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همذهِ:
آسهَى ًاپاراهتزی هؼادل  Fتِ دست آهذُ اس جذٍل تحلیل ٍاریاًس در طزح تلَوی تصادفی ،آسهَى فزیذهي است.
یىی اس آسهَىّای آهاری است وِ تزای همایسِ چٌذ گزٍُ وارتزد دارد ٍ اس ًظز هیاًگیي رتثِّای گزٍُّا را
هؼلَم هیوٌذ وِ آیا ایي گزٍُّا هیتَاًٌذ اس یه جاهؼِ تاضٌذ یا ًِ؟ همیاس در ایي آسهَى تایذ حذالل رتثِای
تاضذ .ایي آسهَى هتٌاظز غیز پاراهتزی آسهَى Fاست ٍ هؼوَال در همیاسّای رتثِای تِ جای  Fتِ وار هیرٍد ٍ
جاًطیي آى هیضَد .در آسهَى  Fتایذ ّوگٌی ٍاریاًسّا ٍجَد داضتِ تاضذ وِ در همیاسّای رتثِای ووتز
رػایت هیضَد.
آسهَى فزیذهي تزای تجشیِ ٍ تحلیل ٍاریاًس دٍ طزفِ (تزای دادُّای غیز پاراهتزی) تِ رٍش رتثِتٌذی تِ وار
هیرٍد ٍ ًیش تزای همایسِ هیاًگیي رتثِتٌذی گزٍُّای هختلف وارتزد دارد .تحلیل ٍاریاًس دٍ طزفِ رتثِ ای
فزیذهي ،ایي فزضیِ را هی آسهایذ وِ  Kگزٍُ ّوتا اس تَسیغ پیَستِ ٍاحذی ٍ یا اس چٌذ تَسیغ تا هیاًِ یىساى
(در صَرت هتمارى تَدى تَسیغ ّا تا هیاًگیي یىساى) گزفتِ ضذُاًذ یا خیز؟
در اداهِ چگًَگی اًجام آسهَى فزیذهي در ًزم افشار  S-PLUSرا آهَسش هیدّین.
هطالثی وِ در ایي هتي تیاى ضذُ است ػثارتٌذاس:

آسهَى فزیذهي
اًجام آسهَى فزیذهي در ًزم افشار S-PLUS

آزمًن فریذمه
دادُّا در ایي آسهَى ػثارتٌذاس  bهتغیز  kهتغیزُ دٍتِدٍ هستمل (
ضًَذ  )i=1,2,…,b( .هتغیز تصادفی در تلَن  iاست  .هتٌاظز تا تیوار  jاست.

) وِ  bتلَن ًاهیذُ هی-

 bتلَن را تِ ضزح سیز هزتة هیوٌین.
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در درٍى تلَن (سطز) -iام ًسثت دادُ هیضَد.
رتثِای تاضذ تیي  1تا  kوِ تِ
فزض وٌیذ
) تا یىذیگز همایسِ هیضًَذ ٍ رتثِ  1تِ
یؼٌی ،تزای تلَن -iام هتغیزّای تصادفی (
وَچىتزیي همذار هطاّذُ ضذُ در تلَن  2تِ دٍهیي وَچىتزیي هطاّذُ ٍ تِ ّویي تزتیة رتثِ  kتِ تشرگتزیي
هطاّذُ در تلَن ً iسثت دادُ هیضَد .ایي تخصیص رتثِّا در ّوِ  bتلَن اًجام هیگیزد .در حالت ٍجَد ّن
رتثِ اس هتَسط رتثِّا استفادُ هیوٌین .تؼذ هحوَع رتثِّای ّز تیوار را تا ًام تِ صَرت
) تِ دست هیآٍرین .تَجِ وٌیذ وِ در ایي آسهَى تِ ّیچ همایسِای
∑ تِ اسای (
تیي تلَنّای هختلف ًیاسی ًیست.
شرایط:
 b .1هتغیز تصادفی  kهتغیزُ دٍ تِ دٍ هستملاًذ.
 .2هیتَاى درٍى ّز تلَن هطاّذُ را تز حسة هالوی هطلَب رتثِتٌذی وزد.
فرضَا:
در ایي لسوت هیخَاّین آسهَىّای سیز را اًجام دّین:
فزض

 :در ّز رتثِ تٌذی هتغیزّای تصادفی در درٍى تلَن احتوال هساٍی دارًذ.

فزض

 :حذالل ،هطاّذات یىی اس تیوارّای هتفاٍت اس هطاّذات یه تیوار دیگز است.

آمارٌی آزمًن:
تزای تذست آٍردى آهارُی آسهَى تزای آسهَى فَق هزاحل سیز را تایذ طی وٌین:
اتتذا ػثارت
را وِ تا ]
تِ صَرت
ٍجَد ًذاضتِ تاضذ،

[

∑

∑

هطخص هی ضَد حساب هی وٌین .اگز ّن رتثِ
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∑
سادُتز هیضَد .تؼذ ػثارت را هحاسثِ هیوٌین ،تا استفادُ اس ایي همذار آهارُ آسهَى ػثارت است اس:
⁄

اس چٌذن ) 𝛼 (1-ام تَسیغ Fوِ در جذٍل هزتَط تا
فزض صفز را در سطح 𝛼 رد هیوٌین .اگز
درجِ آسادی ،تِ دست هیآیذ تشرگتز تاضذ .در ٍالغ ،تَسیغ F
ٍ
را تمزیة هیوٌذ .اها تمزیة ًسثتا خَتی است ٍ ٍلتی  bتشرگتز ضَد ایي تمزیة تْتز هی-
تٌْا تَسیغ دلیك
ضَد.
اگز

ً ،مطِ را در ًاحیِ تحزاًی در ًظز هیگیزین ٍ سطح هؼٌیدار تَدى را تِ صَرت

) 𝛼̂ =( ⁄

هحاسثِ هیوٌین.
تذوز :اگز آهارُ آسهَى را تِ صَرت سیز در ًظز تگیزین:
⁄
⁄
آًگاُ همذار
لثَل وزد.

را تا چٌذنّای تَسیغ هزتغ وایدٍ تا  k-1درجِ آسادی هیتَاى همایسِ وزد ٍ آسهَى را رد یا

اوجام آزمًن فریذمه در ورم افسار S-PLUS
چگًَگی آسهَى فزیذهي در ًزم افشار  S-PLUSرا تا طزح یه هثال ضزح هیدّین.
مثال :در جذٍل پاییي ًوزات  5داًص آهَس در سِ درس ریاضی ،فیشن ٍ ضیوی آٍردُ ضذُ است .آسهَى
فزیذهي را تزای یىساى تَدى هجوَع ًوزات داًص آهَساى اًجام دّیذ.
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شیمی
هجوَع ًوزات داًصآهَساى تزاتز است
هجوَع ًوزات داًصآهَساى تزاتز ًیست

دادُّای جذٍل را تِ صَرت تصَیز ًوایص دادُ ضذُ در ًزمافشار ٍارد ًواییذ .هتغیز  xداًصآهَساى هتغیز y
درٍس ٍ هتغیز ً zوزات وسة ضذُ تَسط داًصآهَساى در ّز یه اس درٍس است( .تزای آهَسش چگًَگی ٍرٍد
دادُ در ًزم افشار  S-PLUSتِ فایل "هؼزفی ًزم افشار ٍ ٍرٍد دادُ" صفحِی آهَسش ًزمافشار  S-PLUSدر
سایت هزوش تحلیل آهاری خَارسهی هزاجؼِ ًواییذ).

ستَى هزتَط تِ ضوارُی داًصآهَساى

ستَى هزتَط تِ درٍس

ستَى هزتَط تِ ًوزات وسة ضذُ
تَسط داًص آهَساى در ّز یه درٍس

پس اس ٍارد وزدى دادُّا در ًزمافشار تزای اًجام آسهَى فزیذهي هسیز را طی ًواییذ.
…Statistics > Compare Samples > K Samples > Friedman Rank Test
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پس اس آى پٌجزُی سیز تاس هیضَد.
وام فایلی کٍ دادٌَا را در آن يارد ي رخیرٌ کردٌایذ

وام ستًن مرتًط تٍ متغیرَای پاسخ (ومرات
کسة شذٌ است) را اوتخاب وماییذ.

وام ستًن مرتًط تٍ متغیر گريٌ
تىذی شذٌ را اوتخاب کىیذ.
وام ستًن مرتًط تٍ متغیرَای تلًک تىذی شذٌ را اوتخاب کىیذ.

پس اس سدى دووِی  okپٌجزُی هزتَط تِ آسهَى فزیذهي تاس هیضَد.
مقذار p-value

مقذار درجٍ آزادی

مقذار آمارٌی کایدي

در گشارش دادُ ضذُ تَسط ًزم افشار همذارج  ،p-valueهمذار آهارُی وای دٍ ٍ درجِ آسادی هحاسثِ ضذُ است.
تا تَجِ تِ همذار  p-value=0.9742وِ اس همذار  2.25تشرگتز است پس دلیل تز رد فزض صفز ٍجَد ًذارد.
یؼٌی تا احتوال  %95فزض صفز یؼٌی تزاتزی هجوَع ًوزات داًصآهَساى پذیزفتِ هیضَد.
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در آسهَى فزیذهي (تِ طَر ولی تواهی آسهًَْا در ایي دست) ّوَارُ در تطخیص تلَنّا ٍ گزٍُتٌذیّا دلت
ًواییذ تا ًتیجِگیزی هٌاسة تذست آیذ .طزح اًجام ضذُ در ایي هثال طزح کامال تصادفی ًاهیذُ هیضَد.

هٌثغ:
 آهَسش وارتزدی ٍ آهَسش ًزم افشار  ،s-plusگزدآٍردًگاى دوتز هسؼَد ًیىَوار ،حثیة تزتتی لزُ تاؽ،هزضیِ سْیلی راد ،راضیِ اٍالد دیلوماًیاى ،اًتطارات گستزش ػلَم پایِ1384،
 وارتزد ًزم افشار  s-plusدر تحلیل آهاری ،تالیف :آیتیي سؼادت ،هْذی هختارپَر ،سیٌة ًَرٍسی،اًتطارات جْاد داًطگاّی ٍاحذ اصفْاى1389 ،
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