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هقدهه:
آسهَى  tاستَدًت تزای ارسیاتی هیشاى ّنلَارگی یا یکساى تَدى ٍ ًثَدى هیاًگیي ًوًَِای تا هیاًگیي خاهؼِ در
حالتی تِ کار هیرٍد کِ اًحزاف هؼیار خاهؼِ هدَْل تاضذ چَى تَسیغ  tدر هَرد ًوًَِّای کَچک تا استفادُ اس
درخات آسادی تؼذیل هیضَد ،هیتَاى اس ایي آسهَى تزای ًوًَِّای تسیار کَچک استفادُ ًوَد .در ایي اداهِ
چگًَگی اًدام ایي تست در ًزم افشار را تیاى هی کٌین.
هطالة تیاى ضذُ در ایي هتي:

آزمون تک نمونه ای  tاستودنت
بررسی نرمال بودن توزیع
آزمون دو نمونه ای  tاستودنت
آزمون هم واریانسی دو جامعه

آزهَى تک ًوًَه ای  tاستَدًت
تؼذاد سیادی اس پژٍّص ّا هطتول تز دٍ ًوًَِ یا تیطتز اس دادُ ّا است .اها ایي اهز ّویطِ اتفاق ًوی افتذ ٍ
گاّی هحمك اس یک ًوًَِ ٍاحذ اس هطاّذات تزای هطالؼِ در هَرد فمط یک خاهؼِ استفادُ هی کٌذ .حاالتی کِ
در آى فزد اس آسهَى تک ًوًَِ ای استفادُ هی کٌذ ،دٍ ًَع ػوذُ است:
 -1هوکي است فزد تخَاّذ تَسیغ یک ًوًَِ را تا یک تَسیغ فزضی هاًٌذ تَسیغ ًزهال همایسِ کٌذ .ایي یک
سَال در هَرد تطاتك تَسیغ تا یک تَسیغ ًظزی است.
 -2هوکي است فزد تخَاّذ اس طزیك آهارُ ّای یک ًوًَِ در هَرد پاراهتزّای یک خاهؼِ ٍاحذ استٌثاط
کٌذ .ایي کار هوکي است تزای تؼییي ایٌکِ آیا ًوًَِ هَرد ًظز اس یک خاهؼِ ضٌاختِ ضذُ است یا تزای
تزآٍرد کزدى پاراهتزّای یک خاهؼِ ًاضٌاختِ تِ کار هی رٍد.
سهاًی اس ایي ًوًَِ استفادُ هی ضَد کِ ٍاریاًس خاهؼِ ًاهؼلَم ٍ حدن ًوًَِ کن(کوتز اس  25یا  )30تاضذ.
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 t-testتک ًوًَِ ای آسهَى هی کٌذ کِ آیا هیاًگیي یک خاهؼِ تزاتز همذار هفزٍضی است یا ًِ؟ تِ ػثارت دیگز
آسهَى ّای سیز تز لزار است:

{

) (

{

) (

{

) (

فزض ّایی کِ تزای ایي آسهَى ٍخَد دارد:
 .1هطاّذات دارای تَسیغ ًزهال تا هیاًگیي ٍ ٍ μاریاًس

تاضٌذ.

 .2هطاّذات هستمل اس ّن تاضٌذ.
(∑

)̅

در ًتیدِ دارین:
آًگاُ تا فزض درست تَدى

,

∑

̅

آهارُ آسهَى را اس راتطِ سیز هحاسثِ هی کٌین.
̅
⁄
√

(

الف) اگز )

فزض

رد هی ضَد.

ب) اگز )

(

فزض

رد هی ضَد.

ج) اگز )

(

| | فزض

رد هی ضَد.

ػثارت )

( همذار تاالی تَسیغ  tاستَدًت تا  n-1درخِ آسادی است ٍ

خطای ًَع اٍل است.

اًجام آزهَى تک ًوًَه ای  tاستَدًت در ًرم افسارS-PLUS

تزای اًدام ایي آسهَى اس دادُ ّای هَخَد در ًزم افشار استفادُ هی کٌین .آیکَى object Explorerدر ًَار
استاًذارد را سدُ ،تا پٌدزُ هزتَطِ تاس ضَد .هزاحل سیز را طی ًواییذ.
Search path > data > air
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دادُ ّای  airتزای اًدام آسهَى هَرد ًظز اًتخاب ضذُ است .در ایي سزی دادُ  4هتغیز ٍ  111هطاّذُ تزای ّز
{ را آسهَى کٌین .لثل اس اًدام

هتغیز هطاّذُ هی ضَد .تزای دادُ ّای هَخَد هی خَاّین فزض

آسهَى ،tضزٍری است کِ دادُ ّا را اس ًظز ٍخَد همادیز پزت ٍ ضکل تَسیغ تزرسی کٌین ،تزای ایي هٌظَر
ًوَدارّای  Density ٍ QQ-Normal, Box Plotهزتَط تِ دادُ ّا را رسن هی کٌین( .ها در ایٌدا هحاسثات
را تز رٍی دادُ ی  ozoneاًدام هی دّین).
تزای آهَسش چگًَگی رسن ًوَدار در ًزم افشار  s-plusتِ صفحِ ی آهَسش ًزم افشار در سایت هزکش تحلیل
آهاری خَارسهی هزاخؼِ ًواییذ .تِ آدرس سیز:
http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/narmafzarsplus.aspx

تصاٍیز ًوَدارّای رسن ضذُ تزای دادُ ی  ozoneتِ صَرت سیز است.

ًوَدارQQ-Normal

ًوَدار Density

ًوَدارBox Plot

ًوَدار ّا ًطاًگز آى است کِ چَلگی تَسیغ هطاّذات تِ راست است ( .یؼٌی دادُ ّا تِ سوت همادیز کَچکتز
هتوایلٌذ ).تا ٍخَد ایي تَسیغ را ًزهال در ًظز هی گیزین سیزا چَلگی تسیار ضذیذ ًیست .تایذ در ًظز داضت کِ
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ًزهال تَدى تَسیغ یکی اس پیص فزض ّای آسهَى  tاست ٍ .در صَرتی کِ تَسیغ ًزهال ًثَد تایذ اس هؼادالت
ًاپاراهتزی استفادُ کٌین .تزای اًدام آسهَى  tاستَدًت هزاحل سیز را طی ًواییذ.
…Statisctics > compare samples > one sample> t Test

پس اس آى پٌدزُ ای هطاتِ پٌدزُ پاییي تاس هی ضَد .تَضیحات ّز کادر هتٌاسة تا ضوارُ لزار گزفتِ سذُ در
پاییي دادُ ضذُ است.

 .1هدوَػِ دادُ را اًتخاب هی کٌین.
 .2هتغیزی کِ لصذ دارین آسهَى را تز رٍی آى اًدام دّین اًتخاب هی کٌین.
 .3همذار هیاًگیٌی کِ در آسهَى هذ ًظز است را هی ًَیسین.
 .4فزض هماتل فزض دٍ طزفِ است .در ًتیدِ گشیٌِ ی  two.sidedرا اًتخاب هی کٌین .تمیِ گشیٌِ ّا
 less ٍ greaterاست ٍ تِ هؼٌای ایي است کِ در فزض هماتل هیاًگیي تشرگتز اس ٍ یا کَچکتز اس
همذاری تاضذ کِ هذًظز دارین.
 .5سطح اطویٌاى  %95را درًظز هی گیزین.
پس اس پز کزدى فیلذّای هَرد ًظز دکوِ ی  okرا تشًیذً .تایح ًوایص دادُ هی ضَد.
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تحلیل آزهَى:
ّواًطَر کِ هطاّذُ هی ضَد همذار آهارُ ی  ، tدرخِ
آسادی ٍ ،همذار  p-valueهحاسثِ ضذُ است .تا تَخِ
تِ همذار  p-valueکِ اس همذار  α;0.05تشرگتز است
هی تَاى گفت تا اطویٌاى  %95دلیلی تز رد فزض ٍخَد
ًذارد.

آزهَى دٍ ًوًَه ی هستقل  tاستَدًت
سهاًی کِ هی خَاّین پاراهتزّای دٍ خاهؼِ را همایسِ کٌین اس آسهَى ّای دٍ ًوًَِ ای استفادُ هی کٌین در ایي
است .کِ در آى

آسهَى ّا فزض صفز تِ صَرت

تزای همایسِ هیاًگیي ّای دٍ خاهؼِ تِ حدن ّای

ٍ

پاراهتزّای دٍ خاهؼِ ّستٌذ.

ٍ

تِ ضزطی کِ حدن ًوًَِ ّا کَچکتز اس  25یا 30

تاضذ ٍ ّز دٍ ًوًَِ دارای تَسیغ ًزهال ٍ ٍاریاًس ّای دٍ خاهؼِ ًیش تا تزاتز تاضٌذ( ،یا الالل تفاٍت فاحطی تا ّن
ًذاضتِ تاضٌذ تا تتَاى آًْا را تزاتز فزض کزد) اس آسهَى دٍ ًوًَِ ای  tاستفادُ هی کٌین .تِ ػثارت دیگز:
)

(

)

(

در ایي آسهَى یکی اس حالت ّا سیز را هطزح است:

تزای هحاسثِ آهارُ آسهَى تا فزض درست تَدى
.I

{

) (

{

) (

{

) (

دٍ حالت خَاّین داضت:

ٍاریاًس دٍ خاهؼِ هدَْل ٍلی تزاتز کِ اس ٍاریاًس ادغاهی استفادُ هی کٌین)

(
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(

)

(

)

سپس آهارُ آسهَى اس راتطِ :
̅

̅
√

هحاسثِ هی ضَد کِ دارای تَسیغ  tاستَدًت تا
.II

د رخِ آسادی است.

در راتطِ حالتی کِ ٍاریاًس دٍ خاهؼِ هدَْل ٍ ًاتزاتز تاضٌذ آًگاُ آهارُ آسهَى اس راتطِ:
̅

̅
√

هحاسثِ هی ضَد کِ دارای تَسیغ  tاستَدًت تا درخِ آسادی سیز هی تاضذ:
)
)

̅ هیاًگیي ًوًَِ اٍل
دٍم،

ٍاریاًس ًوًَِ ی اٍل،

(
(

حدن ًوًَِ اٍل ٍ ̅ هیاًگیي ًوًَِ دٍم

)

(

ٍاریاًس ًوًَِ ی

حدن ًوًَِ دٍم.

سپس ایي همذار  Tتا همادیز خذٍل تَسیغ  tاستَدًت همایسِ ی هی کٌین:
الف) اگز

(

)

ب) اگز

)

(

ج) اگز

)

(

)

(

فزض

رد هی ضَد.

فزض

رد هی ضَد.

| | فزض

رد هی ضَد.

همذار تاالئی تَسیغ  tاستَدًت تا  d.fدرخِ آسادی است.

خطای ًَع اٍل است.
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اًجام آزهَى دٍ ًوًَه ی هستقل  tاستَدًت در ًرم افسارS-PLUS
تزای اًدام آسهَى ها اس دادُ ّای  Sensorsاس سزی دادُ ّایی کِ اس لثل در ًزم افشار تِ صَرت پیص فزض لزار دادُ
ضذُ است استفادُ هی کٌین .در ایي سزی دادُ هی خَاّین دٍ هتغیز

ٍ

را تا ّن آسهَى کٌین .در اتتذا تایذ اس ًزهال

تَدى تَسیغ دٍ خاهؼِ هَرد تزرسی اطویٌاى حاصل کٌینّ .واًٌذ حالت لثل سزی ًوَدارّای خؼثِ ایٍ density ،
 QQ-Normalرا رسن هی کٌین.

ًزهال تَدى تَسیغ دٍ خاهؼِ :تا تَخِ تِ ًوَدار
 Densityکاهال ٍاضح است کِ ایي سزی دادُ ّا
چَلگی تِ سوت راست دارًذ .در ًتیدِ تَسیغ دادُ ّا
ًزهال ًیست ٍ تایذ اس هؼادالت ًاپارهتزی استفادُ کزد.
در ایٌدا اس ایي فزض صزف ًظز کزدُ ٍ هسیز تذست
آٍردى را تذست هی آٍرین اها در دادُ ّای حمیمی
تحلیل کِ اس ایي سزی دادُ تذٍى دارا تَدى تَسیغ
ًزهال تذست هی آیذ صحیح ًیست.
اس دیگز ضزٍط تزای اًدام ایي آسهَى تزاتز تَدى ٍاریاًس دٍ خاهؼِ است .اگز ٍاریاًس دٍ خاهؼِ تا ّن تزاتز
تاضٌذ ،آهارُ آسهَى  tدارای تَسیغ دلیك tاستَدًت خَاّذ تَد ٍلی در حالت ػذم تزاتزی ٍاریاًس ّای خَاهغ،
ایي آهارُ دارای تَسیغ تمزیثی  tاستَدًت است.

آزهَى هن ٍاریاًس دٍ جاهعه
تزای اًدام آسهَى تزاتزی ٍاریاًس ّا السم است هسیز سیز طی ضَد.
…Statistics > Data Summaries > Summary Statistics
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تا اًدام ایي هزاحل پٌدزُ رٍتزٍ تاس هی ضَد.
ستاًِ یData

 در کادر ً data setام فایل هَرد ًظز را اًتخاب هی
کٌیذ.
 در کادر  variableدٍ هتغیزی کِ لصذ آسهَى ّن
ٍاریاًسی آًْا را داریذ اًتخاب کٌیذ.
تالی کادرّا را در حالت پیص فزض افشار لزار دادُ ٍ
تغییزی در آًْا ًذّیذ.
ستاًِ ی statistics

در ایي ستاًِ اًَاع هتغیزّای هزکشی ٍ پزاکٌذگی ٍخَد
دارد ٍلی ها در ایٌدا تٌْا تِ هحاسثِ ی ٍاریاًس ًیاس
دارین .در ًتیدِ تٌْا هزتغ هزتَط تِ ٍاریاًس را تیک دار
کزدُ ٍ هاتمی را غیز فؼال هی کٌین.
تا سدى دکوِ  okهحاسثات اًدام هی ضَد ٍ ًتیدِ تِ
صَرت سیز ًوایص دادُ هی ضَد.

همذار

است،کِ تمزیثا تا ّن تزاتز است .در ًتیدِ

ٍ

هتغیزّای هَرد ًظز ّن ٍاریاًس ّستٌذ.

تزای اًدام آسهَى  Tاستَدًت هزاحل سیز را طی ًواییذ:
…Statistics > Compare Samples > Two Sample > t Test
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کادر سیز ظاّز هی ضَد.کِ تَضیحات ّز یک اس کادرّا تا ضوارُ ّای لزار گزفتِ ضذُ در کٌارضاى تیاى ضذُ
است.
ً .1ام سزی دادُ ّای هَرد
تزرسی
 .2هتغیز اٍل کِ لصذ تزرسی آى
را داریذ اًتخاب کٌیذ( .یؼٌی
)V5
 .3هتغیز دٍم کِ لصذ تزرسی آى
را داریذ اًتخاب کٌیذ( .یؼٌی
)V7
اگز هتغیز دٍم ،گزٍُ تٌذی ضذُ
تاضذ گشیٌِ  Variable 2 is A Grouping Variableرا تیک دار هی کٌین .در ایي هثال هتغیز دٍم گزٍُ
تٌذی ضذُ ًیست در ًتیدِ تیک دار ًوی کٌین.
 .4در ایي لسوت  Paired tتِ هؼٌای دادُ ّای خفتی است .یؼٌی دادُ ّایی کِ اس یک فزد خاظ در دٍ
ضزایط گزفتِ ضذُ است هثال ٍضؼیت سالهت فزد لثل ٍ تؼذ اس خَردى یک دارٍ ٍ .لسوت
 Two-sample tهزتَط تِ هطاّذات دٍ ًوًَِ ای است .در ایي هثالن ضاّذات اس ًَع دٍ ًوًَِ ای
است.
گشیٌِ ی  assume equal variancesهزتَط تِ فزض تزاتزی ٍاریاًس است کِ تا تَخِ تِ آسهَى تزاتزی
ٍاریاًس ٍ تزاتز تَدى ٍاریاًس ّا ػثارت را تیک دار هی کٌین.
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 .5در ایي لسوت همذار هیاًگیٌی کِ هی خَاّین فزض صفز را تؼزیف کٌین لزار هی دّین .فزض آسهَى تِ
{

صَرت رٍتزٍ است.
 .6تٌا تِ آسهَى ارائِ ضذُ در خط لثل آسهَى دٍ طزفِ را اًتخاب هی کٌین.
 .7سطح اطویٌاى  %95را در ًظز تگیزیذ.

گشیٌِ ی Print Resultsتزای چاج ًتایح است ٍ .سپس گشیٌِ ی okرا تشًیذً .تایح تِ صَرت سیز هی تاضذ.
تحلیل آزهَى:
ّواى طَر کِ هطاّذُ هی کٌیذ ػذد
هزتَط تِ  p-value = 0کوتز اس سطح
هؼٌی داری  0.05است .در ًتیدِ تا تَخِ
تِ هطالة تاال چَى ػذد هحاسثِ ضذُ اس
 0.05کوتز است در ًتیدِ فزض صفز رد
هی ضَد .یؼٌی اختالف تیي هیاًگیي دٍ ًوًَِ تزاتز ً 0.51یست.
اگز تِ خای ػذد  0.51ػذد  0را لزار دّین تِ ایي هؼٌاست کِ هیاًگیي دٍ خاهؼِ تا ّن تزاتز است .تِ ضکل
سیز:
یا
کِ تا تَخِ تِ آهارُ ی تذست آهذُ رد ٍ یا تاییذ هی ضَد .در آى صَرت در ارائِ در صَرت ػذم رد فزض صفز
در گشارش ًَضتِ هی ضَد دلیلی تز رٍ فزض صفز ٍخَد ًذارد در ًتیدِ تفاٍت هؼٌی داری در هیاًگیي ّای دٍ
خاهؼِ ٍخَد ًذارد ٍ .در صَرت رد فزض صفز ًَضتِ هی ضَد فزض صفز پذیزفتِ ًطذُ ٍ رد هی ضَد .تذیي هؼٌا
کِ تفاٍت هؼٌی داری تیي هیاًگیي ّای دٍ خاهؼِ ٍخَد دارد.
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هٌبع:
 آهَسش کارتزدی ٍ آهَسش ًزم افشار  ،s-plusگزدآٍردًگاى دکتز هسؼَد ًیکَکار ،حثیة تزتتی لزُ تاؽ،هزضیِ سْیلی راد ،راضیِ اٍالد دیلوماًیاى ،اًتطارات گستزش ػلَم پایِ1384،
 کارتزد ًزم افشار  s-plusدر تحلیل آهاری ،تالیف :آیتیي سؼادت ،هْذی هختارپَر ،سیٌة ًَرٍسی،اًتطارات خْاد داًطگاّی ٍاحذ اصفْاى1389 ،

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

