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 آزمون های پارامتری

 در این موارد استفاده می شود : tاز آزمون 

 و فقط آن را از روی نمونه براورد کرده باشیم ستاندارد جامعه ناشناخته باشدراف ادر شرایطی که انح

 (03)کمتر از  در مواردی که حجم نموه کوچک است

 

 وجود دارد که طبق حجم نمونه از یکی از انها استفاده میکنیم tخانواده ای از توزیع های 

 n-1نمونه است :  1تابع درجات آزادی tتوزیع 

 کمی بزرگتر از یک : انحراف استانداردقارن است با میانگین صفر و مت tشکل توزیع 

√=  tاستاندارد در توزیع انحراف 
  1
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 شبیه تر می شود zبه توزیع  tتر می شود و توزیع  نزدیکتریک به  انحراف استانداردایش پیدا کند افز   هرچه 

دنباله های . های آن بیشتر می شود سطح زیر دنباله و دی کاهش می یابد توزیع کشیده تر می شودبلندتر است. هر چه درجه ازا tتوزیع 

 می شودشبیه توزیع نرمال  tدرجه ازادی به بی نهایت برسد، شکل توزیع تی کلفت تر نشانه پراکندگی بیشتر است. وق

 

با همان احتمال بزرگتر است.  zاستخراج شده از  tبا یک احتمال معین،  tسطح بیشتری قرار گرفته در ازمون  tچون در دنباله های 

 بزرگتر است فرض صفر سخت تر رد می شود( t تیوقچون ) است zقوی تر از  tبنابراین ازمون 

 بزرگتر می شود. برای رد فرض صفر  tهر چه درجات ازادی کوچکتر شود مقدار  tدر توزیع 

 :و درجات آزادی  tانواع آزمون 

 1     آزمون فرضیه درباره میانگین جامعه )تک گروهی(       

 2 2  1       نمونه مستقل میانگین های دواختالف آزمون معناداری 

 1       نمونه وابسته میانگین های دو آزمون معناداری اختالف

                                                           
 برخی محدودیت ها می تواند آزادنه تغییر کنددرجه آزادی تعداد ارزش هایی است که پس از قرار دادن  1

 تعداد محدودیت ها –درجه آزادی = تعداد نمونه 

است. در محاسبه انحراف استاندارد یک محدودیت وجود  n) برای مثال برای میانگین هیچ محدودیتی وجود ندارد و درجه آزادی مساوی 

 ( n-1دارد و درجه آزادی مساوی است با 
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 ضل میانگین ها تقسیم بر خطای استاندارد= تفا tفرمول کلی 

ه خطای استاندارد محاسبه عمدتا خطای استاندارد در سوال ذکر میشه و از شما خواسته نمیشه ک رو بخواهد tمساله از شما مقدار اگر 

 یادتون هست گفتم.رو در نکات هفته قبل  میانگین فرمول خطای استاندارد. کوتاهی دارهمیانگین که فرمول مگر خطای استاندارد  ، کنید

 ؟!که

 tمی شود سپس با درجه آزادی و جهت آزمون )دوسویه یا یک سویه بودن( مشخص ی در جدول با توجه به سطح آلفا، بحران tمقدار 

گتر باشد بزر tه بزرگتر بود فرض صفر رد می شود. )حاال متوجه می شوید چرا هر چه محاسبه شد tمحاسبه شده مقایسه می شود. اگر 

 ؟(احتمال رد فرض صفر کمتر می شود

 

 میانگین نمونه های همبسته توان باالتری دارد زیرا : آزمون تفاوت

 خطای استاندارد نمونه های همبسته کمتر از خطای نمونه های مستقل است

. یادتون بزرگتری نیاز است  tکمتر به  برای معنادار شدن آزمونی با درجه آزادی و  درجه آزادی برای نمونه های وابسته کوچکتر است

 قوی تر است. بزرگتر  t گفتیم همین چند خط قبل هست که

 

 ه این نکته دقت کنید:در مورد ازمون تفاوت میانگین های دو نمونه مستقل ب

 :نمونه مستقل یعنی

هستند اما در معرض متغیرهای مختلف مثال دو روش  هیا از یک جامع / انتخاب شده اند  نمونه ها از دو جامعه مختلف مثال زن و مرد 

 تدریس قرار گرفته اند

 باید واریانس های دونمونه یکسان باشد 

 استفاده میکنیم Fبرای بررسی یکسانی واریانس ها از آزمون نسبت 

 2اگر واریانس ها یکسان نبود فرمول ها تصحیح می شوند

ℱاین رابطه بر قرار است :   Fو  tبین   � 2 

 

 در مورد ازمون برای گروه های همبسته:

 / یا اندازه گیری مکرر صورت گرفته مثال پیش آزمون و پس آزمون

                                                           
 داوطلبان دکتری البته باید زحمت بکشید و فرمول ها رو حفظ کنید کتاب مراجعه کنید.ل ها دارید به فرمو نیاز بهاگر  2
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ا جفت های همتراز شده هستند. جفت های طبیعی مثل دوقلوها / جفت هایی که توسط پژوهشگر بر اساس یک متغیر جفت شده اند ی

 مثال بر اساس هوش

 توان این آزمون باالتر است(چرا همتراز کردن راهی برای کنترل متغیرهای مزاحم است ) باز هم می بینید که 

 

 zنسبت: آزمون  معناداری آزمون

 :انواع 

 نسبت نمونه با نسبت جامعهمقایسه آزمون معناداری 

 آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو نسبت مستقل

 ت بین دو نسبت همبستهدار بودن تفاوآزمون معنا

 

 نسبت ها تقسیم بر خطای استانداردف فرمول کلی = اختال

 یادتون هست چی بود؟.... معناداری نسبت نمونه ای استاندارد نسبت برای آزمونخط

√                     :    0هم راحته  همبستهنمونه های خطای استاندارد نسبت 
   

 
 

  

            4دو گروه همبسته بر حسب فراوانی برای ازمون تفاوت نسبت z فرمول این یکی هم به نظر مهم میاد : 
   

√   
 

 

 

 آزمون واریانس:

 

                                                           
 : نسبت افرادی که به سوال یک جواب درست و به سوال دو جواب غلط داده اند   0

 : برعکس قبلی 

 دادند کاری نداریم()با اون هایی که هر دو رو درست یا هر دو رو غلط جواب 

 
راوانی هم فراوانی های متناظر با همین نسبت های باال هستند که با حروف کوچک نشون دادیم. پس حواستون باشه اگر نسبت داد به ف  و  �  4

 تبدیلش کنید
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 tآزمون معناداری مقایسه واریانس های دو نمونه همبسته: آزمون 

 2     درجه آزادی : 

 

 Fآزمون   نس های دو نمونه مستقل:آزمون معنادری مقایسه واریا

 بود که واریانس هاه میانگین های دو نمونه مستقل این آزمون مقایسبرای  tالزم آزمون  مفروضه آفرین!این آزمون کجا به کار می رفت ؟ 

 استفاده میکنیم. Fبرای بررسی این مفروضه از ازمون برابر باشند. 

F یانس کوچکتر= واریانس بزرگتر تقسیم بر وار 

F )هیچ وقت کمتر از یک نمی شود )چون واریانس بزرگتر در صورت کسر است 

 

 :ازمون معناداری همبستگی 

 فیشر( t)یا  tآزمون معناداری همبستگی نمونه : آزمون 

 2     درجه آزادی : 

√𝔯        :سخت نیستخیلی برای این ازمون هم  tفرمول 
  2

1 � 2 

 

 فیشر zآزمون معنادار بودن تفاوت دو ضریب همبستگی در نمونه های مستقل : آزمون 

   استانداردراف شر که یک توزیع طبیعی است با انحفی zتبدیل می شود به  rضریب همبستگی 
1

√  0
 

 

 دو نمونه تقسیم بر خطای استانداردفیشر  z اختالف  = فیشر  zفرمول 

√   :  خطای استاندارد 
1

√  0
 

1

√  0
 

 

 tی در نمونه های همبسته : آزمون آزمون معناداری تفاوت دو ضریب همبستگ

 0      :    درجه آزادی 


