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 ( 𝛞𝟐) دوآزمون  كای

  توزیع كای دو

بررسی معناداری تفاوت  ناپارامتریک است که توسط فیشر ارائه شده  و کار اصلی آن، آزمون آزمون کای دو یک

 .باشدمیدو به شكل زیر مورد انتظار است . فرمول کلی کایهای مشاهده شده و بین فراوانی

 

ϰ2 = ∑
( fo − fe)2

fe
 

:   foفراوانی مشاهده شده 

fe  :  فراوانی مورد انتظار 

 

 σو انحراف معیار  μمتعلق به جامعه نرمال با میانگین  xاگر متغیر  آید.دو از توزیع نرمال بدست میتوزیع کای

 سپس هریک از اعضای نمونه با استفاده از فرمول انتخاب شود، nباشد و از این جامعه نمونه تصادفی به حجم 

z=
x−μx

μx
  کند.درجه آزادی پیروی می nدو با متغیر تصادفی زیراز توزیع کای استاندارد شوند، 

ϰ2 = 𝑧1
2 + 𝑧2

2 + ⋯ + zn
2 

و میانگین و وایانس  دهددر جه آزادی را نشان می kتوزیع کای دو دارای رابطه ای به شكل زیر می باشد که در آن 

 باشد.می  2kو k آن به ترتیب
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 نحوه عملكرد آزمون كای دو

ها، فراوانی مشاهده شده دهد. به این فراوانیمیها نشان مقداری را برای فراوانی در سلول ،آوری اطلاعاتجمع

ا هگویند. از طرفی در صورتی که طبق فرض صفر استقلال بین دو متغیر وجود داشته باشد، انتظار داریم فراوانی

طبیعی است که بین این دو نوع فراوانی اختلاف وجود داشته باشد. در صورتی که به شكل دیگری باشد. 

 را بپذیریم. نظرتوانیم فرض مورد اختلاف قابل توجه نباشد،  می

fo )) در غیر این صورت فرض صفر رد می شود. علت تقسیم کسر − fe بر  fe  مقیاس ز کردن یا بینرمالای

 هاست.کردن داده
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 شرایط استفاده از آزمون كای دو

 هاتصادفی بودن داده -1

 هامستقل بودن نمونه-2

 بزرگ بودن نمونه به اندازه کافی-3

( باشد. در صورتی که این اتفاق بیافتد باید 5ها )به عقیده بعضی11ها نباید کمتر از گفته می شود فراوانی سلول

تر ای بزرگدو تعداد نمونهن اعتقاد دارند برای انجام آزمون کایطبقات ادغام شود. به همین دلیل بعضی از محققی

به مقدار بیش از  5نی کمتر از هایی با فراوادر صورت وجود سلول  spssمورد نیاز است. در نرم افزار   51از 

 ندارد.دو، قدرت لازم را جهت انجام آزمون کای ست که تستها هشدار داده می شود، این بدین معنیسلول 21%

 شود.ای و اسمی استفاده میهای رتبهآزمون کای دو  برای متغیر-4

 

 مراحل آزمون كای دو

 تعیین کنید.با استفاده از توزیع مورد آزمون تظار را فراوانی های مورد ان-1

 را تعیین کنید. ϰ2آماره -2

که در آن  محاسبه نمایید.  N-K-1 و درجه آزادیمورد نظر دو با سطح خطای مقدار بحرانی را از جدول کای -3

N  تعداد طبقات وK باشد. تعداد متغیرهای برآورد شده می 

 تصمیم گیری کنید. -4

 

ون  ا پواسیع نرمال یع خاص مثل توزیک توزیها را با از داده یكسریزان تناسب و ارزش یمآزمون نیكویی برازش، 

ن ییتع عیها با آن توزنداشته باشند برازش داده یادیفاصله زع یها از شكل توزکه دادهیدر صورت کند. یم یبررس

ن معنا یاست بد دودیگر آزمون کایکاربرد  2ز مانند ین جا نی. روش آزمون در اشودین صوورت رد میر ایو در غ

ا مشوواهده ی یواقع یهایوانبا فرا 2χعیر در قالب رابطه توزین مقادیمورد انتظار ا یر فراوانیکه با محاسووبه مقاد

 شود . یها مشخص مبرازش داده یسه آماره حاصل با حدود بحرانیت با مقایشود و در نهایسه میشده مقا
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ن یج ایع نتایبار آن را پرتاب کرده که توز 311ک تاس یسووالم بودن  یبررسوو ید برای: فرض کن مثـــا 

د رنگ جدول داده مسئله است ی)فقط قسومت سفر اسوت . یبه صوورت جدول ز 6تا  1ن اعداد یبار ب 311

  م (ید محاسبه کنیه جدول را بایبق

 عدد

 یفراوان                    
 جمع 6 5 4 3 2 1

oF 54 44 45 26 55 54 055 

eF 45 45 45 45 45 45 055 

( )

eF

eF-oF 2
 4/5 4/5 5 88/6 6 4/5 08/2 

 

 كسان باشد .یتمام اعداد  یفراوان یعنیكنواخت باشد . یع یتوز یسالم است که دارا ین تاس در صورتیا

50كنواخت =یع یتوز -1
6

300
=  

 مفروضات :

 Hكنواخت است = یها ع دادهیتاس سالم است = توز -2

 1Hست = یكنواخت نیها ع دادهیست = توزیتاس سالم ن -3

 

K                            K--N=dfبرآورد شده =  یتعداد پارامترها         Nتعداد طبقات = 1      

                       

 

 شود. ها رد نمیفرض صفر مبنی بر یكنواخت بودن دادهبنابراین 


