
 

 

 

 

 

 

(R) 

  
 

 

 

 
 

 

 

کس تحلیل آماری خًارزمیمرتديیه:   
*** 

statistics.ir-www.kharazmi 
 خًارزمیمرکس آماری 

 

 

 

http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/
http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/


2 | w w w . K h a r a z m i - S t a t i s t i c s . i r  

 

 همذهِ:

ایي آسهَى یکی اس رایج تزیي آسهَى ّای ًاپاراهتزیک است ٍ سهاًی اس آى استفادُ هی ضَد کِ دادُ ّا تػَرت 

آسهَى هجذٍر کای تیص  )همیاس اسوی(.فزاٍاًی تاضٌذ ٍ آًْا را تتَاى تػَرت دٍ یا چٌذ طثمِ تمسین تٌذی کزد

 اس سایز آسهَى ّای ًاپاراهتزیک در پژٍّص ّای ػلَم اًساًی تکار هی رٍد. 

 هطالة ارائِ ضذُ در ایي هتي ػثارتٌذ اس:

 کای دٍ  هؼزفی آهارُ ی

   تَسیغ کای دٍ

 اًطثاق کای دٍسهَى آ

 ّای دادُ ّای هستمل کای دٍآسهَى 

 

 کای دي  آزمًنمعرفی 

آسهَى کای دٍ یا خی دٍ، تز هثٌای فزاٍاًی )تؼذاد( هطاّذُ ضذُ ٍ فزاٍاًی هَرد اًتظار تِ تزرسی یک هتغیز در 

. ٍ اس آًجا کِ ّذف تزرسی یک هتغیز است، اس ایي آسهَى تزای تزرسی فزضیِ ّای تَغیفی هی پزداسدجاهؼِ 

 ضَد. استفادُ هی

پس در ٍالغ ّذف ایي آسهَى پاسخگَیی تِ ایي سَال است کِ آیا فزاٍاًی یک غفت در جاهؼِ طثك اًتظار است 

آیا تیي فزاٍاًی ّای هطاّذُ ضذُ ٍ فزاٍاًی ّای هَرد اًتظار اختالف هؼٌی دار ٍجَد  ،یا خیز ٍ تِ ػثارتی دیگز

 دارد یا خیز.

یي فزاٍاًی ّای هطاّذُ ت ّا اختالف هؼٌی دار ٍجَد ًذارد. تٌاتزایي: فزؼ غفز تیاى هی کٌذ کِ تیي ایي فزاٍاًی

 .ضذُ ٍ فزاٍاًی ّای فزضی یا هَرد اًتظار تفاٍت هؼٌی دار ٍجَد ًذارد

( است ٍ تِ غَرت سیز K-1دٍ تا درجِ آسادی ) کایآهارُ آسهَى یا ضاخع آهاری تزای ایي فزضیِ دارای تَسیغ 

 هحاسثِ هی ضَد.



3 | w w w . K h a r a z m i - S t a t i s t i c s . i r  

 

∑                                                           است. dfػالهت اختػاری درجِ آسادی ّن 
(     )

 

  
 

 .است اًتظار هَرد فزاٍاًی    ٍ ضذُ هطاّذُ فزاٍاًی   کِ در آى، 

هطاّذُ ضذُ اس  کای دٍی دٍی جذٍل تشرگتز تاضذ فزؼ غفز رد هی ضَد ٍلی اگز کاکای دٍ اس ّوچٌیي اگز 

 .تحزاًی کَچکتز تاضذ تٌاتزایي فزؼ غفز ّن رد ًوی ضَد کای دٍیٍل یا تِ اغطالح ذج کایذٍ

 تًزیع کای دي

اػذاد تػادفی تاضذ. پس   (1ٍ0ًزهال ) i.i.dت . تایذ سًزهال اتَسیغ هجوَع هزتغ هتغیزّای تػادفی    تَسیغ 

∑               درجِ آسادی دارد.  nتَسیغ کای دٍ تا       
 
    

ٍ  5ًوًَِ تػادفی تا تَسیغ کای دٍ تا درجِ ّای آسادی  100در اداهِ  ضکل تَسیغ تِ درجِ آسادی تستگی دارد.

 تَلیذ کزدُ ٍ ًوَدارّای آى ّای را ًطاى هی دّین تا تفاٍت ایي دٍ حالت هطخع تز گزدد. 50

 را در ًزم افشار تٌَیسیذ.تزای تَلیذ اػذاد تػادفی تا تَسیغ کای دٍ ػثارت سیز 

> x<-rchisq(100,5)  

> y<-rchisq(100,50) 

 xًزهال ٍ جؼثِ ای هتغیز   QQًوَدار 

 

 

 yًزهال ٍ جؼثِ ای هتغیز  QQ ًوَدار 

 

 

. تزای آهَسش چگًَگی رسن ًوَدار در تًزهال ّز یک اس هتغیزّای رسن ضذُ اس QQًوَدارّای جؼثِ ای ٍ 

 یدر غفحِ آهَسش ًزم افشار سایت هزکش تحلیل آهار "Rرسن ًوَدار در ًزم افشار "فایل آهَسضی تِ  Rًزم افشار 

ّواى طَر کِ در ًوَدار ّای رسن ضذُ هطاّذُ هی ضَد تزای هتغیزی کِ درجِ ی  خَارسهی هزاجؼِ ًواییذ.

 ّستٌذ. ٍ ّز چمذر کِ ػذد تشرگتز تاضذ تَسیغ تِ ًظز ًزهال هی ضَد. ىآسادی کَچکتزی دارد ًوَدارّا ًاهتمار

http://kharazmi-statistics.ir/fa/narmafzarR.aspx
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 چٌذ ًکتِ ضزٍری در آسهَى ّای خی دٍ: 

 اس اسوی تاضٌذ.. دادُ ّا تػَرت فزاٍاًی ٍ طثمِ ای تاضٌذ ٍ در همی1

 . فزاٍاًی ّز هطاّذُ تایذ اس سایز هطاّذات هستمل تاضٌذ.2

 . ّز هطاّذُ تایذ فمط در یک طثمِ لزار دادُ ضَد.3

تاضذ ٍ در غَرتی کِ درجِ آسادی یک تاضذ تایذ فزاٍاًی  5% خاًِ ّا تایذ تیطتز اس 80. فزاٍاًی هَرد اًتظار 4

 اضذ.تیطتز ت 5هَرد اًتظار ّوِ خاًِ ّا اس 

تاضذ،  5% خاًِ ّا کوتز اس 20. ّوچٌیي، در هَالؼی کِ حجن ًوًَِ کن تاضذ ٍ فزاٍاًی هَرد اًتظار در تیطتز 5

تایذ گزٍُ ّا را تا ّن ادغام کٌین کِ فزاٍاًی هَرد اًتظار ّز خاًِ تیطتز ضَد ٍ در هَالؼی کِ درجِ آسادی یک 

 ّن ًثایذ تاضذ. 5تاضذ حتی یک خاًِ ّن کوتز اس 

 

 اوطباق کای ديزمًن آ

آسهَى اًطثاق  ؟خاظ تزهی آیٌذجوؼیت اس تؼذادی  آسهَى هیشاى اًطثاق تزای آى است کِ تثیٌین آیا دادُ ّا

 کای دٍ ایي اهکاى را فزاّن هی کٌذ تا آسهایص کٌین آیا دادُ ّا تا هذل ساسگاری دارًذ یا ًِ؟

تار پزتاب کزدُ ٍ ّز تار یکی اس  180کٌیذ تاسی دارین کِ آى را . فزؼ ذتزای ایي آسهَى هثالی را در ًظز تگیزی

تار ظاّز ضَد( تؼذاد  30ّز یک اس اػذاد )در غَرتی کِ تاس سالن تاضذ اًتظار دارین  اػذاد تاس رٍ آهذُ تاضذ.

 سیز است.دفؼاتی کِ ّز یک اس اػذاد رٍ آهذُ اًذ در جذٍل 

 عدد تعداد

22 1 

27 2 

36 3 

34 4 

22 5 

32 6 

تزای رسیذى تِ ًتایج دلخَاُ تایذ احتوال ّا ٍ هیشاى هطاّذات ّز یک اس اػذاد رٍی تاس را  Rدر ًزم افشار 

 تؼزیف کٌین. تزای ایي هٌظَر ػثارت ّای سیز را در ًزم افشار تایپ کٌیذ.
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> obs<-c(22,27,36,34,29,32) 

> probs<-c(1,1,1,1,1,1)/6 

>chisq.test(obs,p=probs) 

 پزتابتار  180تؼزیف تؼذاد هطاّذات ّز یک اس اػذاد رٍی تاس در ( 1

 ّز یک اس اػذاد تاس در حالت کاهال سالن تَدى تاس( تؼزیف احتوال هطاّذُ ی 2

 (تست اًطثاق کای د3ٍ

 

ارائِ ضذُ در رٍتزٍ هطاّذُ  ِ یّواًطَر کِ در ًتیج

ٍ درجِ ی   4.3333همذار آهارُ ی کای دٍ  هی کٌیذ

هحاسثِ ضذُ در ایي  p-valueهمذار  است. 5 آسادی

غفز ٍجَد ًذارد. در ایٌجا فزؼ دلیل تز رد فزؼ ر ًتیجِ گتز است درتش 0.05است کِ اس همذار  0.5025هثال 

ًتیجتا است یا ًِ؟(  6/1خَتی است یا ًِ؟) آیا احتوال آهذى ّز ػذد تزاتز  تاس، تاسغفز ایي است کِ آیا 

 خَتی است. تاس ،هَرد ًظز تاسخَتی است ٍجَد ًذارد ٍ  تاسدلیلی تز رد کزدى فزضیِ ًسثی تز ایٌکِ 

 دیگز:هثالی  

 48ی، هْزُ تِ رًگ آت 20اس ایي هْزُ ّا  .هْزُ تِ رًگ ّای آتی، لزهش، سرد ٍ سثش دارین 100ای حاٍی کیسِ 

ی ّن اًذاسُ ٍ ّوگي  ٍ تواهی هْزُ هْزُ تِ رًگ سثش است 20هْزُ تِ رًگ سرد ٍ  12 ،تِ رًگ لزهش هْزُ

است کِ اًتظار  دّین. اری اس ایي کیسِ اًجام هیاًتخاب تا جایگذ 25ّستٌذ ٍ تٌْا در رًگ هتفاٍت هی تاضذ. 

در  % هْزُ اًتخاتی سثز سًگ تاضذ.20% هْزُ سرد ٍ تا احتوال 12% هْزُ ی لزهش، 48 %هْزُ آتی،20تا احتوال 

 اها هطاّذات تِ غَرت سیز است. سثش.هْزُ  5سرد ٍ هْزُ  3هْزُ لزهش، 12 هْزُ آتی، 5ٍالغ 

 هْزُرًگ   هطاّذُ اًتظاریتؼذاد  هطاّذات ٍالؼید تؼذا

 آتی  5 4

 لزهش  12 7

 سرد  3 5

 سثش  5 2
 

 تِ ٍسیلِ آسهَى کای دٍ هٌطثك تَدى ایي هْزُ ّا را تا اًتظار ٍ هذل اًتظاری تسٌجین؟هیخَاّین 

(1 
 

   (2 
 

(3 
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 غفز: هْزُ ّا تا تَجِ تِ اًتظار هَجَد هذل تٌذی ضذُ اًذ.فزؼ 

 یز را در ًزم افشار تایپ ًواییذ.سػثارت 

< a<-c(4,7,5,9( 

< probs<-c(20,48,12,20)/100 

<chisq.test(a,p=probs( 

 

 

در ًتیجِ دلیلی تز   0.05 ٍ تشرگتز تَد ایي ػذد ًسثت تِ همذار آلفا p-valueتَجِ تِ ػذد تذست آهذُ تزای تا 

 َد ًذارد ٍ فزؼ پذیزفتِ هی ضَد.جفزؼ ٍ رد

تمزیة کای دٍ اًتْای ًتیجِ ًوایص دادُ ضذُ پیام ّطذاری تَسط ًزم افشار تیاى ضذُ کِ هوکي است در 

آسهَى کای دٍ تِ احتواالت را ضٌاسایی کزد. فزضیات ایي اخطار تِ ٍاسطِ ی آى است کِ تایذ  درست ًثاضذ.

ها در ایٌجا  تِ ضَد ٍ تزرسی ضَد.هستمل تَدى ًیاس دارًذ ٍ تایذ ایي هَضَع در هزاحل آسهَى در ًظز گزف

 ل در ًظز گزفتِ این.احتواالت را هستم

 

 های دادٌ های مستقل کای ديآزمًن 

در یک جذٍل را تا ّن آسهَى  آسهَى سهاًی کارتزد دارد کِ تخَاّین ٍاتستِ تَدى ٍ یا استمالل دٍ ردیفایي 

 ِ آًْا هستمل ًیستٌذ.کغفز آى است کِ ایي دٍ ردیف هستمل ّستٌذ ٍ فزؼ هماتل آى است  فزؼیؼٌی  کٌین.

اختیار است کِ تزای هَاردی کِ  دادُ ّایی اس ضذت سمَط َّاپیوا درطَر هثال در ایي تخص فزؼ کٌیذ ِ ت

 جذٍل سیز دستِ تٌذی ضذُ است.یا ًِ  ٍ فزاى کوزتٌذ ایوٌی داضتٌذاسه

    خسارتمیسان                      

   اغال حذالل اس کوتز اس تیطتز

 تلِ 12813 647 359 42 ایمىی بىدکمر

 خیز 65963 4000 2642 303
 

ُ کای دٍ یک خػیػِ را ی ایجاد کزدُ است؟ آهارتفاٍت کوزتٌذّا یف دادُ ّای هستمل ّستٌذ یا تستيدٍ ردآیا 

 ز)اًتظار( کذاهٌذ؟ د ًظرتؼذاد دادُ ّای هَ اایجاد هی کٌذ. اه
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 تایپ ًواییذ.اًجام تست هَرد ًظز ػثارت سیز را در ًزم افشار تزای 

< yes<-c(12813,647,359,42) 

< no<-c(65963,4000,2642,303) 

< chisq.test(data.frame(yes,no)) 

 

 

در  0.05ٍ کَچکتز تَدى ایي همذار اس همذار آلفا  p-valueمذار هحاسثِ ضذُ تزای همذار آهارُ تَجِ تِ هتا 

 تٌذ.ًیس ل% رد هی ضَد. در ًتیجِ دٍ ردیف دادُ اس ّن هستم95ز در سطح ًتیجِ فزؼ غفز هَرد ًظ

در ایي  داضتِ تاضیذ کِ تواهی ایي هزاحل تزای ضزایطی کِ تَسیغ دٍ هتغیز هتفاٍت تاضذ ًیش تزلزار است.دلت  

هٌاسة تَسیؼطاى  ستٌذّای هختلف ّاس تَسیغ ّای  ییردیف ّاآیا  ضزایط فزؼ غفز ایٌگًَِ تیاى هیطَد کِ:

 ؟است

 

 

 

 

 

 هٌثغ:

- 2.loxblog.com-http://khi/ 

، تزجوِ: غغزی طاّزخاًی، ًجن الذیي گٌج خاًلَ، JOHN VERZANدر آهار همذهاتی، هَلف: Rاستفادُ اس  -

 ػلی فػیحی

 

http://khi-2.loxblog.com/

