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  مقدمه
هـا   اي براي تنظـيم، تحليـل و تفـسير داده          عنوان وسيله  هاي آماري در همه علوم به       روش

 و فنون در واقع پايه دستوري براي        ها  روشاين  . دهد يكي از مباني اساسي را تشكيل مي      
آمار . روند شمار مي  علمي به هاي    در پژوهش  تأييداستنباط و استقرا بوده و قابل تكرار و         

 بـه معنـي ارقـام و        status است كه اين واژه از ريشه يوناني         statisticsاز واژه انگليسي    
ـ              راي اداره حكومـت    اطالعات عددي مربوط به وضع اجتماعي و اقتصادي كـشور كـه ب

 اولين جلوه آمـار     )1375:11،نجفي زند و پاشا شريفي    .( الزم و مفيدند، گرفته شده است     
ها و امور نظامي و ارتشي و پس         گيري و خراج بستن بر دارايي      در گذشته، در امر ماليات    
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آوري اطالعـات    امروزه آمار اصـول و روش جمـع       . استاز آن در طبابت ظاهر گرديده       
هـا و بـاالخره تجزيـه و تحليـل           ب كردن و خالصه كـردن و نمـايش دادن آن          اوليه، مرت 

  )3:1382حسيني،( .دهد اطالعات اوليه و استخراج نتايج را مورد بحث قرار مي

  

   در تجزيه و تحليل اطالعاتSpssجايگاه 
ايـن  . در تحقيقات علمي روز به روز كار بـرد بيـشتري پيـدا كـرده اسـت                 Spssجايگاه  

هـا و     در امـر نيـروي انـساني، هزينـه         جويي  صرفهقيق را ساده كرده است،      وسيله كار تح  
ي دستي شـود و زمـان       ها  روش در تحقيق جايگزين     Spssزمان باعث شده تا استفاده از       

در مرحلـه   . طور عجيبي كوتاه نمايد    راي تجزيه و تحليل اطالعات را به      اختصاص يافته ب  
توانـد محاسـبات      است ايـن وسـيله مـي        وسيله بسيار ارزشمندي   Spssتجزيه و تحليل،    

توضـيح اينكـه    . فراوان و بسيار سنگين و پيچيده را در زمان بسيار كوتاهي انجـام دهـد              
 Spssتوان با دسـت انجـام داد ولـي           بعضي محاسبات پيچيده با حجم باالي داده را نمي        

وسيله  بهها   براي تجزيه و تحليل داده    . نمايد مشكل چنين محاسباتي را به راحتي حل مي       
Spss      محقق نياز به برنامهSpssكرلينجر ترجمه پاشا شريفي    (. مناسب دارد  افزار  نرمي و   ا

 در تحقيقـات علـوم      افـزار   نـرم ين  تـر   مناسـب  در حـال حاضر    )503:1376،و نجفي زنـد   
برنامه . و استفاده از آن نيزچندان مشكل نيست      .  است Spss1 افزار  نرماجتماعي و انساني،    

Spss هـا،   تهيه جداول توزيع فراواني، تهيـه ليـست داده        : نظير.  بسياري دارد  هاي  قابليت
هـــاي آمـــار  تهيـــه جـــداول تقـــاطعي دو بعـــدي و چنـــد بعـــدي، انجـــام بررســـي

هـاي آمـار اسـتنباطي شـامل         ، انجام بررسـي   )ي مركزي و پراكندگي   ها  شاخص(توصيفي
تريـك، محاسـبات    ي پارامتريـك و ناپارام    ها  آزمون و   ها  تست، انواع   2ها، كاي  همبستگي

  .ها رياضي، رگرسيون، تغيير، اصالح، جابجايي و مرتب كردن داده
  

  Spssافزار  تاريخچه نرم
ي نمودندكـه بـر     افـزار   نـرم  سه جوان مبتكر نيل،هال و بنت اقدام به خلق           1968در سال   

شد ايـن     تبديل مي  گيري  تصميمي خام آماري به اطالعات بنيادي براي        ها  دادهاساس آن   
اولين كـار صـورت گرفتـه در زمينـه          . نام گرفت  Spssآماري  افزار    نرمر سيستم   تحول د 
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Spss     رفـع نيازهـاي محلـي و        كه هـدف اوليـه آن       در دانشگاه استنفورد صورت گرفت
نيل جامعه شناس و دانشجوي دكتـراي       .  آن المللي  بين  گسترش  و اي بود تا پخش    منطقه

ينـه مهيـا كـرد، بنـت دانـشجوي دكتـراي            تداركات الزم را در اين زم      دانشگاه استنفورد 
 پرداخت و هال نيـز      Spss تحقيق عملياتي به تحليل تخصصي و طراحي ساختار سيستم        

 بـه مركـز ملـي تحقيقـات         1969 در سـال  . مـورد نظـر پرداخـت      افزار  نرمريزي   به برنامه 
 را ابــزاري ســودمند Spssدانــشگاه شــيكاگو . ســنجي دانــشگاه شــيكاگو پيوســتافكار

بعـد از مـدتي     . افزاري آن اقدام نمايد    مود تا به توسعه نرم    و او را تشويق ن     تشخيص داد 
 كاربردي جامع جهـت تجزيـه و تحليـل          افزار  نرمهال نيز به او پيوست و موفق به ايجاد          

 را بـراي    Spssفـزاري   ا   اولـين نـسخه نـرم      1هيـل  گرو  موسسه مك  .ي آماري شدند  ها  داده
ي آمريكـا در معـرض      هـا   دانشگاههاي   فروشي ر كتاب  د افزار  نرماين  . كاربران منتشر كرد  
بـا  . روز افـزايش يافـت     بـه  افـزار روز    نـرم و نياز براي استفاده از اين        فروش قرار گرفت  

  مركز ملي تحقيقات افكار سنجي دانشگاه شـيكاگو تـصميم          Spss افزار  نرمفروش باالي   
 1970دهـه در  .  گرفـت  1971ر سـال    افـزار د   سيس شركتي در خـصوص ايـن نـرم        به تأ 
هاي  كه سازمان فضايي ناسا برنامه     طوري ه رشد چشمگيرو فراواني داشت ب     Spssافزار   نرم

در دهـه    .نمـود   مي محاسبه   افزار  نرمهاي خود را با استفاده از اين         زمانبندي پرتاب شاتل  
 1992 ويـرايش گرديـد و در سـال          Spssي كامپيوتر شخصي    افزار  نرم بسته    اولين 1980

ترش يندوز ارائـه گرديـد و تـا امـروزه گـس           سافت و  ماكرو Spss افزار  نرمر  براي اولين با  
  )Spss، 2007 به نقل از سايت( .چشمگيري در سراسر دنيا داشته است

 
  آمار توصيفي و استنباطي

 بنـدي و   شـود، ابتـدا سـازمان       ير گـردآوري مـي    اي از اطالعات براي تفس      كه توده  هنگامي
 ضروري  ،قابل فهم و ارتباط باشد     داري  معنيصورت   ها به طريقي كه به     خالصه كردن آن  

شـوند در ايـن تجزيـه و          كار بـرده مـي      منظور به  ي آمار توصيفي به همين    ها  روش ،است
ي آمـار توصـيفي     ها  شاخصآوري شده را با استفاده از        جمعي  ها  تحليل، پژوهشگر داده  

في، پژوهـشگر  كند به عبارت ديگر، در تجزيـه و تحليـل توصـي          بندي مي  خالصه و طبقه  
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كنـد و سـپس        فراواني خالصه مي   عآوري شده را با تهيه جدول توزي       معهاي ج   ابتدا داده 
  )6:1380دالور،( .دهد ها را نمايش مي به كمك نمودار آن

 خالصه كردن و توصيف اطالعات كمي       آوري  جمعنقش توصيف آماري در واقع      
 كار خـود را بـا توصـيف         عموالًولي محقق م  .  است ها  جامعه يا   ها  نمونهدست آمده از     هب

ـ          كند  مي بلكه سعي    دهد  نمياطالعات پايان    دسـت   ه آنچه را كه از بررسي گروه نمونـه ب
  . تعميم دهدتر بزرگي مشابه ها گروهورده است به آ

 از طريق تعميم نتايج يك يا چند مطالعـه          شناسي  جامعه يا   شناسي  روانهاي   تئوري
مربيـان  . آينـد  وجود مـي  راد جامعه صادق باشد بهورد كل اف  به آنچه كه ممكن است در م      

خصوص با يـك سـري مطالعـات روي          هتعليم و تربيت با استفاده از نتايج يك مطالعه ب         
 نظريـات خـود را در       آمـوزان   دانشها به كل جامعه      ي نمونه كوچك و تعميم آن     ها  گروه

  .دارند ميزمينه اصالح تعليم و تربيت بيان 
عه مورد نظر از طريق انتخاب تصادفي يك گروه نمونه را           محقق از ميان افراد جام    

هـاي   بر اساس رفتار   .گيرد  ميرفتار افراد گروه نمونه مورد مشاهده قرار        . كند  ميانتخاب  
ايـن  . گـردد   مي استنباط   باشد  مي واقعيت جامعه مورد نظر      مشاهده شده آنچه كه احتماالً    

ـ  ) آمار استنباطي ( 1شيوه اساس استنباط آماري    شيولـسون ترجمـه    ( .دهـد   مـي شكيل  را ت
  )1:1382،كيامنش

  

  هاي آماري  داده
گيري، آزمـايش، مـشاهده، مـصاحبه و         هاي گوناگون از قبيل اندازه     شيوهاطالعاتي كه با    

  .شوند هاي آماري ناميده مي آيد، داده دست مي صورت كمي يا كيفي به ها به مانند آن
 كـه جامعـه   امي افـراد يـك مجموعـه   را از راه شمارش تمها  در برخي موارد داده 

. شود گفته مي   كه به اين امر سرشماري يا آمارگيري       آيد  ميدست   ، به شود  ميآماري تلقي   
 سـال  آمـوزان  دانـش نظير كليه (اما در بسياري از موارد سرشماري تمام افراد يك جامعه      

 اسـتفاده   داريبر  نمونهگيري يا    قدور نيست، در اين حالت از نمونه      م) اول راهنمايي ايران  
  )14:1385،جعفر نجفي زند،پاشا شريفي( .شود مي
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  جامعه آماري

 عبارت است گروهي از افراد، اشيا يا حوادث كه حداقل داراي يـك صـفت يـا                  1جامعه
 مانند تمام دانشجوياني    شود  نميو تنها به گروهي از افراد اطالق         مشترك هستند  ژگيوي

  .اند هاين ترم در دانشكده ثبت نام كردكه در 
شـود كـه عمـل       افـرادي اطـالق مـي     در پژوهش، مفهوم جامعه آمـاري بـه كليـه           

 به عبارت ديگر منظور از جامعه آماري همه         گيرد  مي صورت   نپذيري در مورد آنا    تعميم
 .ها تعمـيم دهـيم     هاي پژوهش را به آن      يا فرضي كه عالقمند هستيم يافته      اعضاي واقعي 

  )8:1380،دالور(

 محدود باشد و آن جامعه آماري است كـه تعـداد اعـضاي              اندتو  ميجامعه آماري   
مانند مجموعه دارندگان ديپلم متوسـطه در يـك          تشكيل دهنده آن معين و محدود است      

يا اينكه جامعه آمـاري ممكـن اسـت نامحـدود باشـد و آن در                . شهر در يك سال معين    
ر نباشد در    يا اجزاي تشكيل دهنده مجموعه ميس      صورتي است مشخص كردن همه افراد     

. چنين مواقعي، تعيين و شناسايي يك جامعه مناسب مستلزم صرف وقت و هزينه اسـت              
ريقـي كوتـاه و يـا بـه اصـطالح            ايـن عمـل را از ط       كنند  مي سعي   اي  عده لبه همين دلي  

  .گيري انجام دهند نمونه
 

  2نمونه

 اولـين   عنوان نماينده آن جامعـه      از انتخاب درصدي از يك جامعه به       نمونه عبارت است  
 قدم در پژوهش علمي، تعريف جامعه بر اساس ويژگي مـورد عالقـه و سـپس انتخـاب             

كـه اطالعـات     درصـورتي . سـب اسـت   ي منا هـا   روشيك نمونه از جامعه با اسـتفاده از         
ـ             جمع كـار بـرده شـود، در ايـن          هآوري شده از نمونه به منظور برآورد پـارامتر جامعـه ب

مراد از معرف يا نماينده واقعـي   .قعي جامعه باشدصورت نمونه بايد معرف يا نماينده وا 
ي كه نمونه از آن انتخاب شده است،        ا ي نمونه و جامعه   ها  ويژگيت كه بين    بودن اين اس  

ورد پـارامتر    كاملي وجود داشته باشد بر اساس اين شباهت است كـه بـرآ             شباهت تقريباً 

شـود    ناميده مي  3، آماره آيد  ميدست   يي كه از نمونه به    ها  اندازه. شود  مي پذير  امكانجامعه  

                                                                                                                   
1. Population 
2. Sample 
3. Statistic 
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كنـد و    يي كمي است يك نمونه را توصيف مي       ها  ويژگيماره ويژگي يا    آبه عبارت ديگر    

 را بـا    پارامتر را با حـروف يونـاني و آمـاره          .كند ي جامعه را تعيين مي    ها  ويژگيمتر،  پارا
 براي روشن شدن اين مطلب به جدول زيـر توجـه          . دهند حروف اول انگليسي نشان مي    

  ).10:1380،دالور(. كنيد
  

  ي آماري در نمونه و جامعهها شاخصهاي  ويژگي
  تعداد مشاهدات  همبستگي  نسبت  انحراف استاندارد  واريانس  ميانگين  ويژگي شاخص

  X  S2  آماره

S  P r  n  

μ  σ2  پارامتر

  

σ π ρ N  

  

  متغير

 آن  بـه نـوع   بـا توجـه     باشـد و      كه داراي اسم و نوع مـي        است  از حافظه  اي ، خانه 1متغير

ـ         متغير  . شود  در آن ذخيره مي    مقداري اطالعات  ا چنـد   يك مفهوم است كه بـيش از دو ي

معتقد اسـت، متغيـر يـك       ) 1986 (2شود كرلينجر  ارزش يا عدد به آن اختصاص داده مي       

در برخي مطالعات تنها يـك      . توان عدد يا ارزش را جايگزين آن كرد        سمبل است كه مي   

خوانند مانند تعيـين      مي 3گيرد، چنين پژوهشي را تك متغيري      متغير مورد بررسي قرار مي    

اگـر بررسـي    . قطع متوسطه در يـك شـهر و در زمـان معـين             م آموزان  دانشميزان هوش   

نامنـد، ماننـد     يم 4داراي دو متغير باشد كه غالباً نيز اين چنين است مطالعه را دو متغيري             

در .  مقطع متوسطه با ميزان پيشرفت تحصيلي آنـان       آموزان  دانش بين هوش    ةبررسي رابط 

نامنـد ماننـد      مـي  5 چند متغيري  مواردي كه بررسي بيش از دو متغير را شامل شود آن را           

بررسي رابطه عوامل گوناگون از قبيل ميزان تحصيالت والدين، هوش و پايگاه اقتصادي             

  )15:1376شريفي،نجفي زند و پاشا( .و اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي
  

  

  

  

  

                                                                                                                   
1. Variable 
2. Kerlinger 
3. untivariate 
4. Bivariate 
5. multivariate 
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  گيري اندازهي ها مقياس

يابند از معنا و     هايي كه براي تعيين مقدار متغير مورد سنجش اختصاص مي          همعموالً انداز 
 داراي چهـار مفهـوم يـا مقيـاس          هـا   كميتاز اين لحاظ،    . دقت يكسان برخوردار نيستند   

صورت سلسله مراتبي تنظيم شـده اسـت         از ساده به پيچيده و به      ها  مقياساين  . شوند مي
ي مخـصوص بـه   ها ويژگيي طبقات قبل به اضافه   ها  ويژگييعني هر طبقه داراي تمامي      

  .پردازيم ميي چهارگانه ها مقياسي ها ويژگيزير به بررسي آن طبقه است در 
  

  1مقياس اسمي) الف

پردازد، طبقاتي كه افراد، اشياء يـا حـوادث ممكـن            اين مقياس صرفاً به تعيين طبقات مي      
الجمع باشند، به ايـن معنـا        البته اين طبقات بايستي مانعه    . دها جايگزين شون   است در آن  

شود، يك نفـر را در بـيش از يـك             افراد استفاده مي   بندي  طبقهكه چنانچه از اعداد براي      
اين به مفهوم   . دهيم اختصاص مي ) گذاريمثل كد (و به هر طبقه يك عدد       . ادطبقه جا ند  

رياضي ارزش كمي ندارند و فقط براي مشخص كـردن و يـا ناميـدن متغيرهـا بـه كـار                     
 دو باسواد و بيـسواد، متاهـل و         مثالً هنگامي كه افراد يك نمونه يا جامعه را به         . روند مي

  )21:1380دالور،(. كنيم  ميبندي طبقه... . مجرد و
عمليات مجـاز دربـاره ايـن        :عمليات مجاز آماري و رياضي درباره مقياس اسمي       

  :مقياس بسيار كم و به قرار زير هستند
  شمارش فراواني، تعيين نما: عمليات مجاز آماري

 عمل اصلي در ايـن مقيـاس ميـسر نيـست    ز چهار يك ا انجام هيچ:عمليات مجاز رياضي 
  .)46:1376 ،سيف(
  

  2اي مقياس رتبه) ب

گاه اعداد موقعيت فرد يا شيء مورد مطالعه را بر حسب صفت معين در ميان افراد يا                 هر
بنـابراين  . اي هـستند   رتبـه يي داراي مقيـاس     ها  كميتاشياء گروه مشخص سازند، چنين      

ين تـر   پـايين ر مرتب كردن افراد يا اشياء از بـاالترين بـه            منظو به) ترتيبي(اي   رتبهمقياس  

                                                                                                                   
1. Nominal scale 
2. Ordinal scale 
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مثـال مقـاطع تحـصيلي      . شـود  بكـار بـرده مـي     ) گيري  اندازهي مورد   ها  ويژگيبراساس  (
به عبارت ديگر مقياس    )  متوسطه < راهنمايي   < ابتدايي(اي از مقياس ترتيبي است       نمونه
تـر از فـرد      لي برتر يا پايين    از نظر مقطع تحصي    آموز  دانشكند كه هر     اي مشخص مي   رتبه

  .)18:1375 شريفي،ند و پاشا زنجفي ( برقرار است) A>B (ةديگر است و رابط
در اين مقياس عمليات بيشتري از      : اي ري و رياضي درباره مقياس رتبه     عمليات مجاز آما  

گيـري   ت مورد نياز يك مقياس خـوب انـدازه       عمليا با اين وجود،  . مقياس اسمي مجازند  
  .ياس نيز مجاز نيستنددر اين مق

و  ها محاسـبه درصـد    محاسبه ميانـه،    شمارش فراواني، تعيين نما،    :عمليات مجاز آماري  
  .1اي اسپيرمن ي رتبهمحاسبه ضريب همبستگ

 .يك از چهار عمل اصلي در اين مقياس ميـسر نيـست             انجام هيچ  :عمليات مجاز رياضي  
  )43:1376 يف،س(
  
  2اي مقياس فاصله) ج

دهـد كـه      و مرتب كـردن، بـه مـا اجـازه مـي            گذاري  نام،  بندي  طبقهه بر   اين مقياس عالو  
 )22:1380 ،دالور( هاي موجود بين افراد، اشياء يا حوادث را دقيقاً مشخص كنـيم            فاصله

 يـك   حسب يك مبنا يا صفر قراردادي نسبت به هـم در روي            بر ها  كميتدر اين مقياس    
ترتيب ميزان تفاوت ميان افراد گروه       نبدي. گيرند نه برحسب صفر مطلق     مي رپيوستار قرا 

دهند، مثال نمرات دانـشجويان در       مورد سنجش را از لحاظ متغير مورد بررسي نشان مي         
دهـد و چنانچـه      صورت مدرج نشان مـي     هها تفاوت دانشجويان را ب     اين نمره . درس آمار 

گفـت كـه    تـوان     گرفته باشد مي   30نمره  ) ب( و فرد    20در آزمون آمار نمره     ) الف(فرد  
توان گفت كـه فـرد    ، اما نمي دانسته است  آمار مي ) الف( واحد بيشتر از فرد      10) ب(فرد  

از آمار اطالع داشته است، زيرا مبناي اوليه مـشترك يـا صـفر              ) الف( برابر فرد    5/1) ب(
  )22:1375 نجفي زند و پاشا شريفي،( مطلق حاكم نيست

 كه در اين مقياس     نجاآاز   :اي  لهفاصعمليات مجاز آماري و رياضي درباره مقياس        
ي مهم يـك    ها  ويژگيها برابر هستند و در نتيجه اين مقياس از يكي از            فواصل بين واحد  

                                                                                                                   
1. Spearman Rank-Order Correlation 
2. Interval Scale 
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 برخوردار است، لذا همه محاسبات آماري و غالب محاسـبات           گيري  اندازهمقياس خوب   
  . انجام دادتوان ميرياضي را درباره آن 

ـ     : عمليات مجاز آمـاري     ة ميانـه، محاسـب    ةن نمـا، محاسـب    يشـمارش فراوانـي، تعي
  . و ضريب همبستگي گشتاوري پيرسوناي رتبهها، ضريب همبستگي درصد

 ،سـيف . (ست؛ ضرب و تقسيم مجاز نيـست      مجاز ا  قجمع و تفري  :عمليات مجاز رياضي  
44:1376(  

  

  1)نسبتي(مقياس نسبي) د

كليـه   اسـت و حـدود فعاليـت آن مـشتمل بـر              گيري  اندازهمقياس نسبي باالترين سطح     
پـذيرد و هـم از صـفر         اي صورت مي   ي اسمي، ترتيبي و فاصله    ها  مقياسعملياتي كه در    
مثال قـد افـراد كـه بـا         .  باشد، چنين اعدادي داراي مقياس نسبي هستند       مطلق برخوردار 

  )23:1380،دالور( .شود  ميگيري اندازهاي مانند متر  وسيله
ه عمليات آمـاري    ر اين مقياس هم   د :نسبيعمليات مجاز آماري و رياضي درباره مقياس        

  )46:1376سيف، (.و رياضي مجاز است
  

  )46:1376،سيف (گيري اندازهانه گي چهارها مقياسي مهم ها ويژگيخالصه 

  ها ويژگي

وجود ترتيب   مقياس
  در طبقات

فواصل 
مساوي 
  طبقات

وجود 
  صفر مطلق

  عمليات مجاز رياضي  عمليات مجاز آماري

  فراواني، نما  -  -  -  اسمي
يك از چهار عمل  هيچ

  اصلي

  -  -  +  اي رتبه
فراواني، نما، ميانه، ضريب 

  همبستگي اسپيرمن
يك از چهار عمل  هيچ

  اصلي

  -  +  +  اي فاصله
فراواني، نما، ميانه، ميانگين، 
واريانس، انحراف معيار، 

  ضريب همبستگي پيرسون
  جمع و تفريق

  كليه عمليات رياضي  كليه عمليات آماري  +  +  +  نسبي

  

                                                                                                                   
1. Ratio Scale 
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  آزمون فرضيه

  : شود  به دو دسته تقسيم مي فرضيه

   2فرض خالف)               ب1فرض صفر) الف

دهد  فرض صفر اصل را بر اين قرار مي       . دهند  نشان مي  H0 فرض صفر را با      :فرض صفر 

 اين فرض بـا    . وجود ندارد  داري  معنيكه بين پارامترهاي مورد مطالعه اختالف يا ارتباط         

 و پژوهشگر بـراي تفـسير نتـايج از فـرض صـفر              شود  مي به كار برده     ي آماري ها  آزمون

 .را رد كنـيم    شـود كـه بعـداً آن       منظور طرح مـي    ، اين فرض معموالً بدين    كند  مياستفاده  

  : مثال)372:1376 ،دالور(

  .  وجود نداردداري معني ة رابطآموزان دانش بين هوش و پيشرفت تحصيلي )الف

  . وجود نداردداري معني رابطه آموزان دانشيشرفت تحصيلي بين سطح سواد والدين و پ) ب

  

اين فرض، مخـالف فـرض   . دهند  نشان ميH1 يا  HAفرض خالف را با: فرض خالف

رد شـد،  ) صـفر (وقتي كه فرضـيه پـوچ   . صفر است و عيناً مطابق با فرضيه تحقيق است  

شان داده شـود    وهشي ن شود يعني اگر در يك پژ       مورد قبول واقع مي    (H1)فرضيه مقابل   

 وجود دارد، فرض صـفر      داري  معنيهاي مورد پژوهش همبستگي يا ارتباط       كه بين متغير  

كننـده انتظـار پژوهـشگر       الزم است كه فرض خالف بيان      و ذكر اين نكته نيز       شود  ميرد  

  )372:1376دالور،( .درباره نتايج آتي پژوهش است

  

  :مثال

  .  وجود داردداري معني رابطه آموزان دانشبين هوش و پيشرفت تحصيلي )  الف

 وجـود   داري  معنـي  رابطـه    آموزان  دانشبين سطح سواد والدين و پيشرفت تحصيلي        ) ب

  .دارد

                                                                                                                   
1. Null Hypothesis 
2. Alternate Hypothesis 
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  2 دومخطاي نوع و1خطاي نوع اول

 كـه فرضـيه     گيرد  ميدست آمده از نمونه تصادفي، محقق تصميمي         هاساس اطالعات ب  بر  

  .اهد بود يا صحيح نخواهد بوداين تصميم يا صحيح خو. صفر را رد كند يا رد نكند

  
H0  

  غيرصحيح
H0  

  صحيح
  

 خطاي نوع دوم

( )− β1 

 صحيح

  صحيح

( )− α1  
  خطاي نوع اول

  عدم رد

  رد
  

H0  

  
رد فرضـيه صـفر وقتـي كـه فرضـيه صـفر             ) نوع اول (براي جلوگيري از اين خطا    

) پنج درصـد يـا يـك درصـد         (01/0يا   05/0  محتاطانه صحيح است را به صورتي كامالً     
 رد نكردن فرضيه صفر وقتي كـه فرضـيه          -احتمال اخذ تصميم صحيح   . كنيم  ميانتخاب  

باشـد، احتمـال اخـذ تـصميم     α) =05/0(  اگـر )α-1 (  برابر است با-صفر صحيح است
  . خواهد بود)1-05/0 =95/0( صحيح وقتي كه فرضيه صفر صحيح است

 شكل ديگـري بـه      گيري  تصميم مسئله   باشد  ميح ن اما زماني كه فرضيه صفر صحي     
وقتي كه فرضيه صفر صحيح نباشـد، تـصميم محقـق مبنـي بـر عـدم رد                  . گيرد  ميخود  

نـشان داده و آن را      ) β(احتمـال چنـين خطـايي را بـا بتـا          . فرضيه صفر خطا خواهد بود    
  نامند ميخطاي نوع دوم 

فرضـيه صـفر    وقتي كه فرضيه صفر صحيح نيست و محقـق هـم تـصميم بـه رد                 
بـا  . تـصميم او صـحيح خواهـد بـود        ) كند  مييعني آنچه را در تحقيق جستجو        (گيرد  مي

 آماري گفتـه    3احتمال اخذ تصميم صحيح يعني، رد فرضيه صفر غير صحيح توان آزمون           
 تفـاوتي وجـود     توان آزمون آماري بيانگر ميزان احتمالي اسـت كـه اگـر واقعـاً             . شود  مي

  )375:1376دالور،( .ت را نشان خواهد دادداشته باشد تحقيق آن تفاو
  : مي گذارد كه عبارتند ازتأثيرهار عامل بر توان آزمون چ

                                                                                                                   
1. Type I Error 
2. Type II Error 
3. Power Of Test 
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، )α( با افزايش مقدار   .باشد  ميدر كنترل محقق     )α (داري  معنيسطح  : داري  معنيسطح   . 1
 بر توان آزمون را ثابت نگـه        مؤثربنابراين اگر تمام عوامل      يابد  ميتوان آزمون افزايش    

 .، توان آزمون افزايش خواهد يافت05/0 به 01/0با افزايش مقدار از  داريم،

 عمـل آزمايـشي افـزايش يابـد، تـوان آزمـون             تأثيرهر چه   :  عمل آزمايشي  تأثيرميزان   . 2
 .يابد ميافزايش 

 1انحـراف معيـار   ( راكنـدگي جامعـه كمتـر باشـد       پهر چه مقدار    : پراكندگي در جامعه   . 3
 .شتر خواهد بودتوان آزمون آماري بي) تر باشد كوچك

با افزايش حجم نمونه و ثابت نگه داشتن ساير عوامل، پراكندگي توزيـع             : حجم نمونه  . 4
شيولـسون ترجمـه   ( .يابـد  مي در نتيجه توان آزمون افزايش يابد  مي كاهش گيري  نمونه

 )145:1382 كيامنش،

  

  3اي دامنه و دو 2اي دامنهي يك ها آزمون
 به ميزان اطالع محقـق از موضـوع تحـت           دار  تجه يا غير    دار  جهتانتخاب نوع فرضيه    
 كـرده باشـد، از      بينـي   پـيش اگر نظريه جهت نتايج تحت بررسي را        . بررسي بستگي دارد  

همچنين اگـر در مـورد جهـت نتـايج تحـت بررسـي              . شود  مي استفاده   دار  جهتفرضيه  
 كه الزم است كـه    . شود  مي استفاده   دار  جهتشواهد تجربي قوي موجود باشد از فرضيه        

 كنند، محقق   بيني  پيشي تحقيق را    ها  بازدهاگر هر دو يعني نظريه و شواهد تجربي جهت          
اي  ي يك دامنهها آزمون پس در (HA: µ1>µ2).  استفاده خواهد نموددار جهتاز فرضيه 

ولي اگر در مورد نتايج مـورد       .   متغير مستقل بر متغير وابسته مشخص است       تأثيرجهت  
 شواهد تجربي قبلي پايا نباشد و يـا اينكـه نظريـه             باشد، مثالً مطالعه ترديد وجود داشته     

در آزمـون   .  بايد اسـتفاده نمـود     دار  جهتقوي و مناسب در اختيار نباشد، از فرضيه غير          
 مطـرح نـشده اسـت بـه         هـا   ميـانگين مورد بحث هيچ نظري درباره جهت اختالف بـين          

 يـا  تـر  بـزرگ  هـا  ميانگين از  اي دال بر اينكه كدام يك      عبارت ديگر در اين آزمون فرضيه     
  .گويند مي) اي دامنهدو (ترند، ذكر نشده است چنين آزموني را بدون جهت  كوچك

                                                                                                                   
1. Standard Deviation 
2. One taile 
3. Two taile 
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سـويه ترديـد وجـود داشـته باشـد از           سويه يا دو   اگر در مورد انتخاب آزمون يك     

اگر فرضيه صفر بر اساس آزمـون دوسـويه         . شود  مي استفاده   دار  جهتفرضيه مقابل غير    
هنگام اتخاذ تصميم در مـورد رد       . ساس آزمون يكسويه هم رد خواهد شد      رد گردد، بر ا   

شيولـسون ترجمـه    ( .شـود   مـي  تـرجيح داده     تر  محتاطانهيا عدم رد فرضيه صفر، تصميم       
   )71:1382كيامنش،

براساس اطالعات گروه نمونه، در مورد رد يا عدم رد فرض صفر تصميم گرفتـه               
 مقدار مشاهده شـده از گـروه نمونـه بـا مقـدار              از نظر آماري، از طريق مقايسه     . شود  مي

 يا مساوي باشد با مقـدار       تر  بزرگ اگر مقدار مشاهده شده      شود  ميبحراني تصميم گرفته    
  كنيم ميبحراني فرضيه صفر را رد 

  

  
 

 كالس پنجم استان و ميانگين نمره رياضـي در          آموزان  دانشآيا بين ميانگين رياضي      مثالً
آزمـون اسـتاندارد    (رم ملي   ودارد؟ فرض كنيد با استفاده از ن      سراسر كشور تفاوت وجود     
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 1/1 و انحـراف معيـار   87/7 آمـوزان   دانـش ميانگين نمره رياضـي     ) شده در سطح كشور   
 .اسبه شده استمح

فرض كنيد كه آموزش و پرورش استان داليل كافي در اختيـار دارد كـه ميـانگين                 
صـورت   بـل بـه   صـورت فرضـيه مقا     ايندر  .  باالتر است  87/7 از   آموزان  دانشي  ها  نمره

انتخـاب شـده   α  =05/0سطح اطمينان بـراي آزمـون فرضـيه    ( .شود مي مطرح دار جهت
  ).است

ـ    100براي مطالعـه فرضـيه صـفر، يـك گـروه             طـور تـصادفي از ميـان        ه نفـري ب
 محاسـبه شـده     2/8ي اين گـروه     ها  نمرهميانگين  .  استان انتخاب شده است    آموزان  دانش
 در مورد رد يا عدم رد فرضيه صفر، ميانگين مـشاهده شـده از               گيري  متصميبراي  . است

  كنيم ميگروه نمونه را به نمره استاندارد تبديل 
  

X

X
Z

− μ=
σ

  
  

   ابتدا بايد مقدار خطاي معيار ميانگين را محاسبه كرد،zبراي محاسبه آزمون 
  

X N

σ
σ =  

X

/
/σ = =11
011

100

  
  

 مقدارنمره استاندارد را z از محاسبه مقدار خطاي معيار ميانگين با استفاده از فرمول پس
  :محاسبه مي كنيم

/ /

/

Z = =
−8 2 7 87

3

011

  
  

 تـر   بـزرگ  )65/1(  مقـدار بحرانـي    ز ا )3(چون مقدار نمره استاندارد مشاهده شده     
 كـه  گيريم ميه يعني نتيج. شود مي و فرضيه مقابل پذيرفته شود مياست، فرضيه صفر رد   

  بـه دليـل اينكـه       كشور بيشتر است   آموزان  دانش استان از    آموزان  دانشي  ها  نمرهميانگين  
سـمت   – فقط در يك طرف توزيع       1 ناحيه بحراني   بنابراين  است، دار  جهتفرضيه مقابل   

  )74:1382 شيولسون ترجمه كيامنش،( .گيرد مي قرار -راست

                                                                                                                   
1. Critical Zone 
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   يا رد فرض صفرتأييدتفسير 
شود بدين معني است كه مدارك كافي براي اينكه نشان            مي تأييدكه فرض صفر    هنگامي  
ـ       تأييد.  اين فرض غلط است، وجود ندارد      داده شود  ست كـه    فرض صفر به اين معني ني

 فرض صفر به اين معني است كه مدارك و          تأييددر واقع   . رست است اين فرض واقعاً د   
هنگامي كه فرض صـفر رد      . ود ندارد اطالعات كافي براي نتيجه گيري بر خالف آن وج        

 از  دار  معنـي ي آماري مورد مقايسه اختالف      ها  شاخصشود به اين معني است كه بين         مي
يعني چنانچه فرض صـفر واقعـاً درسـت باشـد احتمـال اينكـه               . نظر آماري وجود دارد   

 .اسـت ) خطـاي نـوع اول     (αي مورد مقايسه شانسي باشد برابر       ها  شاخصاختالف بين   
  )378:1380 دالور،(
  

  آزماييخود
هوش يك منطقه را  تيزآموزان دانشي شخصيتي ها ويژگيپژوهشگري عالقمند است كه . 1

 دسترسي پيدا ها آن نفر از 30به او مطالعه كند   است،150 باالتر از ها آنكه بهره هوشي 
  نمايد مي نفر را انتخاب 10 ها آن و از بين كند مي
   در اين پژوهش تعيين كنيدنمونه را) ب            جامعه) الف

  .آماره و پارامتر را تعريف و اطالعات مورد نياز در جدول زير را تكميل كنيد. 2
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  تعداد مشاهدات  همبستگي  نسبت  انحراف استاندارد  واريانس  ميانگين  ويژگي شاخص

             آماره
           پارامتر

  

  ؟ اعمال رياضي مجاز استةي زير همها مقياسدر كداميك از . 3
 ترتيبي) ب  اسمي) الف

 نسبي) د  اي فاصله) ج

 يكن را با ا و دخترصفر دانشجويان يك ناحيه، پسران را با بندي دستهاگر براي . 4
  ؟گويند مي چه گيري اندازهنشان دهيم به اين سطح از 

 ترتيبي) ب  اسمي) الف

 نسبي) د  اي فاصله) ج

و چنانچه فرض صفر رد ي صفر و خالف را براي مثال زير مشخص كنيد ها فرض. 5
  شود، معني آن چيست؟

  گردد ميباال بودن مدرك تحصيلي موجب كارايي بيشتر مديران مدارس ) الف
   ها آنبررسي سنوات خدمت مديران در نحوه عملكرد)ب

  هاي زير مشخص كنيد براي هر يك از مثال) اي دامنه يا يك اي دامنهدو (نوع آزمون . 6
، تعيين كند بين متوسط ضربان قلـب دانـشجويان رشـته            پژوهشگري عالقمند است  ) الف

  وجود نداردداري معنيبيت بدني اختالف  و ترشناسي روان

نوزادان متولد شـده در منـاطق خـوش         :  است اين فرضيه را كه      عالقمند پژوهشگري) ب
 .آب و هوا داراي وزن بيشتري از نوزادان ديگر هستند، آزمون كند

 دو روش نرمش را در تقويت عضالت پا مـورد        تأثيرست  يك مربي ورزش عالقمند ا    ) ج
 .مطالعه قرار دهد

   بر آن را نام ببريد؟مؤثر توان آزمون را تعريف و عوامل .7
  : جدول زير را تكميل كنيد. 8
  

H0  
  غيرصحيح

H0  
  صحيح

  

  عدم رد    
H0  
  رد
H0  
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