
  : مقدمه 
هول ، بـر اسـاس   آنهايي كه با آمار آشنا هستند ، مي دانند كه معموالً با معلوم بودن نوع توزيع احتمال يك متغير تصاذفي دربارة يك يا چند پارامتر مج

در . ن هيجدهم ميالدي برمـي گـردد   تاريخچه آمار ناپارامتري هم مانند آمار پارامتري به اوايل قر. يك نمونه تصادفي ، استنباط آماري انجام مي گيرد 
ميالدي ادعا گرديد كه مشـيت الهـي بـر      ۱۶۱۰تا   ۱۶۲۹ميالدي مقاله اي منتشر شد و طي آن بر اساس آمار نوزادان شهر لندن در فاصله سالهاي  ۱۷۱۰

  . اين است كه تعداد نوزادان پسر بيش از تعداد نوزادان دختر باشد 
با اين حال آمار ناپارامتري بيش از دو قرن ناشناخته بود ، تا اينكه پيشرفت آن بـا  . مون ناپارامتري معروف مي باشد در حقيقت اين ادعا موضوع يك آز

آغـاز    ۱۹۴۷و ديگـري توسـط دو آمـاردان بنامهـاي مـن و ويتنـي در         ۱۹۴۵انتشار دو مقالة پژوهشي ، يكي توسط آمارداني به نام ويلكاكسون در قرن 
  .گرديد 

ضر آمار ناپارامتري به عنوان يك سلسله روشهاي آماري ، براي دستيابي به حقايق علمي در رشته هاي مختلف علوم ، گسـترش پيـدا كـرده    در حال حا
  .  است و تا امروز ده ها كتاب و صد مقاله در اين باره انتشار يافته است 

  بدون پارامتري)  رگراسيون ( پسروي 
  

  به كار برده شده ) پسرفت(به همراه رگراسيون   S-plusو   Rضميمه اي به يك 
  جان فكس

  ۲۰۰۲ژانويه 
  

  مدلهاي رگراسيون بدون پارامتري .۱
  :با مدل زير متنا سب است ) كه در ضميمه روي رگراسيون غير خطي توصيف شده است(غير خطي  مدل سنتي رگراسيون

   iii xy Bf 
'

,  
  

جايي كه  '
1
,......

p
  رداري از پارامترهايي است براي اينكه برآورده شـوند ، و                       ب xxx Ki
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     بـرداري از پـيش

مي باشد ؛ اشتباهات   nمين مشاهده از  iبيني ها براي  i
توزيـع     ²و اخـتالف    oفرض مي شوند كـه بطـور معمـول و مسـتقل بـا صـفر ميـاه                

آنچنانكـه آن در يـك مـدل    . نسبت به عوامـل پـيش بينـي كننـده ، از قبـل معـين مـي گـردد           y، مربوط به ارزش ميانگين پاسخ  f(0)عملكرد . شوند 
  .رگراسيون خطي مي باشد 

  . نامشخص باقي مي ماند   fمدل رگراسيون بدون پارامتري عمومي در يك حالت مشابه نوشته مي شود ، اما عملكرد 
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. در رگراسيون بدون مستقيم مي باشد ، به جاي اينكه پارامترها را ارزيـابي كنـد     f(0)عالوه بر اين ، هدف رگراسيون بدون پارامتري برآورد عملكرد 

مانند رگراسـيون غيـر خطـي    . يك عملكرد يكنواخت و دنباله دار است   f(0)ي ضمناً بر اين فرض هستند كه بيشتر روش هاي رگراسيون بدون پارامتر

فرض اينكه  
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  . استاندارد مي باشد  

رگراسيون ساده غيـر  . پيش بيني كننده وجود دارد يك مورد خاص مهم از مدل عمومي ، رگراسيون ساده بدون پارامتري مي باشد كه فقط يك عامل 
  yناميده مي شود و چون كاربرد مهم ، رديابي يك خط منحني يكنواخت از طريق نمودار پراكندگي »  گي .يكنواختي نمودار پراكند« پارامتري اغلب 

  . ب متن به كار گرفتم من مكرراً رگراسيون غير پارامتري را در اين حالت در چهارچو. مي باشد   xدر مقابل  


