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 Stepwise) םבצעדי רגרסיה אקטואר:מיומנו של 

Regression) 

שמה, החזקות לניתוח רגרסיה הינה רגרסיה בצעדים. בהתבסס על ת ואוטומטיהאחת הגישות 

ישנם מספר דרכים לקבוע את אלגוריתמי השלבים,  .שלבים במספר מתקדםתהליך הרגרסיה 

 .הקדימה ואחורהושיטת  רניתהאחו, השיטה האקדמהכולל גישת הקורלציה, שיטת 

 

( ורגרסיה X( מתואם עם כל המשתנים הבלתי תלויים )Yתלוי )בשיטת הקורלציה, המשתנה ה

 -עם ערך הקורלציה האבסולוטי הגבוה ביותר. לאחר מכן משתני ה X -החל מהמשתנה המורצת, 

X ערכי ה"הבאים מתווספים עד ש- p" (ה- p-values) על כך שמשתנה ה יםמצביע- X  איננו החדש

כוללת בחובה את  מהירה ופשוטה אך איננהאמנם גישה זו  מובהק סטטיסטית.עוד 

ף, יאפיל סטטיסטית על המשתנים סכאשר מתוו, X -ה ומשתנה ,האינטראקציות שבין המשתנים

 האחרים.

 

מורצת  ,X -לבין כל משתני ה Yבין ש ותאת הקורלצי ושבות, אנו תחילה מחאקדמהבשיטת ה

מתקבלות שגיאות ו Xעל ערך הקורלציה האבסולוטי הגבוה ביותר של  Yעבור  רגרסיהה

, כאשר X -משתני היתר לאחר מכן, מחושבות הקורלציות שבין השגיאות הללו ובין ההתאמה. 

הוא זה שנבחר ואז מורצת  X -משתני היתר מבין כל  הקורלציה האבסולוטי הגבוה ביותרערך 

 האחרון X -ה המשתנשל  מקדםל הש p -ה ערךרגרסיה נוספת. השיטה חוזרת על התהליך עד ש

 מובהק סטטיסטית ואז התהליך נעצר.איננו עוד 

 

כל  של p -ה ךערלמעשה נבדק ואז  X -על כל משתני ה Y שלמורצת רגרסיה , אחורניתבשיטת ה

הגבוה ביותר.  p -ה ךערטה שוללת את המשתנה עם , כאשר באופן שיטתי השיאחד מהמשתנים

הינם מובהקים  p -פעם נוספת וחוזר חלילה עד אשר כל ערכי ה רגרסיהלאחר מכן מורצת 

 סטטיסטית.

 



 
 

 
 

ולאחר מכן  Xבשיטת הקדימה ואחורה, שיטת האקדמה מיושמת על מנת לקבל שלושה משתני 

לשלול את אחד מהמשתנים, בשל היותו  רךם יש צומיושמת גישת האחורנית על מנת לראות הא

משתני יתר מובהק סטטיסטית. יש לחזור על שיטת האקדמה ואז על שיטת האחורנית עד אשר כל 

 שקלו.י X -ה

 

ים כל המשתנים הבלתי תלוי על איטרציותהמריץ ומטי הינה תהליך חיפוש אוט בצעדים רגרסיה

 ההשתנות במשתנה התלוי.והוא ממדל את המשתנים אשר נמצאו מובהקים סטטיסטית בהסבר 

וניתן לבנות מספר רב של  משתנים בלתי תלוייםהרבה ישנם  כאשר ביותרחזקה  בצעדים רגרסיה

המכירות של ניתן לייחס את סך בוע האם צירופי מודלים. לשם המחשה, נניח שאתה רוצה לק

הוא המשתנה  המכירותסך מסוימת בעיתון מקומי. במקרה דנן שלפנינו,  מודעהלמוצר מסוים 

, עלות המודעה, מספר הינם גודל המודעה 5Xעד  1Xים הבלתי תלוי ים, בשעה שהמשתנYהתלוי 

על  איטרציות מריצה בצעדים רגרסיה. היא מופיעה וכמה פעמים בשבוע ,הקוראים, היום בשבוע

. פירוש ניתוח סטטיסטית במודל הרגרסיה מובהקיםשאת אלו  אתרהללו על מנת ל X -משתני ה

, F-, מבחניt-יחסית לרגרסיה פשוטה והוא כולל השערות מבחני הינו מורכב יותר בצעדים רגרסיה

ANOVAצמיות וכיוב'(.ע קורלציות, צולבות , קורלציות 
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