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این پروکسی برای از بین  درواقع. شودمیمتغیر مستقل وارد مدل  عنوانبهو در فاز دوم  شودمیاول تعریف 

  .بین قیمت و تقاضا است دوطرفهبردن وجود این رابطه 

 ایدومرحلهرگرسیون حداقل مربعات  محاسبه توانندمیو ...  SAS ،Eviews ،SHAZAM چون افزارهایینرم

 "SPSSرا انجام دهند. لیکن محاسبه با بسته آموزشی 

href="/courses.php?id=24&title=آموزش_SPSS_افزارینرم<"پیشرفته_و_مقدماتی SPSS  به

ن روش با ای مسئلهیک نمونه  افزارنرمدارد. لذا در این مقاله با این  تریوسیعدلیل سهولت کاربرد، کاربرد 

 .گیردمیمورد تحلیل قرار 

آموزشی یک کمپانی را در اختیار گرفته  هایکتابو  ایچندرسانه، فروش کاالی بازاریابیثال: یک شرکت م

 . این شرکت به کمککندمیاست و به ازای فروش محصوالت تولیدی این کمپانی درصدی را از آن دریافت 

 خواهدمیابطه این شرکت . در این ررساندمیارسال ایمیل محصوالت موجود را به اطالع اعضای سایت خود 

 غیرهایمتطراحی نماید تا به این وسیله  شودمیانجام  هاایمیلاین  واسطهبهکه  خریدهاییمدلی را برای کل 

 .کننده میزان فروش خود را تعیین نماید بینیپیشاصلی 

متغیر  به عنوانمحقق در نظر گرفته است که متغیر میزان کل فروش را  عنوانبهاین شرکت  بازاریابیمشاور 

ماهیانه  صورتبهاینترنتی  خریدهایارائه شده توسط این سایت برای  هایتخفیفمیزان  متغیرهایوابسته و 

ننده ک بینیپیش متغیرهای عنوانبهکاال را  دودستهبه هر فرد برای خرید هر  شدهارائه پیشنهادهایو تعداد 

  .کمکی وارد مدل نماید متغیرهای عنوانبهمرتبط با تخفیف خرید اینترنتی را  متغیرهایو 

فروش خاص ارائه شده برای هر فرد است لیکن بر  پیشنهادهایتخفیف ماهیانه مستقل از  که آنجائیاز 

ستند ه دوسویهمیزان فروش و میزان تخفیف با یکدیگر دارای رابطه  روازاینگذار است.  تایرفروش این اقالم 
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شده در اولین فاز در نظر  داشتهنگه متغیرهاییا  Lag متغیرهای عنوانبهرا  و باید میزان فروش این اقالم

 .کنیممیرا انتخاب  …Create Time series و گزینه واردشدهبگیریم. لذا ابتدا به مسیر زیر 

 

ا . و نوع تابع رکنیممیسپس میزان خرید این دو قلم کاال را انتخاب کرده و به کادر سمت راست منتقل 

 .دهیممیقرار  Lag روی

 

 .را انتخاب کنیم Two Stage Least Squares گزینه SPSS افزارنرم، در هارگرسیون حال باید از خانواده
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ارسالی دریافت شده است را  هایایمیل واسطهبهکه  خریدهاییحال باید در این مرحله متغیر تعداد کل 

قسمت متغیر وابسته مدل وارد کنیم. زیرا هدف از این مطالعه شناسایی عواملی بود که تعداد کل این خرید 

روی  فمندترهد بازاریابیخود را  هایبرنامهتا در آینده این شرکت تبلیغاتی بتواند تمام  کنندمیرا شناسایی 

 .این عوامل متمرکز نماید

وع به همراه ن ایرسانهبرای خرید کتاب و همچنین محصوالت پند  شدهارائه پیشنهادهایتعداد  سپس باید

 هایکارتبانکی و تحویل در هنگام دریافت محصول و پرداخت از طریق  هایچکپرداخت را که به دو فرم 

این مرحله باید  . درکنیممیوارد  Explanatory کننده یا بینیپیش متغیرهایاعتباری است را به قسمت 

ت نوع پرداخ متغیرهایا سودمند سازی متغیر وارد کنیم. این  سازبهینهرا در قسمت  سازمشکل متغیرهای

و  ایندرسانهچهزینه، تخفیف ارائه شده برای خرید اینترنتی کتاب و تخفیف ارائه شده برای خرید اینترنتی 

 .را می زنیم OK لیدمتغیر سودمند شده میزان فروش این اقالم است. سپس ک
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هستند، اثر کلی آنها در برآورد واقعی  instrumental که فقط متغیرهاییولی برای  شودمیمحاسبه 

  .ولیکن برای آنها ضرایب محاسبه نمی شود شودمیضرایب متغری های پیش بین محاسبه 

که بیان رابطه خطی بین  چندگانهیا همان ضریب همبستگی  Multiple R در بخش بعدی خروجی، مقدار

ین متوسط تا ضعیف ب نسبتاًکننده و متغیر مشاهده شده است، نشان از یک رابطه  بینیپیش متغیرهای

 R Square به مدل و متغیر وابسته مدل دارد. توان دوم آن را که با واردشدهکننده  بینیپیش متغیرهای

درصد از میزان فروش محصوالت این شرکت از طریق کانال ایمیل  41که  کندمیبین  دهندمینمایش 

برای مقایسه بین  عمدتاًنیز  Adjusted مقدار .است بینیپیشمحقق قابل  موردمطالعه متغیرهایتوسط 

 .کاربرد دارد هامدل

 

ولی اعتبار قابل قب که در برآورد ضرایب رگرسیونی و میزان باقیمانده، دهدمیجدول تحلیل واریانس نشان 

 .است 50/5آن زیر  داریمعنیبرای مدل رگرسیونی وجود دارد زیرا که مقدار سطح 

 

 توانمیکه از روی این جدول  شودمیبه مدل در این بخش مشخص  واردشده متغیرهایضرایب  درنهایت

 .ارائه نمود گیریتصمیمدر  موردنظربود را برای شرکت  دنباالنمدلی که محقق به 
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