جدول تقسیم بندی فنون آماری بر اساس نرمال بودن داده ها -سطح اندازه گیری -نوع فرضیات

ناپارامتریک
اسمی (طبقه ای)

پارامتریک
رتبه ای

 تقریب نرمال دو جمله ای -آزمون بای نامینال

 -آزمون تک متغیره ᵪ2

 -آزمون میانه

 -آزمون تک متغیره

 -آزمون عالمت

فرضیات تک متغیره

کالمگروف-اسمیرنف

نسبی

فاصله ای

 آزمون Z -آزمون  tاستودنت

 -آزمون چی بی شف

 -فاصله اطمینان برای میانگین

-آزمون میانه

جامعه

 -ضریب همبستگی پیرسون

 ضریب توافق  Cپیرسونهمبستگی

 -ضریب فای کرامر

 -ضریب همبستگی

 -آزمون استقالل ᵪ2

اسپیرمن
 -ضریب هماهنگی کندال

 -آزمون  tاستودنت

 -ضریب همبستگی

-آزمون خطی بودن

اسپیرمن

 -تعیین حدود اطمینان p

 -رگرسیون ناپارامتریک

 -تحلیل رگرسیون چند

 -آزمون تاو کندال

متغیره

تجربی با گروه های جور شده

فرضیات دو یا چند متغیره

تجربی با گروه های مستقل

 آزمون همگونیᵪ2 آزمون احتمال دقیق فیشر -آزمون تفاضل نسبتها

 آزمون یو من ویتنی تحلیل واریانسکروسکال والیس
 -تحلیل واریانس رتبه ای

 آزمون  tاستودنت ANOVA ANOVA آزمون LSD آزمون  HSDتوکی-آزمون مقابله ای

 -آزمون مک نمار

 -آزمون رتبه عالمت دار

 -آزمون عالمت

ویلکاکسون

-آزمون کوکران

 -آزمون عالمت

 آزمون تفاضل نسبتهاتحلیل واریانس فریدمن آزمون مجموع رتبه ایویلکاکسون
 تحلیل واریانسکروسکال والیس

 آزمون عالمت -آزمون  tاستودنت

 آزمون رتبه عالمت دارویلکاکسون

جدول راهنمای ضریب های همبستگی بر اساس سطح اندازه گیری و مشخصات متغیرها
ردیف

سطح اندازه گیری

مشخصات متغیرهای

روش مناسب

1

اسمی /اسمی

هر متغیر با  2مقوله

جدول توافقی

2

اسمی /اسمی

3

اسمی /ترتیبی

4

اسمی /فاصله ای

 3مقوله و بیشتر /

جدول توافقی

 2مقوله و بیشتر

آمار توصیفی مناسب
 -1فی Ø

آمار استنباطی مناسب

 -2بولس Q

 -3الندا

α2

 -4تای گودمن و کراسلک
 -2تای گودمن و کراسلک

 -1الندا

α2

 -3کرامرز v

آزمون  Uمن ویتنی(متغیرمستقل
جدول توافقی

متغیر اسمی با  3مقوله و بیشتر

 -1تتا

اسمی دو ارزشی) آزمون میانه در

 -2تمام فنون آماری ردیف 2

حجم نمونه –
 Kآزمون کروسکال-والیس

الف) متغیر مستقل اسمی
ب) مقایسه میانگین ها (به ویژه اگر مقوالت
متغیر فاصله ای زیاد باشد)

الف) جدول توافقی
(در صورتی که مقوالت متغیر
فاصله ای کم باشد)

ب) اِنا

5

ترتیبی /ترتیبی

هر دو متغیر با مقوالت کم

جدول توافقی

6

ترتیبی /ترتیبی

یکی از متغیرها با مقوالت خیلی زیاد

همبستگی رتبه ای

7

ترتیبی /ترتیبی

هردو متغیر با مقوالت خیلی زیاد

همبستگی رتبه ای

8

ترتیبی /فاصله ای

9

ترتیبی /فاصله ای

الف) هر دو متغیر با مقوالت خیلی کم

الف) جدول توافقی

ب) متغیر وابسته فاصله ای

ب) مقایسه میانگین ها -اِنا

 -1اِنا (این ضریب نسبت همبستگی هم

الف)آزمون ( Fتحلیل واریانس یک

نامیده می شود )
 -2تمام آمارهای ردیف ( )2و ( )3البته

طرفه) ᵪ2 -

کاربرد آماره های فوق زیاد توصیه

ب) آزمون ( Fتحلیل واریانس یک

نمی شود.

طرفه)

 -1گاما  -2تای  bکندال (جداول مربع)
 -3تای  cکندال (هرنوع جدول)

تای کندال

آزمون معنی داری گاما -آزمون
معنی داری تای
آزمون معنی داری تای

 -1تای کندال  rho -2اسپیرمن

تمام آماره های ردیف قبل -آزمون

معنی داریrho

 – 1اِنا  -2تمام آماره های  5ردیف باال

آزمون F

 – 1اِنا  -2تای کندال

آزمون – Fآزمون معنی داری تای

11

ترتیبی /فاصله ای

هر دو متغیر با مقوالت متعدد

همبستگی رتبه ای

 -1تای کندال  rho -2اسپیرمن

آزمون معنی داریrho

11

فاصله ای /فاصله ای

هردو متغیر با تعداد مقوالت کم

جدول توافقی

 rپیرسون

آزمون معنی داری r

12

فاصله ای /فاصله ای

حداقل بکی از متغیرها با تعداد مقوالت زیاد

نمودار پراکندگی

 r -1پیرسون  -2رگرسیون

متغیر ترتیبی با مقوالت کم /

الف) مقایسه میانگین ها

متغیر فاصله ای با مقوالت زیاد

ب) همبستگی رتبه ای

راهنمای کلی انتخاب روش آماری مناسب برای تحلیل داده ها
تعداد نمونه

ویژگی متغیر(های) مستقل

ویژگی متغیر(های) وابسته

متغیر مستقل ندارد

یک متغیر پیوسته

یکی

یک متغیر مستقل پیوسته

یک متغیر پیوسته

یکی

تحلیل آماری
الف) تحلیل داده های کمی در طرح های
غیر آزمایشی
 -1برآوردفاصله ای:
میانگین و واریانس جامعه

متغیرها می توانند اسمی ،ترتیبی یا فاصله ای باشند.

یک یا چند

ضریب همبستگی دو متغیری پیرسون
 -2تحلیل های از نوع همبستگی:
همبستگی های دو متغیری و چند متغیری

یک یا چند تا متغیر اسمی یا

یک متغیر پیوسته

یک یا چند

تحلیل رگرسیون چندگانه

پیوسته یا هردو
چند متغیر پیوسته یا ترکیبی از

چند متغیر پیوسته یا ترکیبی از

پیوسته و اسمی

پیوسته و اسمی

چند متغیر پیوسته

چند مقوله ای

یک یا چند
دو یا چند

تحلیل متعارف
تحلیل ممیز

ترکیبی از اسمی و مقوله ای

یک متغیر اسمی

چند

رگرسیون لوجستیک

چند متغیر اسمی

یک متغیر اسمی

چند

لگاریتم خطی

یک یا چند

تحلیل عاملی

متغیرهای مستقل و وابسته مشخصی ندارد .به طور کالسیک متغیرها
پیوسته اند ولی عمال می توان از هر نوع متغیر با هر تعداد استفاده
کرد.
متغیرها چند تا و می توانند در هر مقیاس اندازه گیری شده و به

یک یا چند

مدل معادالت ساختاری

صورت برون زا و درون زا مشخص می شوند.
ب) تحلیل داده های کمی در طرح های آزمایشی
 -1آزمون فرض آماری در تحلیل های پارامتری

متغیر مستقل ندارد

یک متغیر پیوسته

یکی

یک متغیر اسمی دو گروهی

یک متغیر پیوسته

دو

آزمون ( tمستقل و وابسته)

یک متغیر اسمی دو گروهی

چند متغیر پیوسته

دو

آزمون  Tهتلینگ(مستقل و وابسته)

یک متغیر اسمی

یک متغیر پیوسته

چند

تحلیل واریانس یک عاملی()ANOVA

چند متغیر اسمی

یک متغیر پیوسته

چند

تحلیل واریانس عاملی()ANOVA

آزمون فرض درباره میانگین و واریانس جامعه

برای مقابله تک تک یا ترکیبی خطی از میانگین ها قبل یا بعد از

 -آزمون های مقایسه های چند گانه

تحلیل واریانس

 -تحلیل روند

یک یا چند متغیر اسمی

چند متغیر پیوسته

چند

تحلیل واریانس چند متغیری() M ANOVA

ندارد

تکرار یک اندازه گیری(پیوسته)

یک

تحلیل اندازه گیری های مکرر تک نمونه ای

یک یا چند متغیر اسمی

تکرار یک اندازه گیری(پیوسته)

چند

تحلیل اندازه گیری های مکرر برای طرح های عاملی

ترکیبی از یک یا چند متغیر

یک متغیر پیوسته

چند

تحلیل کوواریانس

اسمی با یک یا چند پیوسته
متغیرهای مقوله ای یا ترتیبی با نمونه های کوچک در
اندازه گیری های کمی

یک یا چند

 -2آزمون فرض آماری در تحلیل های ناپارامتری
 نیکویی برازش داده ها -همسویی داده ها

روشهای ناپارامتری برای تحلیل داده ها بر حسب تعداد نمونه و مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه

مقیاس اندازه گیری

تعداد نمونه

نام آزمون

نوع تحلیل

اسمی

یک

آزمون کولموگروف-اسمیرنف

ترتیبی

یک

آزمون تقارن توزیع

ترتیبی

یک

آزمون تغییر مک نمار

اسمی

دو

آزمون عالمت

ترتیبی

دو

آزمون رتبه های عالمت دار ویلکاکسون

ترتیبی

دو

آزمون دقیق فیشر برای جداول 2 x 2

اسمی

دو

اسمی

دو

آزمون میانه

ترتیبی

دو

آزمون ویلکاکسون -آزمون  Uمان ویتنی

ترتیبی

دو

آزمون دو نمونه ای کولموگروف-اسمیرنف

ترتیبی

دو

آزمون  Qکوکران

اسمی

چند

آزمون تحلیل واریانس دو عاملی فریدمن

ترتیبی

چند

اسمی

چند

آزمون ᵪ2
نیکویی برازش

همسویی دو نمونه وابسته

همسویی دو نمونه مستقل

همسویی  Kنمونه وابسته

آزمونᵪ2

آزمونᵪ2

برای نیکویی برازش

برای دو نمونه مستقل

برای  Kنمونه مستقل

همسویی  Kنمونه مستقل
آزمون میانه برای  Kگروه مستقل

ترتیبی

چند

آزمون تحلیل واریانس یک راهه کروسکال والیس

ترتیبی

چند

آزمون دو طرفه معنی دار بودن تفاوت میانگین ها برای نمونه بزرگ

مقدار Z
(نسبت بحرانی)

مقدار احتمال ناظر

پذیرش یا رد

حکم مربوط به فرضیه

حکم مربوط به

حکم مربوط به فرضیه

فرضیه صفر

صفر()NH

معنی دار بودن آماری

مثبت تحقیق()RH

سطح دامنه منحنی مربوط به مقدار Z

فرضیه صفر تایید

Z> 1/69

P>0/05

1/69≥ Z>2/576

0/01> P ≥ 0/05

2/576 ≥ Z

P≥ 0/01

می شود .غیرمنطقی

معنی دار نیست .تفاوت

پذیرفته شد

نیست که باور کنیم

بین دو میانگین از نظر

فرضیه تحقیق

(قابل دفاع)

دو نمونه از دو جامعه

آماری

تایید نمی شود.

با میانگینهای مساوی

معنی دار نیست.

سطح دامنه وسیع(سطح اطمینان به نسبت

انتخاب شده اند.
در سطح  0/05رد
می شود اما در
سطح 0/01
پذیرفته است( .در
سطح 0/05قابل
دفاع نیست اما در
سطح  0/01قابل
دفاع است )

احتماال فرضیه صفر
تایید نمی شود و
منطقی است که باور
کنیم دو نمونه از
جامعه هایی با
میانگینهای متفاوت
انتخاب شده اند.

پایین است ،کمتر از  %59است).
در سطح  0/05معنی
دار است اما در سطح
 0/01معنی دار نیست.
تفاوت بین دو میانگین

فرضیه تحقیق

در سطح  0/05از نظر

تایید می شود.

آماری معنی دار است

سطح دامنه کوچک(سطح اطمینان به نسبت
باال است پس اطمینان بین  %59تا  %55است).

(اما در سطح 0/01
نیست)
در سطح 0/01یا باالتر از

در سطح  0/01و
در سطح 0/05رد
می شود (درهر دو
سطح قابل دفاع
نیست)

به احتمال بسیار ،فرضیه

آن بسیار معنی دار

تایید نمی شود بسیار

است(در سطح  0/05نیز

منطقی است که باور

معنی دار است) تفاوت

کنیم دو نمونه از جامعه

بین دو میانگین از نظر

هایی با میانگین متفاوت

آماری در سطح  0/01یا

انتخاب شده اند.

باالتر از آن بسیار
معنی دار است.

منابع:
-1

سرمد ،زهره و همکاران ،)1385(،روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،انتشارات آگاه ،چاپ سیزدهم.

 -2خاکی ،غالمرضا ،)1384(،روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ،انتشارات بازتاب ،چاپ دوم.

فرضیه تحقیق
کامال تایید
می شود.

سطح دامنه بسیار کوچک(سطح اطمینان بسیار
باال -حداقل  %55است).

