականության 

դաշտում նշում ենք 95% և սեղմում ենք Continue կոճակը (նկ. 

1.15):  
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Նկ. 1.15. Linear Regression: Save: Prediction Intervals դաշտի 

լրացումը 

 

Նկ. 1.16-ում բերված են գծային ռեգրեսիայի մոդելով 

կանխատեսման արդյունքները. կետային կանխատեսում, վերին և 
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ստորին սահմաններ: Ըստ այդմ, դիտարկվող 

ժամանակահատվածին հաջորդող ամսում թողարկման ծավալը 

95% հավանականությամբ կգտնվի (242.36, 437.94) միջակայքում: 

 

Նկ. 1.16. Կանխատեսման արդյունքները 

2. Ոչ գծային ռեգրեսիոն մոդելները SPSS-ում 

 

Շատ դեպքերում տնտեսական երևույթների փոխկապվածությունը 

ոչ գծային բնույթ ունի, հետևաբար դրանց մոդելավորումը գծային 

ֆունկցիաների միջոցով չի կարող տալ ցանկալի արդյունք և 

անհրաժեշտ է դառնում ոչ գծային ֆունկցիաների կիրառումը: 

Ընդունված է տարբերել ոչ գծային ռեգրեսիայի հետևյալ երկու 

խմբերը. 

1. Ռեգրեսիաներ` ոչ գծային ըստ բացատրող 

փոփոխականների, բայց գծային ըստ պարամետրերի: 

Այս դեպքում պարամետրերի և արդյունքային 
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փոփոխականի միջև գոյություն ունի գծային կապ: 

Օրինակ. 

 տարբեր աստիճանների բազմանդամներ (օր. k-րդ 

աստիճանի բազմանդամ). 

i

k

ikiiii xaxaxaxaay  ...3

3

2

210  

 հիպերբոլ 

i

i

i
x

b
ay 

 

2. Ռեգրեսիաներ, ոչ գծային ըստ գնահատվող 

պարամետրերի: Այս դեպքում կախյալ 

փոփոխականները պարամետրերի հետ կապված է ոչ 

գծային կապով: Օրինակ. 

 աստիճանային ֆունկցիա. 

b

i iaxy 


 

 ցուցչային (էքսպոնենցիալ) ֆունկցիա 

ix

i aby 


 

Եթե ոչ գծային մոդելը ոչ գծային է ըստ պարամետրերի, ապա այն 

չի կարող բերվել գծային ֆունկցիայի և դրա պարամետրերի 

գնահատման համար օգտագործվում են իտերացիոն 

ընթացակարգեր, որոնց արդյունավետությունը կախված է 

հավասարումների տեսակից և կիրառվող իտերացիոն մոտեցման 

յուրահատկություններից: 

Ըստ բացատրող փոփոխականների ոչ գծային, սակայն ըստ 

պարամետրերի գծային ռեգրեսիաների պարամետրերի 
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գնահատման ժամանակ օգտագործվում է գծայնացման 

մոտեցումը, որը ենթադրում է ոչ գծային փոփոխականների 

փոխարինում նոր, գծային փոփոխականներով և ոչ գծային 

ռեգրեսիայի կերպափոխում գծայինի: Վերջինիս նկատմամբ 

կարող է կիրառվել սովորական փոքրագույն քառակուսիների 

մեթոդը: 

Այս մոտեցումը ներկայացնենք պարզ օրինակի միջոցով: Դիցուք 

որոշակի տեխնոլոգիական գործընթացի պայմաններում 

իրականացվում է որոշակի արտադրանքի թողարկում, ըստ այդմ, 

թողարկման ծավալը կախված է հումքի մշակման ջերմային 

ռեժիմից: Պահանջվում է կառուցել արտադրանքի թողարկման 

ծավալի` ջերմաստիճանից կախվածության ռեգրեսիոն մոդելը: 

Հայտնի է, որ այս երկու փոփոխականների կապը կարելի է 

նկարագրել երկրորդ աստիճանի բազմանդամի օգնությամբ: 

Այսինքն`  2

22110 xaxaay  

Ելակետային տվյալները արտացոլված են աղյուսակ 2.1-ում: 

Աղյուսակ 2.1. Թողարկման և ջերմաստիճանի կախվածության 

գնահատման ելակետային տվյալները 

Արտադրանքի թողարկում (Y) Ջերմաստիճան (X) 

127 600 

139 625 

147 650 

147 675 

155 700 

154 725 

153 750 

148 775 

146 800 

136 825 

129 850 
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Սույն խնդրի լուծման համար կարելի է կիրառել երկու մոտեցումը: 

Առաջինը ռեգրեսիայի մոդելը գծային տեսքի բերելն ու գծային 

ռեգրեսիայի գործիքների միջոցով դրա պարամետրերի 

գնահատումն է:  Երկրորդը` կարելի է կիրառել իտերացիոն 

մոտեցում, առանց մոդելի ոչ գծային տեսքը փոխելու: Հերթով 

դիտարկենք այդ երկու մոտեցումները ավելի մանրամասնորեն: 

Առաջին մոտեցում: 

Ռեգրեսիայի  2

22110 xaxaay հավասարման մեջ 

կատարենք փոփոխականի փոխարինում: Կատարենք հետևյալ 

նշանակումը` Z=x
2
 : Այս կերպ ոչ գծային ռեգրեսիայի մոդելը 

կբերվի գծային տեսքի`  Zaxaay 2110 : Սովորական 

փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի գործադրմամբ կարող ենք 

իրականացնել մոդելի պարամետրերի գնահատում: Կստանանք`

2002.0391.2105.712 xxY 


: 

 Երկրորդ մոտեցում: Իտերացիաների եղանակ: 

SPSS-ի գործադրմամբ ոչ գծային ռեգրեսիայի իրականացման 

ընթացակարգը հետևյալն է. 

ա) ներմուծում ենք ելակետային տվյալները (նկ. 2.1). 

 

Նկ. 2.1. Ոչ գծային ռեգրեսիայի փոփոխականները 
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բ) մենյուի տողում ընտրում ենք` Analyze  Regression  

Nonlinear 

գ) բացվում է ոչ գծային ռեգրեսիայի պատուհանը, որի Dependent 

դաշտում տեղադրում ենք կախյալ փոփոխականը (նկ. 2.2) 

 

Նկ. 2.2. Nonlinear Regression պատուհանը 

 

դ) Parameters դաշտում անհրաժեշտ է նշել մոդելի 

պարամետրերը: Այդ նպատակով սեղմում ենք Parameters 

կոճակը, բացվում է համապատասխան պատուհանը, որտեղ նշում 

ենք պարամետրի անվանումը և մեկնարկային արժեքը, որից 

սկսվելու է իտերացիոն գործընթացը: Պարամետրի անվանումը և 

մեկնարկային արժեքը նշելուց հետո սեղմում ենք Add, բոլոր 
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պարամետրերը ավելացնելուց հետո սեղմում ենք Continue (նկ. 

2.3): 

 

Նկ. 2.3. Nonlinear Regression: Parameters պատուհանը 

 

ե) ոչ գծային ռեգրեսիայի պատուհանի Model Expression դաշտում 

ներմուծում ենք հետևյալ բանաձևը` a0+a1*X+a2*X**2: Բանաձևի 

ներմուծման համար կարելի է օգտվել ինչպես համակարգչի, 

այնպես էլ ոչ գծային ռեգրեսիայի պատուհանի ստեղնաշարից (նկ. 

2.4): 
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Նկ. 2.4. Ոչ գծային ռեգրեսիայի բանաձևի ներմուծումը Model 

Expression դաշտ 

 

զ) սեղմում ենք ոչ գծային ռեգրեսիայի պատուհանի Save կոճակը 

և նշում այն արժեքները, որոնք ցանկանում ենք պահպանել և 

ներառել տվյալների բազայի մեջ (նկ. 2.5): 

- Predicted values – պահպանում է ռեգրեսիայի մոդելի 

գնահատված (կանխատեսումային) արժեքները` 

PRED_ անվամբ, 

- Residuals – պահպանում է մնացորդների 

արժեքները` RESID անվամբ փոփոխականի 

տեսքով, 

- Derivatives – մոդելի յուրաքանչյուր պարամետրի 

համար պահպանվում է մեկ ածանցյալ, 
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- Loss function values – այս պարամետրը դառնում է 

մատչելի` կորուստների սեփական ֆունկցիա 

ներմուծելու պարագայում: 

 

Նկ. 2.5. Ոչ գծային ռեգրեսիայի մոդելի արժեքների և 

մնացորդների պահպանումը տվյալների բազայում 

 

է) հաշվարկների մեկնարկի համար ոչ գծային ռեգրեսիայի 

պատուհանում սեղմում ենք OK: 

Ոչ գծային ռեգրեսիայի արդյունքները ներկայացվում են Output 

փաստաթղթում: Սկզբում բերվում է իտերացիաների 

պատմությունը արտացոլող աղյուսակը (նկ. 2.6): 
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Նկ. 2.6. Ոչ գծային ռեգրեսիայի մոդելի պարամետրերի 

իտերացիայի ընթացքը 

 

Իտերացիաների ընթացքը ներկայացնող աղյուսակին հաջորդում է 

ռեգրեսիայի պարամետրերի գնահատականներն ու դրանց 

ստանդարտ սխալները, նաև` վստահելի միջակայքը ներառող 

աղյուսակը (նկ. 2.7): Բացի այդ, բերվում են նաև դիսպերսիոն 

վերլուծության արդյունքները (նկ. 2.8):  
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Նկ. 2.7. Ոչ գծային ռեգրեսիայի պարամետրերի գնահատման 

արդյունքները 

 

Նկ. 2.8. Ոչ գծային ռեգրեսիայի փոփոխականների դիսպերսիոն 

վերլուծության արդյունքները 

 

Ուշագրավ է, որ իտերացիոն հաշվարկների արդյունքում 

ստացվում են ռեգրեսիոն մոդելի պարամետրերի նույն 

գնահատականները, ինչ ոչ գծային ռեգրեսիայի մոդելի 

գծայնացման տարբերակում: Ըստ այդմ, այս տարբերակում ևս 

կունենանք ոչ գծային ռեգրեսիայի հետևյալ հավասարումը. 

2002.0391.2105.712 xxY 
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Մոդելի հաշվարկային արդյունքները ներկայացված են նկ. 2.9-ում: 

 

Նկ. 2.9. Ոչ գծային ռեգրեսիայի մոդելի հաշվարկային 

արդյունքները 

 

Ներկայացնենք մեկ այլ օրինակ, որտեղ դիտարկվում է ըստ 

պարամետրերի ոչ գծային ռեգրեսիայի մոդել: 

Դիցուք առկա են տվյալներ տնտեսությունում գործազրկության 

մակարդակի և գնաճի վերաբերյալ (աղյուսակ 2.2): 

 

  Աղյուսակ 2.2. Գնաճի և գործազրկության ելակետային 

տվյալները 

Գնաճի տեմպը, % (Y) Գործազրկության մակարդակը, % (X) 

1,0 6,5 

1,1 5,4 

1,2 5,5 

1,3 5,0 
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1,7 4,4 

2,9 3,7 

2,9 3,7 

4,2 3,5 

5,4 3,4 

 

Պահանջվում է կառուցել գործազրկության մակարդակից գնաճի 

տեմպի կախվածությունը նկարագրող մոդել: 

Ելակետային տվյալների գրաֆիկական վերլուծությունից 

ակնհայտ է դառնում, որ փոփոխականների միջև կախվածությունը 

գծային չէ (նկ. 2.10): 
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Նկ. 2.10. Ելակետային տվյալների գրաֆիկական պատկերը 

 

Դիտարկենք ոչ գծային ռեգրեսիայի հետևյալ մոդելը. 

i

i

i
i

xaa

x
Y 




21

 

SPSS փաթեթի գործադրմամբ գնաճի տեմպի ոչ գծային մոդելի 

կառուցումը ներառում է քայլերի հետևյալ հաջորդականությունը. 

ա) ներմուծում ենք ելակետային տվյալները (նկ. 2.11): 

 

Նկ. 2.11. Գնաճի մոդելի փոփոխականների ներմուծումը 

 

բ) մենյուի տողում ընտրում ենք` Analyze  Regression  

Nonlinear 

գ) “գնաճի տեմպ” փոփոխականը տեղափոխում ենք կախյալ 

փոփոխականի դաշտ, նշում ենք մոդելի պարամետրերն ու դրանց 

մեկնարկային արժեքները, իսկ Model Expression դաշտում 

հավաքում ենք պահանջվող բանաձևը. X/(a1+a2*X) (նկ. 2.12): 
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Նկ. 2.12. Ոչ գծային ռեգրեսիայի պարամետրերի ներմուծումը 

 

դ) ոչ գծային ռեգրեսիայի պատուհանի Save կոճակի միջոցով 

ընտրում ենք մոդելի կանխատեսված արժեքները և մնացորդները: 

ե) ոչ գծային ռեգրեսիայի պատուհանի վրա սեղմում ենք OK: 

Հաշվարկման արդյունքները ներկայացված են նկ. 2.13 – 2.15-ում: 

Նկ. 2.13-ում ներկայացված են պարամետրերի 

գնահատականները: Ըստ այդմ, a1= -6.321; a2= 2.045: Այսինքն` 

մոդելի գնահատված տեսքը հետևյալն է` 
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Գնահատականների ստանդարտ սխալները բավականաչափ 

փոքր են, ինչը դրանց նշանակալիության բարձր մակարդակի 

գրավականն է հանդիսանում: 

 

Նկ. 2.13. Ոչ գծային ռեգրեսիայի պարամետրերի 

գնահատականները 

 

Մոդելի նշանակալիության մակարդակի մասին պատկերացում է 

տալիս նաև դիսպերսիաների վերլուծությունը (նկ. 2.14): Մոդելի 

սխալով պայմանավորված է արդյունքային փոփոխականի շատ 

փոքր մասը, ինչը մոդելի որակի կարևոր նախապայման է 

հանդիսանում:  
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Նկ. 2.14. Դիսպերսիաների վերլուծության արդյունքները 

 

Նկ. 2.15-ում ներկայացված են մոդելի կանխատեսումային 

արժեքները և մնացորդները: Ակնառու է, որ արդյունքային 

փոփոխականի փաստացի և գնահատված արժեքները 

բավականին մոտ են իրար, արդյունքում` ռեգրեսիայի 

մնացորդները ստացվել են բավականաչափ փոքր: 

 

Նկ. 2.15. Ոչ գծային ռեգրեսիայի մոդելի գնահատված արժեքները 

և ռեգրեսիայի մնացորդները 
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Այսպիսով, նկարագրված ընթացակարգերի գործադրմամբ կարելի 

է իրականացնել գծային և ոչ գծային ռեգրեսիայի մոդելների 

պարամետրական գնահատում, ինչը ամենատարբեր 

տնտեսական երևույթների փոխկապվածության բացահայտման և 

գնահատման` տնտեսագիտության համար չափազանց կարևոր 

նշանակություն ունեցող խնդրի լուծում է ենթադրում:  

 

3. Լոգիստիկական ռեգրեսիա 

3.1. Լոգիստիկական ռեգրեսիայի էությունը և հիմնական 

բնութագրիչները 

 

Ռեգրեսիոն վերլուծություններում սովորաբար ենթադրվում է, որ 

արդյունքային փոփոխականը անընդհատ պատահական 

մեծություն է, որն արժեքներ է ընդունում որոշակի տրված 

միջակայքից: Սակայն տնտեսական հետազոտություններում 

հաճախ անհրաժեշտ է լինում որպես արդյունքային դիտարկել 

այնպիսի փոփոխականներ, որոնք դիսկրետ բնույթ են կրում և 

ընդունում են կամ երկու (օրինակ` 0 և 1) կամ էլ մի քանի, բայց էլի 

փոքր թվով արժեքներ (օրինակ` հարցման արդյունքում ստացված 

պատասխանների տարբերակները` 1, 2, 3, 4 և 5): Արդյունքային 

փոփոխականի արժեքների տարբերակներից կախված, 

առանձնացնում են երկակի ընտրության մոդելներ և բազմակի 

ընտրության մոդելներ: 

Երկակի ընտրության մոդելներում արդյունքային փոփոխականը 

կարող է ընդունել միայն երկու արժեքներ: Նման իրավիճակներ 

կարող են ծագել, օրինակ, երբ հետազոտվում է 
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կազմակերպության սնանկացման, որևէ պատահարի տեղի 

ունենալու հավանականության, սպառողական ընտրության 

կախվածությունը որոշակի գործոններից: Ընդ որում, նմանօրինակ 

կախվածությունը նկարագրող ռեգրեսիոն մոդելներում անկախ 

փոփոխականները կարող են ինչպես անընդհատ, այնպես էլ 

դիսկրետ բնույթ կրել: 

Լոգիստիկական ռեգրեսիան արտահայտում է վիճակագրական 

կապը` հետևյալ կախվածության տեսքով. 

    XfXXXXYP k  ,...,,1 21   (3.1) 

այսինքն` մոդելն արտահայտում է կախվածությունը Y=1 տեղի 

ունենալու հավանականության և անկախ փոփոխականների 

արժեքների միջև: 

Լոգիստիկական ռեգրեսիան իր անվանումը ստացել է 

լոգիստիկական բաշխման անվանումից. 

 
x

x

e

e
xF




1
    (3.2) 

(3.2) տեսքով ներկայացված ռեգրեսիայի մոդելը, ըստ էության, 

լոգիստիկական բաշխման ֆունկցիա է, որպես որպես արգումենտ 

է հանդես գալիս անկախ փոփոխականների գծային 

կոմբինացիան:  

Լոգիստիկական ռեգրեսիան նկարագրում է կապը անկախ 

փոփոխականների և այսպես կոչված` “արձագանքի” միջև: 

Այսինքն` ցույց է տրվում անկախ փոփոխականների կոնկրետ 

ազդեցության դեպքում արդյունքային փոփոխականի 1 արժեքով 

նշանակված ելքի հավանականությունը. 
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   (3.3) 

որտեղ` kk XaXaXaaY  ...ˆ
22110

 ռեգրեսիայի գծային հավասարումն է: 

(3.3) տեսքի բանաձևով նկարագրվում է լոգիտ-մոդելը: Եթե 

դրանում լոգիստիկական բաշխման ֆունկցիայի փոխարեն 

օգտագործենք նորմալ բաշխման ֆունկցիան, ապա կստացվի 

պրոբիտ-մոդելը: 

Լոգիստիկական մոդելը ընդունված է ներկայացնել նաև 

հետազոտվող իրադարձության տեղի ունենալու և տեղի 

չունենալու հավանականությունների հարաբերության (P/(1-P)) 

միջոցով: Սույն հարաբերությունը ընդունված է անվանել շանսերի 

(կամ` նախընտրությունների) հարաբերակցություն: 

Ըստ այդմ, (3.3) արտահայտության երկու մասերն էլ 

լոգարիթմելով` կստանանք. 













P

P
Y

1
lnˆ

     (3.4) 

Այստեղից կարող ենք դուրս բերել շանսերի հարաբերակցության 

հաշվարկման բանաձևը. 

    k
kkk
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eeee
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 1
1022110 ...

1
(3.5) 

Գոյություն ունեն լոգիստիկական ռեգրեսիայի պարեմտրերի 

գնահատման մի քանի եղանակներ: Գործնականում առավել լայն 

կիրառություն ունի առավելագույն ճշմարտանմանության մեթոդը, 

որը մաթեմատիկական վիճակագրությունում օգտագործվում է 
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ընտրանքի տվյալների հիման վրա գլխավոր համախմբության 

պարամետրերի գնահատականների ստացման համար: Մեթոդի 

հիմքը կազմում է ճշմարտանմանության ֆունկցիան, որն 

արտահայտում է ընտրանքի արդյունքների համատեղ ի հայտ 

գալու հավանականությունը (հավանականության խտությունը): 

 

3.2. Լոգիստիկական ռեգրեսիայի իրականացումը SPSS 

գործադրմամբ 

Դիտարկենք հետևյալ օրինակը: Ենթադրենք ապահովագրական 

ընկերությունը ցանկանում է կառուցել մի մոդել, որում 

վարորդների կողմից ճանապարհատրանսպորտային 

պատահարում (ՃՏՊ) հայտնվելու հավանականությունը 

կախվածության մեջ կդրվի վարորդների տարբեր 

պարամետրերից: Ըստ այդմ, նման մոդելի կիրառմամբ 

հնարավորություն է ընձեռնվում դասակարգել վարորդներին` ըստ 

ռիսկայնության մակարդակների, դրանով իսկ տարբերակում 

մտցնել նաև ապահովագրավճարների գումարի մեջ` դրանք 

դարձնելով իրականությանն ավելի համահունչ: 

Տվյալ դեպքում արդյունքային փոփոխական է հանդիսանում 

հետազոտվող վարորդի մեղքով դիտարկվող 

ժամանակահատվածում (օր.` հետազոտությանը նախորդող 

տարում) ՃՏՊ առկայությունը: Քանի որ այստեղ հնարավոր է երկու 

տարբերակ (ՃՏՊ եղել է; ՃՏՊ չի եղել), ապա ակնհայտ է, որ 

այստեղ անհրաժեշտ է կառուցել լոգիստիկական ռեգրեսիոն 

մոդել: 

Դիտարկենք հետևյալ անկախ փոփոխականները` վարորդի 

տարիքը (X1), վարորդի տեսության վիճակը (X2 = 1, եթե առկա են 
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տեսողական խնդիրներ, հակառակ դեպքում` X2 = 0), վարորդի 

որակավորման մակարդակը (X3=1, վարորդը հաճախել է 

վարորդական դասընթացների, հակառակ դեպքում` X3=0): Եթե 

դիտարկվող տարվա ընթացքում վարորդի մեղքով տեղի է ունեցել 

ՃՏՊ, ապա Y=1, հակառակ դեպքում` Y=0: Ենթադրենք առկա է 

տեղեկատվություն 50 վարորդների վերաբերյալ, այսինքն` n=50: 

Լոգիստիկական ռեգրեսիայի մոդելի կառուցման համար նախ 

անհրաժեշտ է տվյալները ներմուծել SPSS փաստաթղթի մեջ (նկ. 

3.1; 3.2): 

 

Նկ. 3.1. Լոգիստիկական ռեգրեսիայի մոդելում ներառվելիք 

փոփոխականների պարամետրերը 
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Նկ. 3.2. Լոգիստիկական ռեգրեսիայի մոդելի կառուցման 

ելակետային տվյալները 

 

SPSS-ի կիրառմամբ լոգիստիկական ռեգրեսիայի իրականացման 

ընթացակարգը ներառում է քայլերի հետևյալ 

հաջորդականությունը. 

ա) Մենյուի տողում ընտրում ենք` Analyze  Regression  Binary 

Logistic (նկ. 3.3), բացվում է լոգիստիկական ռեգրեսիայի 

պատուհանը (նկ. 3.4): 
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բ) Լոգիստիկական ռեգրեսիայի պատուհանի Dependent դաշտում 

տեղադրում ենք Y  փոփոխականը, իսկ անկախ 

փոփոխականները տեղափոխում ենք Covariates դաշտ (նկ. 3.4): 

 

 

 

Նկ. 3.3. Լոգիստիկական ռեգրեսիայի գործընթացի մեկնարկը 
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Նկ. 3.4. Լոգիստիկական ռեգրեսիայի պատուհանը 

 

գ) Լոգիստիկական ռեգրեսիայի պատուհանի վերևի աջ անկյունում 

տեղակայված են 4 կոճակներ: 

Categorical կոճակի օգտագործմամբ կարելի է հաշվարկման 

համար նախապատրաստել անվանական սանդղակով 

ներկայացված փոփոխականները: Ըստ որում, եթե սովորական 

գծային ռեգրեսիայի մոդելի պարամետրական գնահատումներում 

ոչ քանակական բնույթ ունեցող փոփոխականները անհրաժեշտ է 

կերպափոխել քանակականի, ապա SPSS-ում լոգիստիկական 

ռեգրեսիայի իրակականացման ընթացակարգում դա արվում է 

ինքնավար կերպով: Անհրաժեշտ է միայն նմանօրինակ 

փոփոխականները տեղադրել համապատասխան դաշտում  (նկ. 

3.5): 
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Նկ. 3.5. Logistic Regression: Define Categorical Variables 

պատուհանը 

 

Լոգիստիկական ռեգրեսիայի Save կոճակը սեղմելով, բացվում է 

համապատասխան երկխոսային պատուհան, որտեղ հնարավոր է 

ընտրել լոգիստիկական ռեգրեսիայի որոշ արդյունքային 

ցուցանիշներ: Օրինակ, Predicted Values դաշտում ընտրում ենք 

Probabilities և Group membership, ինչը նշանակում է, որ մոդելի 

կանխատեսումային արժեքները` հավանականություններն ու 

խմբային պատկանելիության գնահատականը կներառվեն 

տվյալների բազայում (նկ. 3.6): 
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Նկ. 3.6. Logistic Regression: Save պատուհանը 

 

Options կոճակը թույլ է տալիս դուրս բերել լոգիստիկական 

ռեգրեսիայի որոշ վիճակագրական պարամետրեր, նաև` 

գրաֆիկական պատկերներ (նկ. 3.7): 

դ) արդյունքային պարամետրերի պահանջվող տարբերակները 

ընտրելուց հետո լոգիստիկական ռեգրեսիայի պատուհանի վրա 

սեղմում ենք OK կոճակը: 
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Նկ. 3.7. Logistic Regression: Options պատուհանը 

Ստորև ներկայացված են լոգիստիկական ռեգրեսիայի 

արդյունքները արտացոլող աղյուսակները: 

Աղյուսակ 3.1. Լոգիստիկական ռեգրեսիայի արդյունքները  

Model Summary 

Step 

-2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 46,587
a
 ,365 ,487 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates 

changed by less than ,001. 

Classification Table
a
 

 Observed Predicted 

 Y Percentage 

Correct  0 1 

St

e

Y 0 20 5 80,0 

1 5 20 80,0 
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p 

1 

Overall Percentage 
  

80,0 

a. The cut value is ,500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 X1 ,014 ,019 ,557 1 ,455 1,014 

X2 -2,172 ,763 8,115 1 ,004 8,788 

X3 -2,170 ,762 8,095 1 ,004 -,114 

Constant -,747 1,038 ,518 1 ,472 ,474 

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3. 

 

Model Summary աղյուսակը ներառում է կառուցված մոդելի որակի 

ընդհանուր գնահատականը արտացոլող ցուցանիշներ:  -2 Log 

likelihood ճշմարտանմանության ֆունկցիայի լոգարիթմի 

կրկնապատիկն է, մինուս նշանով: Այն հանդես է գալիս որպես 

ճշմարտանմանության չափ: Ըստ որում, որքան փոքր է այս 

ցուցանիշի արժեքը, այնքան մոդելը ավելի լավ է ձևակերպված: 

Cox & Snell R Square և Nagelkerke R Square դետերմինացիայի 

կեղծ գործակիցներ են, որոնք ստացվել են ճշմարտանմանության 

ֆունցիայի արժեքը միայն հաստատունի և բոլոր պարամետրերի 

վրա հարաբերելու միջոցով: Այս գործակիցները հարկ է կիրառել 

միայն նույնական տվյալների հիման վրա ստացված, իրար նման 

մոդելների համեմատության ժամանակ: 

Classification Table աղյուսակը ցույց է տալիս մոդելի միջոցով 

կանխատեսման ճշգրտությունը: Մեր օրինակում այն կազմում է 

80%: Այսինքն` Y=0 ելքերը իրականում 25-ն են, մոդելու դրանցից 

20-ը իսկապես կանխատեսվում են որպես զրոյական ելքեր, իսկ 5-

ը` որպես Y=1 ելքեր: Նույն պատկերն է նաև Y=1 ելքերի դեպքում` 

20-ը ճիշտ է կանխատեսված, 5-ը` սխալ: 
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Variables in the Equation աղյուսակն արտացոլում է 

տեղեկատվությունը լոգիստիկական ռեգրեսիայի պարամետրերի 

գնահատականների և դրանց նշանակալիության մասին: 

Աղյուսակի երկրորդ սյունակում բերված են համապատասխան 

փոփոխականների ռեգրեսիայի գործակիցների 

գնահատականները, երրորդ սյունակում` դրանց ստանդարտ 

սխալները: Հաջորդ սյունակում ներկայացված են ռեգրեսիայի 

գործակիցների նշանակալիության հաշվարկման համար հիմք 

հանդիսացող Վալդի վիճակագրության արժեքները: Վալդի 

վիճակագրությունը կապված է առավելագույն 

ճշմարտանմանության մեթոդի հետ և կարող է օգտագործվել 

տարբեր պարամետրերի նշանակալիության գնահատումներում:  

Վալդի վիճակագրությունը ունի 
2

 
բաշխում: Ազատության 

աստիճանների թիվը հավասար է 1-ի, եթե ստուգվում է 

սովորական կամ ինդեքսային փոփոխականի գործակցի` 

զրոյական լինելու մասին հիպոթեզը: Վալդի վիճակագրության 

քառակուսի արմատը մոտավորապես հավասար է ռեգրեսիայի 

գործակցի գնահատականի և դրա ստանդարտ սխալի 

հարաբերությանը: Նույն կերպ արտահայտվում է նաև t-

վիճակագրությունը`սովորական գծային ռեգրեսիայի մոդելի 

դեպքում: 

Աղյուսակի նախավերջին սյունակը ցույց է տալիս ռեգրեսիայի 

գործակցի գնահատականի նշանակալիության մակարդակը: Մեր 

օրինակում X2 և X3 փոփոխականների գործակիցների 

գնահատականները նշանակալի են, իսկ X1-ի պարամետրի 

գնահատականը` ոչ: Այս արդյունքը տարակուսանք կարող է 

առաջացնել, քանի որ տրամաբանութունը հակառակն է հուշում` 
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վարորդի տարիքը ընդհանրապես դիտարկվում է որպես 

երթևեկության անվտանգության մակարդակի վրա ազդող 

նշանակալի գործոն: Սովորաբար միջին տարիքի վարորդների 

մոտ երևեկության վթարայնությունն ավելի ցածր է, քան ավագ և 

կրտսեր տարիքային խմբերին պատկանող վարորդների մոտ: 

Պարամետրի ոչ նշանակալիությունը, թերևս, կարող է 

պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ X1 փոփոխականը 

անընդհատ բնույթ է կրում` ի տարբերություն մոդելում ներառված 

մյուս փոփոխականների: Ըստ այդմ, անհրաժեշտ է տարբերակել 

տարիքային տարբեր խմբերը` դիսկրետ փոփոխականի 

կառուցման միջոցով: Այդ նպատակով ձևափոխենք X1 անընդհատ 

փոփոխականը անվանական փոփոխականի` երկաստիճան 

սանդղակով: Միջին տարիքի վարորդների համար տարիքային 

փոփոխականի արժեքը սահմանենք 0, մյուսների համար` 1: 

Ներմուծենք սույն տրամաբանությանը համապատասխանող X4 

փոփոխական:  

Այդ նպատակով մենյուում ընտրում ենք` Transform → Recode into 

Different Variables: Բացվում է համապատասխան պատուհանը 

(նկ. 3.8): Ձախ սյունակից X1 փոփոխականը տեղափոխում ենք 

Numeric Variable → Output Variable  դաշտ: Պատուհանի աջ 

հատվածի Name դաշտում լրացնում ենք նոր փոփոխականի 

անվանումը` X4 և սեղմում ենք Change: 

Այնուհետև սեղմում ենք Old and New Values կոճակը, բացված նոր 

պատուհանում սահմանում ենք նոր փոփոխականի արժեքները 

(նկ. 3.9): Այդ նպատակով Old and New Values պատուհանի ձախ 

կողմում ակտիվացնում ենք Range տարբերակը, դրա ստորին 

երկու վանդակներում լրացնում ենք համապատասխանաբար` 21 
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և 65, այսինքն` սահմանում ենք տարիքային միջակայքը, New 

Value հատվածի Value  դաշտում լրացնում ենք այն թիվը, որը 

ցանկանում ենք համապատասխանեցնել այս միջակայքին: Տվյալ 

դեպքում այդ թիվը 1-ն է: Լրացնելուց հետո սեղմում ենք Add: 

Այնուհետև ակտիվացնում ենք All other values տարբերակը,  Value  

դաշտում լրացնում ենք “0”, նորից սեղմում ենք Add: Այս կերպ նոր 

փոփոխականի բնութագրիչները սահմանված են, սեղմում ենք 

Continue, իսկ Recode into Different Variables պատուհանի վրա 

սեղմում ենք OK: Արդյունքում տվյալների բազայում ներառվում է 

նոր փոփոխական, որը 21-65տ. խմբի վարորդների դեպքում 

ընդունում է 1 արժեքը, մնացած բոլոր դեպքերում` 0: 

 

Նկ. 3.8. Նոր փոփոխականի ներմուծումը 
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Նկ. 3.9. Նոր փոփոխականի արժեքների սահմանումը 

 

Փոփոխականների նոր հավաքածուի համար կատարում ենք 

լոգիստիկական ռեգրեսիայի պարամետրերի դուրսբերման նույն 

քայլերը, ինչ նախորդ դեպքում, այն տարբերությամբ, որ Logistic 

Regression պատուհանի Covariates դաշտ ենք տեղափոխում X2, 

X3, X4 փոփոխականները (նկ. 3.10): 

Լոգիստիկական ռեգրեսիայի արդյունքները ներկայացված են 

աղյուսակ 3.2-ում: 
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Նկ. 3.10. Լոգիստիկական ռեգրեսիան` անկախ փոփոխականների 

նոր հավաքածուով 

 

Գնահատման արդյունքները ցույց են տալիս, որ X1-ի 

կերպափոխումը նկատելիորեն լավացրել է մոդելի որակը: 

Այսպես, -2 Log likelihood նկատելիորեն նվազել է և կազմում է 38.6: 

Նկատելիորեն աճել է մոդելի կանխատեսումային ունակությունը` 

80%-ից հասնելով 86%-ի (տես` Classification Table): Եվ որ 

ամենակարևորն է, մոդելի բոլոր անկախ փոփոխականների 

պարամետրերի գնահատականները նշանակալի են: 

 

Աղյուսակ 3.2. Լոգիստիկական ռեգրեսիայի արդյունքները` անկախ 

փոփոխականների նոր հավաքածուի դեպքում 
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Model Summary 

Step 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 38,604
a
 ,459 ,612 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates 

changed by less than ,001. 

 

Classification Table
a
 

 Observed Predicted 

 Y Percentage 

Correct  0 1 

Step 1 Y 0 21 4 84,0 

1 3 22 88,0 

Overall Percentage   86,0 

a. The cut value is ,500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 X2 2,713 ,934 8,426 1 ,004 15,069 

X3 -2,132 ,841 6,427 1 ,011 ,119 

X4 -2,360 ,911 6,713 1 ,010 ,094 

Constant ,831 ,730 1,296 1 ,255 2,296 

a. Variable(s) entered on step 1: X2, X3, X4. 

 

Correlation Matrix 

 Constant X2       X3       X4       

Step 1 Constant 1,000 -,262 -,431 -,425 

X2       -,262 1,000 -,255 -,454 

X3       -,431 -,255 1,000 ,134 

X4       -,425 -,454 ,134 1,000 

 

Հավելենք, որ Logistic Regression: Options պատուհանում 

ակտիվացնելով Correlations of estimates տողը, գնահատման 
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արդյունքներում կունենանք նաև փոփոխականների կոռելացիայի 

մատրիցը (աղյուսակ 3.2), որի հետազոտությունը 

հնարավորություն է տալիս նախնական պատկերացում կազմել 

մոդելում գործոնների փոխկապվածության խնդրի առկայության 

մասին: Բացի այդ, Logistic Regression: Options պատուհանում 

նշելով Classification plots տողը, լոգիստիկական ռեգրեսիայի 

վերջնական արդյունքների շարքում կներկայացվի նաև 

արդյունքային փոփոխականի կանխատեսումային արժեքների ու 

դրանց հաճախականությունների գրաֆիկը (նկ. 3.11):  

 

Նկ. 3.11. Փաստացի խմբավորումը և կանխատեսումային 

հավանականությունները 
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Ներկայացնենք լոգիստիկական ռեգրեսիայի արդյունքների հիման 

վրա տարբեր իրավիճակների հավանականությունների 

դուրսբերման ընթացակարգը: 

Լոգիստիկական ռեգրեսիայի պարամետրերի գնահատման 

արդյունքները հաշվի առնելով, կունենանք ռեգրեսիայի հետևյալ 

հավասարումը` 

432 360.2132.2713.2831.0ˆ XXXY   (3.6) 

0432  XXX դեպքում  831.0ˆ Y : 

Հաշվի առնելով, որ 831.0ˆ
1

ln 









Y

P

P
, կունենանք` 

P=0.697:  

Այսինքն` եթե վարորդը չունի տեսողական խնդիրներ, չի հաճախել 

վարորդական դասընթացների և գտնվում է 21-65տ. տարիքային 

խմբից դուրս, ապա վթարի ենթարկվելու հավանականությունը 

0.69 է:  

Հաշվարկենք վթարի ենթարկվելու հավանականությունը այն 

վարորդների դեպքում, որոնք նորից չունեն տեսողական 

խնդիրներ և չեն հաճախել վարորդական դասընթացների, սակայն 

պատկանում են 21-65տ. տարիքային խմբին, այսինքն` X2=0; X3=0, 

X4=1: Այս դեպքում (3.6)-ից բխում է, որ 529.1ˆ Y :  

529.1
1

ln 








P

P
, այստեղից` P=0.178:  Այսինքն` այլ 

հավասար պայմաններում, միջին տարիքի վարորդների կողմից 

ՃՏՊ-ում հայտնվելու հավանականությունը էականորեն ցածր է, 
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քան կրտսեր և բարձր տարիքային խմբի վարորդների 

պարագայում: 

Նույն սկզբունքով, դիտարկելով անկախ փոփոխականների 

արժեքների տարբեր համախամբություններ, կարելի է հաշվարկել 

յուրաքանչյուր առանձին իրավիճակում ՃՏՊ-ում հայտնվելու 

հավանականությունը: 
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