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مرکس آماری خًارزمی

مقدمٍ:
یکی اص آصهَى ّبی پشکبسبشد دس آهبس آصهَى  tاست .آصهَى  tدس صهبًی کبسبشد داسد کِ هقذاس اًحشاف هؼیبس
هطخع ًببضذ .دس ایي حبلت ًوی تَاى اص آصهَى  zاستفبدُ کشد ٍ اص آصهَى  tاستفبدُ هی کٌین .اًدبم ایي آصهَى
داسای پیص فشؼ ّبیی است کِ ببیذ قبل اص اًدبم آصهَى دس ًظش گشفتِ ضَد.
 .1تَصیغ دادُ ّب ببیذ ًشهبل ببضذ( .بب استفبدُ اص آصهَى کَلوَگشف-اسویشًَف)
 .2دادُ ّب داسای هقیبس فبغلِ ای یب ًسبی ببضٌذّ( .وبًٌذ سيً ،وشُ آصهَى ّبی سٍاًی هبًٌذ افسشدگی
ٍ)...
 .3دٍ گشٍّی کِ قػذ هقبیسِ آى ّب سا داسین هقیبس اسوی داضتِ ببضٌذ .هبًٌذ هقبیسِ دٍ گشٍُ اص هبدساى،
یب هقبیسِ دٍ بشًذ اص هبضیي.
آصهَى  tدس ًشم افضاس Rبشای هتغیشّبی تک ًوًَِ ،هتغیشّبی خفتی ٍ هتغیشّبی دٍ ًوًَِ ای قببل اًدبم است .دس
اداهِ چگًَگی اًدبم آصهَى دس ًشم افضاس بیبى ضذُ است.
هطبلبی کِ دس ایي هتي بیبى ضذُ ػببستٌذاص:

آصهَى  tتک ًوًَِ
آصهَى  tدٍ ًوًَِ ای
آصهَى  tدٍ ًوًَِ ای دس حبلت ٍاسیبًس ّبی بشابش
آصهَى  tدٍ ًوًَِ ای دس حبلت ٍاسیبًس ّبی ًبآصهَى  tتک ًوًَِ
آصهَى  tدٍ ًوًَِ ای
آصهَى  tدٍ ًوًَِ ای دس حبلت ٍاسیبًس ّبی بشابش
آصهَى  tدٍ ًوًَِ ای دس حبلت ٍاسیبًس ّبی بشابش
آصهَى  tبشای ًوًَِ ّبی خفتیبشابش
آصهَى  tبشای ًوًَِ ّبی خفتی
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آزمًن  tتک ومًوٍ
صهبًی کِ اًحشاف هؼیبس دس هسئلِ هدَْل ببضذ اص آصهَى  tاستفبدُ هی کٌین .دس ایي حبلت آهبسُ

√

است ،دس ایٌدب  sاًحشاف هؼیبس ًوًَِ ٍ ،خبیگضیي 𝜎 یؼٌی اًحشاف هؼیبس خوؼیت هی ضَد .اص آهبسُ ی  ٍ tآصهَى t

صهبًی استفبدُ هی کٌین کِ:
الف) تَصیغ دادُ ّب ًشهبل ٍ  nکَچک ببضذ .دس ًتیدِ تَصیغ  tداسای  n-1دسخِ آصادی است.
ة) اگش  nبضسگ ببضذ دس ًتیدِ هی تَاى گفت تَصیغ ًشهبل است.
ّوبًطَس کِ گفتِ ضذُ یکی اص ضشٍط اٍلیِ بشای اًدبم آصهَى ً tشهبل بَدى دادُ ّب است .خْت هطبلؼِ بیطتش
بشای آصهَى کلوَگشف-اسویشًَف ٍ دیگش آصهَى ّب بشای تطخیع ًشهبل بَدى تَصیغ دادُ ّب بِ فبیل "آصهَى
ًشهبل بَدى دادُ ّب" دس پبیگبُ ایٌتشًتی هشکض تحلیل آهبسی خَاسصهی هشاخؼِ ًوبییذ.
خْت اًدبم آصهَى  tتک ًوًَِ ای دادُ ّبی  nhtempسا اص سشی دادُ ّبی پیص فشؼ ًشم افضاس اًتخبة هی
کٌین .بب تَخِ بِ آصهَى دادُ ّبی هَسد ًظش ًشهبل ّستٌذ دس ًتیدِ پیص فشؼ هَسد ًظش سا داسد .خْت اًدبم
آصهَى  tتٌْب الصم است ػببست (وام دادٌ) t.testسا تبیپ ًوبییذ .دس غَست اًدبم غحیح هشاحل خشٍخی ضبیِ بِ
تػَیش پبییي ًوبیص دادُ هی ضَد.
آزمًن تک ومًوٍ ای t
سطح معىی داری

مقدار آمارٌ ی t

ّوبًطَس کِ دس خشٍخی هطبّذُ هی کٌیذ بب تبیپ یک هتغیشً ،شم افضاس آصهَى تک ًوًَِ ای  tسا اًدبم هی ضَد.
دس گضاسش اسائِ ضذُ تَسط ًشم افضاس هقذاس آهبسُ ی  ٍ t=313.1173هقذاس  pکوتش اص سطح هؼٌی داسی بذست
آهذُ است .دس ًتیدِ فشؼ  tدس ایي آصهَى سد هی ضَد .فشؼ غفش ٍ هقببل دس آصهَى ببال بِ غَست صیش است.
{

3|www.Kharazmi-Statistics.ir

چٌبًچِ ػببست دیگشی غیش اص ػببست ببال دس ًشم افضاس ًَضتِ ًطَد ًشم افضاس هقذاس فشؼ هقببل سا بِ طَس پیص
فشؼ غفش ٍ هقذاس سطح آصهَى سا  %95دس ًظش گشفتِ هی گیشد .ػببست کبهل بشای فشهبى آصهَى  tبِ غَست صیش
است .خشٍخی ًشم افضاس بشای ّش دٍ ػببست پبییي یکسبى ٍ هبًٌذ تػَیش ببال است.

(<t.test(nhtemp
)< t.test(nhtemp, alternative=c("two.sided"),mu=0,conf.level=0.95
سطح معىی داری (پیش فرض )%95

عدد مًرد وظر برای آزمًن میاوگیه.

فرض جایگسیىی تًسط رشتٍ ای از کارکترَا بیان می گردد .پیش

است .ي برآيرد فاصلٍ میاوگیه بر حسب

پیش فرض ورم افسار صفر است.

فرض آن  two.sidedاست .عبارت َای  greaterي lessویس برای

فرض جایگسیه

حالت بسرگتر از ي کًچکتر از بٍ کار می ريد .شما می تًاوید از حريف
ايل آن ویس برای بٍ کارگیری استفادٌ کىیدَ .مچىیه می تًاوید از
عبارت اختصاری  altبٍ جای  alternativeاستفادٌ ومایید.

آزمًن  tدي ومًوٍ ای
آصهَى  tدٍ ًوًَِ ای بشاسبس آهبس

)

( ) ̅

̅(

ٍ فشؼ ًشهبل بَدى دادُ ّب ٍ یب تقشیبب ًشهبل بَدى

√

دادُ ّب هی ببضذ .هطبّذُ هی کٌیذ کِ هخشج هتفبٍت تش اص آصهَى یک ًوًَِ ای است .اسبسب اگش هب بتَاًین فشؼ
بیطتشی داضتِ ببضین هبٌی بش ایٌکِ دٍ ًوًَِ ای ّب اًحشاف هؼیبس یکسبى (ًبضٌبختِ) داسًذ ،ایي سبدُ سبصی هی
ضَد.
آزمًن  tدي ومًوٍ ای در حالت ياریاوس َای برابر
دٍ سشی دادُ ّبی صیش سا دس ًظش بگیشیذ.
) a=(79.98,80.04,80.02,80.04,80.03,80.03 ,80.04 ,79.97 ,80.05 ,80.03 ,80.02 ,80.00 ,80.02
) b=(80.02, 79.94 ,79.97 ,79.98,79.97 ,80.03 ,79.95
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دس ایي هسئلِ فشؼ بش آى است کِ دٍ ًوًَِ داسای تَصیغ ًشهبل ٍ ٍاسیبًس ّبی بشابش ّستٌذ .دس ایي حبلت بب
سسن ًوَداس هی تَاى دیذ کِ هیبًگیي اػذاد دس سشی  Aبیطتش اص ّ Bستٌذ .دس ایي هسئلِ هی خَاّین آصهَى
بشابشی هیبًگیي ّبی دٍ سشی سا بب آصهَى  tبشسسی ًوبیین .ػببست صیش سا دس ًشم افضاس بٌَیسیذ.
)<t.test(a,b,var.equal=TRUE
بب ًَضتي ػببست هختػش ببال توبهی پیص فشؼ ّبی هذًظش دس ًشم افضاس اػوبل هی ضَد دس ایي حبلت ًیض بشای
اػوبل فشؼ ّبی هذًظش خَد هی تَاى فشاهیٌی ضبیِ بِ حبلت آصهَى  tتک ًوًَِ ای سا ًَضت .دستَس کلی
فشهبى بشای آصهَى دٍ ًوًَِ ای بِ غَست صیش است.
)t.test(x, y, mu, alternative, conf.level, paired,var.equal
 :x,yبشداسهطبّذات
 :muفشؼ غفش آصهَى
 :alternativeفشؼ هقببل دس آصهَى
 :conf.levelسطح آصهَى
 :pairedآصهَى صٍخی است یب هستقل
 :var.equalبشابشی ٍاسیبًس ّب
فشؼ غفش دس ایي حبلت بِ غَست صیش است.
{
گضاسش ًوبیص دادُ ضذُ دس ّش دٍ ػببست دس ًشم افضاس یکسبى است.

)< t.test(A,B,var.equal=TRUE
(<t.test(a,b,alt="two.sided",var.equal=TRUE
آزمًن دي ومًوٍ ای t
سطح معىی داری

مقدار آمارٌ ی t
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ّوبًطَس کِ دس خشٍخی ًشم افضاس هطبّذُ هی کٌیذ چٌبًچِ دادُ ّب داسای بشابشی ٍاسیبًس ببضٌذ اص آهبسُ  tدٍ
ًوًَِ ای بشای هحبسبِ استفبدُ هی ضَد .دس ایٌدب آهبسُ  ٍ tهقذاس  pبشآٍسد ضذُ است کِ بب تَخِ بِ هقذاس p

کوتش بَدى آى ًسبت بِ هقذاس سطح هؼٌی داسی  %95دس ًتیدِ فشؼ غفش سد هی ضَد ٍ دلیلی بش پزیشش
بشابشی هیبًگیي ّبی دٍ گشٍُ دس حبلت بشابشی ٍاسیبًس ّب ٍخَد ًذاسد.

آزمًن  tدي ومًوٍ ای در حالت ياریاوس َای وابرابر
چٌبًچِ ٍاسیبًس ّب ًببشابش ببضٌذ هخشج دس آهبسُ ی  tبشای هحبسبِ اص ًظش سیبضی سخت تش است اهب بب  Rایٌگًَِ
ًیست .تٌْب تفبٍت دس ایي حبلت آى است کِ ػببست  var.equal=TRUEسا دس ًشم افضاس ًوی ًَیسین.

(<t.test(A,B
بشای ایي حبلت ًیض اص دادُ ّبی حبلت قبل استفبدُ هی کٌین .تٌْب بب ایي تفبٍت کِ دس ایٌدب بشابشی ٍاسیبًس سا
قشاس ًوی دّین .گضاسش ًشم افضاس بِ غَست صیش خَاّذ بَد.
آزمًن  tدي ومًوٍ ای حالت برابر ياریاوس (يلچ)
سطح معىی داری

مقدار آمارٌ ی t

ٌّگبهی کِ آصهَى  tبشای دٍ ًوًَِ بب احتوبل ػذم بشابشی ٍاسیبًس ّب استفبدُ هی ضَد آهبسُ ای تشکیبی بِ ًبم
 welchاص آهبسُ ی  tسبختِ هی ضَد کِ آصهَى هبتٌی بش آى خَاّذ بَد .بب تَخِ بِ کوتش بَد هقذاس ( pهقذاس
هؼٌی داسی) اص سطح  %95دس ًتیدِ هی تَاى گفت ایي آصهَى فشؼ غفش بشابشی هیبًگیي ّب سا سد کشدُ است.
الصم بِ رکش است کِ هقذاس آهبسُ ی  ٍ tهقذاس  pدس ایي حبلت (ػذم بشابشی ٍاسیبًس ّب) بب حبلت بشابشی ٍاسیبًس
ّب کوی بب یکذیگش هتفبٍت است .صهبًی کِ هب ٍاسیبًس ّب سا بشابش فشؼ هی کٌین ،هذل سبصی تَصیغ آصهَى آهبسی
یک تَصیغ  tدسخِ کوتشی اص آصادی داسد .ػالٍُ بش ایي حَصُ کوتشی دس دًببلِ ٍخَد داسد ٍ بٌببشایي هقذاس p

کوتش است .چٌبًچِ هقبدیش دسخِ ی آصادی سا دس ایي دٍ حبلت هطبّذُ ًوبییذ دس حبلت اٍل دسخِ آصادی بیطتش
اص حبلت دٍم است.
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آزمًن  tبرای ومًوٍ َای جفتی
آصهَى ّبی  tخفت ضذُ یب ّوتب اص هذل آهبسی هختلف استفبدُ هی کٌٌذ .بِ خبی ایٌکِ فشؼ کٌین کِ دٍ
ًوًًَِ ،وًَِ ّبی هستقل ًشهبل ّستٌذ اگش چِ ضبیذ بب هیبًگیي ٍ اًحشاف هْیبس هتفبٍت ببضٌذ ،آصهبیص ًوًَِ
ّبی ّوتب فشؼ هی کٌذ کِ دٍ ًوًَِ دس دًببلِ ّبی هطتشک سْین ّستٌذ.
هذل اسبسی ایي است

کِ

هب هی خَاّین آصهبیص کٌین کِ آیب
سا اص

تػبدفی است.
هیبًگیي غفش داسًذ ٍ یب ًِ؟ بِ هٌظَس اًدبم دادى آى ّش کس هی تَاًذ

تفشیق کٌذ ٍ سپس یک آصهَى  tتک ًوًَِ هٌظن اًدبم دّذ.

دس ٍاقغ ّ Rوِ ایي کبس سا اًدبم هی دّذ ضوب تٌْب بِ هطخع کشدى تببغ ً parid= TRUEیبص داسیذ کِ تببغ
 t.testسا هی طلبذ .بشای اًدبم آصهَى هشبَطِ بِ هثبل صیش تَخِ ًوبییذ.
هثبل :بیست بیوبس دس ًظش گشفتِ ضذُ است .فبکتَس سالهتی افشاد قبل ٍ بؼذ اص تست داسٍیی خبظ ،اًذاصُ گیشی
ضذُ است .هی خَاّین آصهَى کٌین آیب داسٍ اثش قببل تَخْی دس فبکتَس سالهتی افشاد داضتِ است ٍ یب خیش؟
فبکتَسّبی سالهتی اص  0تب  10ػذدگزاسی ضذُ اًذ .فشؼ هیطَد دادُ ّب داسای تَصیغ ًشهبل ّستٌذ.
قبل اص هػشف داسٍ9,6,8,6,3,4,5,7,6,4,5,3,4,6,3,4,2,5,6,3:
بؼذ اص هػشف داسٍ9,8,9,7,4,7,9,6,5,8,7,10,7,6,8,6,5,9,7,6:
ػببست ّبی صیش سا دس ًشم افضاس بٌَیسیذ.
(<pre=c(3,6,5,2,4,3,6,4,3,5,4,6,7,5,4,3,6,8,6,9
(<post=c(6,7,9,5,6,8,6,7,10,7,8,5,6,9,7,4,7,9,8,9
(<t.test(pre,post,paired=TRUE
آزمًن  tومًوٍ َای جفتی
سطح معىی داری

مقدار آمارٌ ی t
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ّوبى طَس کِ هطبّذُ هی ضَد آصهَى گضاسش ضذُ ،آصهَى  tبشای دادُ ّبی خفتی است .هقذاس آهبسُ  tهقذاس p

هحبسبِ ضذُ است .بب تَخِ بِ هقذاس  pآصهَى هَسد ًظش سد هی ضَد .سد فشؼ غفش دس ایي آصهَى بِ ایي هؼٌب
است کِ تفبٍت هؼٌبداسی بیي هیبًگیي ضبخع سالهت قبل ٍ بؼذ اص هػشف داسٍ ٍخَد داسد ٍ .هػشف داسٍ دس
تغییش ضبخع سالهت هَثش بَدُ است .فشؼ غفش دس ایٌدب بشابشی هیبًگیي دس حبلت قبل ٍ بؼذ اص هػشف داسد
است.
{

الصم بِ یبدآٍسی است کِ ایي ًَع ًوًَِ دادُ ّب اص ّن هستقل ًیستٌذ .چٌبًچِ دس ایي ًَع ًوًَِ ّب دقت الصم دس
تطخیع ًَع ًوًَِ ًببضذ هوکي است ًتبیح بذست آهذُ هتفبٍت ٍ دس ًتیدِ تحلیل اضتببّی بذست آیذ .دس
ًتیدِ ببیذ دس تطخیع خبهؼِ ای بب دٍ ًوًَِ ی هستقل ٍ ًوًَِ ّبی خفتی دقت الصم سا داضت.

هٌبغ:
 هببًی بشًبهِ ًَیسی آهبسی بب  ،Rتبلیف :خبى بشاٍى ،داًکي هشداک ،تشخوِ :دکتش هٌَچْش ببببًژاد،هبیيهلکطبُ
 آضٌبیی ،تحلیل ٍ بشًبهِ ًَیسی بب ًشم افضاس  ،Rهَسی گلؼلی صادُ ،حویذسضب هسبفشی،داًطگبُ تشبیتهذسس ،ضْشیَس 94
-
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