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تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

۳خیلی مهماصول تفسیر آماری

 ایــن فصــل رو بــا مبحــث فرضیه هــا شــروع می کنیــم و بــا آزمــون کای اســکوئر 
ــه دو دســته تقســیم می شــوند:  تمــوم می کنیــم! فرضیه هــا ب

 فرضیــه ی تحقیــق یــا یــک ) )H1 وجــود رابطــه یــا اثــر و یــا تفــاوت بیــن 
ــد.  ــد می کن ــا را تأیی متغیر ه

 فرضیــه ی آمــاری یــا صفــر  (H0) وجــود رابطــه یــا اثــر و یــا تفــاوت بیــن 
ــد.  ــکار می کن ــا را رد و ان متغیر ه

 انواع خطاهای آزمون

حال با توجه به فرضیه ها دو نوع خطا مطرح می شود:
 نــوع اول  بــه رد کــردن فرضیــه ی صفــر وقتــی کــه صحیــح اســت، خطــای نــوع 

اول )α( یــا منفــی کاذب نامیــده می شــود. 
ــد،  ــح نباش ــت صحی ــه در حقیق ــی ک ــر وقت ــه ی صف ــول فرضی ــه قب ــوع دوم  ب  ن

ــود.  ــه می ش ــت کاذب گفت ــا مثب ــوع دوم )β( ی ــای ن خط
�� دوتا نکته رو یاد بگیر:

1- بــا ثابــت مانــدن ســایر شــرایط، بــا افزایــش حجــم نمونــه احتمــال رد فــرض صفــر 
ــد.  ــش می یاب افزای

2- امــکان کاهــش همزمــان دو خطــا وجــود نــدارد و در صــورت افزایــش یکــی، دیگری 
کاهــش پیــدا می کنــد. 

�� تــوان آزمــون یــک مقــدار عــددی اســت کــه حساســیت تســت را نشــان می دهــد. 
ــودن را  ــط ب ــگام غل ــر در هن ــه ی صف ــوان آزمــون، احتمــال رد شــدن فرضی ــع ت در واق

ــد: ــه دســت می آی ــر ب ــول زی ــا فرم ــد و ب نشــان می ده
β -1= توان آزمون

 P- value 

ــام P- value اســتفاده می کنیــم کــه  ــه ن ــودن از شــاخصی ب ــادار ب ــرای بررســی معن ب
در واقــع احتمــال درســت بــودن فــرض صفــر را مطــرح می کنــد. P- value براســاس 
ــادار  ــاوت معن ــر از α باشــد، تف ــدار  کم ت ــن مق ــی کــه   ای α ســنجیده می شــود. در صورت
 P- value آمــاری بیــن دو گــروه وجــود دارد و فرضیــه ی صفــر رد می شــود. ولــی اگــر
 P- ــادار نیســت. معمــواًل ــاط معن ــر رد نشــده و ارتب ــه ی صف ــود، فرضی ــر از α ب بزرگ ت

ــا دارد.  ــدار معن ــن مق ــر از ای ــه  کم ت ــد ک ــر می گیرن value را 0.05 در نظ
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ــر 2 ســال ،   ــا بررســی یــک گــروه از کــودکان زی 3 ب

ــا  ــد و وزن آن ه ــن ق ــون بی ــتگی پیرس ــب همبس ضری
برابــر ۰/۹2 بــا P - value = ۰/۰2 بدســت آمــده اســت .  
کــدام تفســیر بیانگــر نتیجــه ی ایــن آزمــون می باشــد؟ 

ــوری( ــان دوره ی کش ــی آذر ۹۷- می ) پره انترن
الف بــا افزایــش قــد ،  وزن افزایــش می یابــد امــا 

ارتبــاط معنــی دار نیســت .  
ــاط  ــد و ارتب ــش می یاب ــد ،  وزن کاه ــش ق ــا افزای ب ب

معنــی دار اســت . 
ج بــا افزایــش قــد ،  وزن کاهــش می یابــد امــا ارتبــاط 

ــت .   معنی دار نیس
ــاط  ــد و ارتب ــد ،  وزن افزایــش می یاب ــا افزایــش ق د ب

معنــی دار اســت . 

ــطح  ــن س ــودن میانگی ــان ب ــون یكس ــر در آزم 1   اگ

 H۰ ــه ی ــه ،  فرضی ــردان در جامع ــان و م ــن D زن ویتامی
رد شــود ،  کــدام عبــارت زیــر صحیــح می باشــد؟ 
) پره انترنــی اســفند ۹۶- قطــب شــیراز و کرمانشــاه(
الف اختــالف میانگیــن ســطح ویتامیــن D زن و مــرد را 

ــم .  ــول نمی کنی قب
ــطح  ــن س ــن میانگی ــه  ای بی ــل مالحظ ــالف قاب ب اخت

ــود دارد .  ــرد وج ــن D زن و م ویتامی
ج عــدم ارتبــاط بیــن جنــس و ســطح ویتامیــن D بــه 

ــد .   ــات می رس اثب
د مطمئنــاً در روش انتخــاب نمونه هــا مشــكل وجــود 

داشــته اســت . 

2 در انــواع مطالعــات ،  در مــورد خطــای نــوع اول و دوم 

در حجــم نمونــه ی ثابــت ،  کــدام گزینــه صحیــح اســت؟ 
)پره انترنــی شــهریور ۹۸  - قطــب مشــهد(

الف هــر دو خطــای نــوع اول و دوم را می تــوان همزمــان 

داد .  کاهش 
ــوع دوم  ــای ن ــوع اول ،  خط ــای ن ــش خط ــا کاه ب ب

می یابــد .  افزایــش 
ج بــا افزایــش حجــم نمونــه ی خطــای نــوع اول و دوم 

ــد .  ــش می یاب افزای
ــدام از  ــری در هیچك ــه تأثی ــم نمون ــش حج د افزای

ــدارد .  ــوع اول و دوم ن ــای ن خطاه
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 فاصله ی اطمینان میانگین

در هــر آزمــون فاصلــه ی اطمینــان حــدودی اســت کــه بــه احتمــال زیــاد آن واقعیــت در 

آن محــدوده قــرار دارد. حــدود اطمینــان بــه صــورت یــک فاصلــه و معمــواًل بــا ســطح 

ــر  ــه صــد نزدیک ت ــه ب ــه هرچ ــان می شــود ک ــا 99 درصــد بی ــا 95 و ی ــان 90 ی اطمین

باشــد، دقــت آن  بیش تــر اســت. بــا مثــال معنیــش رو یــاد بگیــر:

مثــاًل در مــورد میانگیــن وقتــی می گیــم حــدود اطمینــان 95 درصــد میانگیــن، یعنــی بــه 

احتمــال 95 درصــد، میانگیــن در ایــن محــدوده قــرار دارد و احتمــال خطامــون 5 درصــد 

اســت. حــدود 95 درصــد رو چطــوری حســاب می کنیــم؟ 

  با فرمول زیر، یک حد پایین و یک حد باال حساب می کنیم

 Z بـرای حـدود 95 درصـد 1.96 اسـت که معمـواًل 2 در نظر می گیریـم و برای 99 

درصـد 2.576 کـه 2.5 در نظـر می گیریـم. از فرمـول باال معلوم اسـت که حـدود اطمینان 

  رو پایین ببین Z بسـتگی دارد. فرمول اصلـی Z و SE بـه حجـم نمونـه و

تــو ایــن ســؤال چــون 2.29  بیش تــر از 1.96 اســت، پــس معنــی دارد و فرضیــه ی صفــر 

ــود. ) 2.29=0.49- 2.78( رد می ش

 �� دوتا نکته رو یاد بگیر:

1- بــرای آزمــون t مقــدار معنــاداری برابــر بــا 2.306 اســت و چــون آزمــون t دو طرفــه 

اســت؛ اگــر مقــدار t  کم تــر از 2.306 – و یــا  بیش تــر از 2.306+ بــود، میگیــم فرضیــه ی 

ــد. 3.5  ــون 95 درص ــی هم ــران 1.96یعن ــد بح ــت. ح ــی دار اس ــد و معن ــر رد ش صف

ــت. ــر از 2.306 اس بیش ت

s همــون خطــای معیــار میانگیــن اســت. )s)SE  انحــراف معیــار جمعیــت و 
n√

  -2

n حجــم نمونــه اســت. ایــن معیــار بــرای بــرآورد نزدیکــی میانگیــن نمونــه بــه میانگیــن 

ــود.  ــتفاده می ش ــت اس جمعی

۴ در یک نمونه ی 1۰۰ تایی از زنان یک شهر ،  میانگین 

هموگلوبین خون برابر 11/۴ میلی گرم در دسی لیتر و میزان 
خطای استاندارد برابر ۰/۷ بدست آمده است .  کدام گزینه در 
مورد تفسیر حدود اطمینان هموگلوبین زنان این شهر صحیح 

است؟ )z=2( )پره انترنی شهریور ۹۸  - قطب تبریز(
الف ۹۵% زنان این شهر هموگلوبین بین 1۰ تا 12/۸ 

خواهد بود . 
ب به احتمال ۹۵% میانگین هموگلوبین زنان این شهر 

بین 1۰ تا 12/۸ خواهد بود . 
تا   11/2۶ بین  هموگلوبین  شهر  این  زنان   %۹۵ ج 

11/۵۶ دارند . 
د به احتمال ۹۵% میانگین هموگلوبین زنان این شهر 

بین 11/2۶ تا 11/۵۶ خواهد بود . 

اطمینان  فاصله  اختالف  گزارش ،   یک  در  محققی   ۵

را کنترل  گروه  و  درمان  گروه  میانگین های   %۹۵ 
فاصله  این  از  است .   کرده  گزارش   )۰/۴۹  -   2/۷۸(
دو  میانگین های  اختالف  مورد  در  قضاوتی  چه  اطمینان 

جامعه دارید؟ )پره انترنی شهریور ۹۸  - قطب شمال( 
الف اختالف میانگین دو جامعه از نظر آماری در سطح 

اطمینان ۹۵  % معنی دار است . 
ب اختالف میانگین دو جامعه از نظر آماری در سطح 

اطمینان ۹۵% معنی دار نیست . 
ج از فاصله اطمینان مذکور نمی توان در مورد اختالف 

میانگین دو جامعه قضاوت کرد . 
د از فاصله اطمینان می توان نتیجه گیری کرد فرضیه ی   
اطمینان  سطح  در  آماری  نظر  از  جامعه  میانگین  برابری 

۹۵% رد نمی شود .

نوع رژیم غذایی در دو گروه مستقل  مقایسه 2  ۶ در 

بهبود  هدف  با  بیمارستان   ICU در  بستری  بیماران  از 

هموگلوبین )به  عنوان شاخص پاسخ به درمان( از آزمون 

 t آمار  اگر  کرده ایم .   استفاده  مستقل  نمونه های  برای   t

محاسبه شده در این آزمون 3.۵ و حد بحرانی مورد قبول 

1.۹۶ باشد ،  کدامیک از موارد زیر نتیجه گیری درستی از 

این مطالعه است؟ )پره انترنی شهریور ۹۸- قطب تهران(

الف بین این دو رژیم تفاوت معنی دار آماری وجود دارد . 

ب مطالعه نیاز به تكرار دارد . 

ج اطالعات ناقص است . 

د بین این دو رژیم تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد . 
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مقایسه ی میانگین های دو گروه

مقایســه ی میانگیــن یعنــی اینکــه دو میانگیــن رو باهم مقایســه کنیــم و ببینیــم نتیجه ی 

ــه. بــرای مقایســه ی  ــا درجــه ی خطایــی کــه داریــم معنــادار اســت یــا ن ــا ب حاصــل آی

میانگیــن از توزیــع t مســتقل اســتفاده می کنیــم. بــرای ایــن کار اول خطــای معیــار و در 

  :مرحلــه ی بعــد کســر حیاتــی را محاســبه می کنیــم

= کسر حیاتی
تفاوت بین نسبت ها

خطای معیار تفاوت بین نسبت ها

حاال با توجه به مطالب باال دو گروه رو باهم مقایسه کنیم:

  مقایسه ی میانگین دو نمونه که از فرمول زیر استفاده می کنیم  

حاال جواب سؤال:

چون 2.5 بیش تر از 1.96 است، پس تفاوت معناداری دارد.

  مقایســه ی میانگیــن نمونــه بــا میانگیــن جمعیــت کــه می خواهیــم بدانیــم آیــا 

میانگینــی کــه بــرای نمونــه بــه دســت آوردیــم بــه میانگیــن جامعــه نزدیــک اســت یــا 

  نــه. فرمولــش رو ببیــن

حاال جواب سؤال: 

باز هم چون 50 بزرگ تر از 1.96 است، پس تفاوت معناداری دارد. 

ــراد  ــون در اف ــار خ ــن فش ــه ی میانگی ــرای مقایس ۷ ب

ــر  ــروه ۵۰ نف ــر گ ــی از ه ــر دیابت ــراد غی ــا اف ــی ب دیابت

انتخــاب و میــزان فشــار خــون آن هــا اندازه گیــری شــده 

اســت .  در صورتــی کــه میانگیــن و واریانــس فشــار خون 

در افــراد دیابتــی بــه ترتیــب 13۰ و ۸۰ و در افــراد غیــر 

ــه نظــر شــما  ــه ترتیــب 12۵ و 12۰ باشــد ،  ب ــی ب دیابت

آیــا میانگیــن فشــار خــون در دو گــروه تفــاوت معنــی دار 

ــهریور  ــی ش ــر دارد؟ (Z0/975=1/96) ) پره انترن ــا یكدیگ ب

۹۶- قطــب اهــواز(

 t=2/5  ، الف بلی

t=1/5  ، ب بلی

t=1/5   ، ج خیر

t=2/5   ، د خیر

۸ در مطالعــه ای کــه در مرکــز درمــان نابــاروری X بــر 

ــد  ــا آمده ان ــا روش IVF بدنی ــه ب ــی ک روی وزن نوزادان

انجــام شــده ،  اعــداد زیــر بــه دســت آمــده اســت :  

ــار  ــراف معی ــرم انح ــوزادان = 2۵۰۰ گ ــن وزن ن میانگی

ــه = ۹۰۰  ــم نمون ــرم حج ــوزادان = 3۰۰ گ وزن ن

ــان  ــی در هم ــور طبیع ــه ط ــه ب ــی ک ــر وزن نوزادان اگ

منطقــه بدنیــا آمده انــد 3۰۰۰ گــرم باشــد ،  بــا احتســاب 

احتمــال خطــای تصادفــی ۵ درصــد (Zα = 1 . 96) ،  کــدام 

ــر  ــز صحیح ت ــن مرک ــای ای ــورد وزن بچه ه ــه در م جمل

ــوری(  ــان دوره ی کش ــی دی ۹۷- می ــت؟ )پره انترن اس

الف با وزن بچه های منطقه متفاوت است.

ــی داری  ــكل معن ــه ش ــه ب ــای منطق ــا وزن بچه ه ب ب

ــاوت اســت. متف

ج با وزن بچه های منطقه تفاوتی ندارد. 

د داده ها برای نتیجه گیری کافی نیستند. 

بانه
طبی

نشر 
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 آزمون مقایسه ی نسبت ها

بــرای مقایــس نتایــج حاصــل از مطالعــه و مداخلــه روی دو گــروه از آزمــون مقایســه ی 

نســبت ها اســتفاده می کنیــم. مثــاًل بــرای مشــاهده ی تفــاوت بیــن دو گروهــی کــه بــا 

ــه صــورت  ــودی دو گــروه ب ــزان بهب ــی درمــان شــدند و می روش هــای جراحــی متفاوت

درصــد مطــرح شــده اســت.

)Chi- square( آزمون کای اسکوئر 

ــای  ــورد داده ه ــای در م ــرای فرضیه ه ــا کای دو ب ــع ی ــکوئر، کای مرب ــون کای اس آزم

ــا  ــه م ــت و ب ــبت ها اس ــون نس ــکوئر آزم ــون کای اس ــود. آزم ــتفاده می ش ــمی اس اس

ــا نســبت هایی کــه  ــف ب ــا نســبت های مشــاهدات در گروه هــای مختل ــد کــه   آی می گوی

بــه طــور شانســی مــورد انتظــار ماســت تفــاوت دارنــد یــا نــه. ایــن آزمــون بــرای نمایش 

ــتقل  ــروه مس ــد گ ــن چن ــبت های بی ــی نس ــا بررس ــی ی ــت کیف ــن دو صف ــتگی بی بس

ــرای تعــداد واقعــی مــوارد مشــاهده شــده در  اســتفاده می شــود. محاســبه ی کای- دو ب

هــر گــروه اســت و نبایــد از نســبت و درصــد اســتفاده شــود. فرمــول محاســبه ی کای دو 

 رو ببیــن

O1 = تعداد افرادی که ویژگی مورد نظر را دارند.
O2 = تعداد افرادی که ویژگی مورد نظر را ندارند.

E1 = فراوانی مورد انتظار طبق فرضیه
E2 = فراوانی مورد انتظار طبق فرضیه

�� نوبتیم باشه، نوبت تست تمرینیه.

من معتقدم چیزی که امروز با آن رو به  رو هستیم یک بیماری روان  شناختی همه  گیر 

است ، بیماری  ای که در آن مردم دیگر متوجه نمی شوند که اشکالی ندارد گاهی اوقات 

 اوضاع بر وفق مراد نباشد !

 » مارک منسن«

۹1۰سؤال»هنر ظریف رهایی از دغدغه ها«
الفبپاسخ

ــر دو روش  ــه تأثی ــور مقایس ــه منظ ــگری ب ۹ پژوهش

جراحــی در بهبــودی عملكــرد حرکتــی گروهــی از 

بیمــاران بعــد از ســكته ی مغــزی ،  بیمــاران را بــه تصادف 

بــه دو گــروه تقســیم می نمایــد .  اگــر در گــروه اول روش 

جراحــی A و در گــروه دوم روش جراحــی B اعمــال شــود 

ــودی  ــودی و عــدم بهب ــه صــورت بهب و پاســخ درمــان ب

ثبــت شــود ،  کــدام آزمــون بــرای مقایســه تأثیــر دو روش 

درمانــی مناســب اســت؟ ) پره انترنــی شــهریور ۹۵- 

قطــب شــیراز(

الف آزمون ضریب همبستگی 

ب آزمون مقایسه ی نسبت ها 

ج آزمون T مستقل 

د آزمون T زوجی

ــن  ــاط بی ــد دارد ارتب ــق قص ــه محق ــک مطالع 1۰ در ی

ســابقه مصــرف ســیگار و مــرگ و میــر در بیمــاران مبتال 

بــه ویــروس COVID-1۹ را بررســی کنــد. کدام یــک از 

ــاط  ــن ارتب ــی ای ــت بررس ــر جه ــاری زی ــای آم آزمون ه

مناســب اســت؟ )پره انترنــی اســفند ۹۹- مشــترک 

کشــوری( 

الف مجذور کای 

ب تی تست مستقل 

ج مک نمار  

د تی تست زوج 

بانه
طبی

نشر 




