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 مقدمه
موجودند. این کتب نیازمند سطوح آمادگی  2و آنالیز واریانس 1کتب متعددي در حوزه رگرسیون

هاي مختلفی بر محتوا تاکید دارند. این کتاب مقدماتی نیست و مطالعه آن متفاوتی هستند و به صورت
 نیازمند قدري دانش در حوزه تئوري آماري پایه و تمرین است.

هاي و بازه 4هاي فرضزمون، آ3رود که با ملزومات استنباط آماري مانند برآورداز خوانندگان انتظار می
جبرخطی و محاسبات  موردتحلیل داده، قدري اطالعات در  حوزهآشنا باشند. دانشی ابتدائی در  5اطمینان

 نیز مورد نیاز است.
هایی تاکید این نوشتار بر تمرین رگرسیون و آنالیز واریانس است. هدف این است که بدانیم چه روش

ها سازي کاربرد این روشها را چه زمانی باید به کار برد. براي شفافروش تر اینوجود دارند و از آن مهم
هاي متعددي ارائه شده است. بر مباحث تئوري ریاضی تاکید ها، مثالو نمایاندن نتایج حاصل از آن

اطالعات قبلی داشته باشند و  موردرود خوانندگان تا حدي در این که انتظار میچراچندانی نشده است، 
 ؛است در جایی دیگر به این موضوعات پرداخته شود. مباحث تئوري حائز اهمیتند ترمناسبطرفی از 

نها ایم. این تتري پرداختهبه طور عمیقبه تئوري آماري کنند. چراکه رویکردهاي انتخابیمان را هدایت می
 سازندارا قادر میشامل قضایاي مرسوم نیست. مفاهیم آماري کیفی نیز به همان میزان مهمند چراکه م

تر به جاي تنها صحبت کردن در مورد موضوعی، دست به عمل بزنیم. یادگیري این قواعد کیفی سخت
 د.نماینباشد؛ اما این قواعد آمارگران موفق و با تجربه را یاري میاست، چراکه بیان دقیق آنها دشوار می

. شود استفادهاز یک بسته محاسباتی آماري  ؛ یعنی بایدتوان بدون تمرین آموختتحلیل داده را نمی
فی مختلبراي استفاده افراد  هاها وجود دارد. این بستهبسته هاي زیادي براي انتخاب از میان اینگزینه

دالیل   ایم.را انتخاب کرده 6Rهستند. در اینجا ما  متفاوتی اند و داراي نقاط قوت و ضعفطراحی شده
 دارد: وجود Rمتعددي براي انتخاب 

ویسی نجه در مورد فرآیندهاي از پیش برنامهنویسی نیز است، در نتیبان برنامهیک ز R: پذیريتطبیق
نسبتا ساده  Rهاي جدید در نویسی روششویم. برنامهافزاري دچار محدودیت نمیشده در یک بسته نرم

 است.
                                                           
1 regression 
2 analysis of variance 
3 estimation 
4 hypothesis 
test
  
5 confidence interval 

 6 )Ref. Ihaka and Gentleman (1996 و تیم مرکزي توسعه R )2003( 
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ماري قدیمی زمانی هاي آهتعاملی است. برخی از بست فرآیندي : تحلیل داده به طور ذاتیتعامل
افزارها، بود. با وجود پیشرفت سخت باباي تر بوده و پردازش دستهکه محاسبات گران طراحی شدند

دهد در هر قدم یک عمل انجام می Rاي در استفاده از آنها باقی مانده است. پارادایم قدیمی پردازش دسته
 بینیم تغییراتی اعمال کنیم.می سازد که بر اساس آنچه حین تحلیلو ما را قادر می

نرم افزاري  Rاست. ایجاد شده -از آن مشتق گشته plus-Sکه بسته تبلیغاتی -Sبر پایه  R: آزادي
با یکدیگر سازگارند؛ بدین  plus-Sو  R 2گیرد.در اختیار افراد قرار می رایگاناست و به صورت  1باز-متن

 استفاده کرد. S-plusتوان از هاي استفاده شده در این کتاب میمعنی که براي بسیاري از مثال
میان محققان آماري  Sیا  Rترین بسته آماري است، اما رایج SAS ،: در کاربردهاي عمومیمحبوبیت

همچنین براي کاربردهاي کمی  Rشود. میترند. با نگاهی به نشریات آماري این محبوبیت تایید محبوب
 در امور مالی داراي شهرت است.

 
 Rشروع کار با 
وري پاسخ داده خواهد شد. شما نیازمند اندکی کوشش است. این کوشش با افزایش بهره Rیادگیري 

هاي فرعی دیگري که در این کتاب افزارها و دادهصب نرمنو همچنین  Rتوانید طریقه دسترسی به می
 بیاموزید. 1اند را در ضمیمه استفاده شده

نویسی به طور مختصر توضیح داده شده زبان برنامه 2نیست. در ضمیمه  Rاي بر این کتاب مقدمه
تاب کاین در  موجود هایی که براي تولید نتایجفرمان کند. تمامیاست، اما این به تنهایی کفایف نمی

اره ها را دوبتوانید این تحلیلاند. این یعنی شما میار داده شدهاند به طور عمدي در متن قراستفاده شده
 3تجربه کنید. Rرا پیش از آشنایی کامل با  و تغییراتتولید کرده 

زاري گسپاس -نبود پذیرامکانکه بدون آنها تهیه این کتاب -افزار سازندگان این نرم جا دارد ازدر انتها 
 4.کنیم

 
 
 
 

                                                           
1 open-source software 

  تهیه کرد. project.org-www.rتوان از را می UNIXهاي لینوکس، مکینتاش، ویندوز و سایر نسخ نسخه 2
 مراجعه نمایید. project.org-www.rبه وبسایت  Rتوانید براي دسترسی به راهنماي مقدماتی مجانی می 3
 بیابید.  www.stat.lsa.umich.edu/˜faraway/LMRتوانید در وبسایت هاي ذکر شده در متن کتاب را میداده4


