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 آزمون های اماری در متلب

 (One-sample and paired-sample t-test)ایتک نمونهزمون تی آ

خواهیم میانگین ان گیرد که یک نمونه از جامعه داریم و میای زمانی مورد استفاده قرار میتک نمونه tآزمون 

مون به عبارتی دیگر در این آز مقایسه کنیم. را با یک حالت معمول و رایج یا یک میانگین فرضی مورد انتظار 

و می خواهیم بدانیم که آیا  داریماز یک جامعه  mو میانگین  xای به حجم بر این است که نمونهمبنی فرض 

این آزمون شبیه دانست؟ برابر است  uای که میانگین آن از جامعهیک نمونه تصادفی  باتوان این نمونه را می

بیانگر تفاوت میانگین نمونه با میانگین  zباشد. با این وجود تفاوت های ظریفی با هم دارند. آزمون می zآزمون 

مستلزم معلوم بودن انحراف استاندارد جامعه  zجامعه بر حسب واحد استاندارد است. از طرفی دیگر محاسبه 

همین عمل  tها ضرورت دارد. اما در آزمون باشد زیرا برای محاسبه آن انحراف استاندارد توزیع میانگینمی

اما زمانی از انحراف استاندارد جامعه جامعه اطالعی دهد. مقایسه میانگین نمونه با میانگین جامعه را انجام می

( به جای انحراف استاندارد جامعه از انحراف استاندارد نمونه tم. در این مواقع در این آزمون )در دست نداری

 کنیم. استفاده می

 شود:مقدار این آماره از طریق فرمول زیر محاسبه می

 𝑑𝑡1 =
𝑑

𝑠𝑑
     𝑑 = |𝑚 − 𝑢| و 𝑠𝑑 =

𝑠

√𝑛
 

 باشد. میانگین مورد انتظار یا فرضی می uمیانگین نمونه یا عنصر مورد بررسی و  mدر این فرمول 

𝑑𝑓:                                                                                   در جه آزادی = 𝑛 − 1 

. به مقایسه کنیم 01را با میانگین فرضی  Aبه مثال زیر توجه کنید. در اینجا قصد داریم میانگین ماتریس 

درصد اطمینان برابر است  59در جه سانتیگراد در سطح  01با میانگین  Aعبارتی آیا میانگین دمای ایستگاه 

 یا نه؟

𝐻𝑂: 𝜇𝐴7.8702 = u10 
𝐻1: 𝜇𝐴7.8702 ≠ u10  
A = 

    9.2888 

    9.5897 

    9.2505 

   10.5373 

   11.8020 

    7.6985 

    5.6571 

    6.9652 

    3.7349 

    4.1781 

�̅� = 7.8702  𝑠�̅� =   2.7065    

𝑑𝑡1 = �̅� − 𝑢 = 7.8702 − 10

= −2.13 

𝑠𝑑 =
𝑠

√𝑛
=

2.7065

3.16
= 0.86 

𝑑𝑡1(7.8702−10) =
−2.13

0.86
= −2.48 

 

𝑑𝑡1 = �̅� − 𝑢 = 7.8702 − 6 = 1.87 

𝑠𝑑 =
𝑠

√𝑛
=

2.7065

3.16
= .86 

𝑑𝑡1(7.8702−6)

1.87

0.86
= 2.19 
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 𝑑𝑡1(7.8702−10)برای  کهرا بدست آورد  𝑑𝑡1توان مقدار خطای میماری آ یبا مراجعه به جداول آخر کتابها

/ 190چیزی حدود  𝑑𝑡1(7.8702−6) باشد که برای حاصل شده است این در حالی می/ 1439مقدار خطای 

 باشد. بنابراین برای دومی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. می

 هیم کرد:برای این آزمون در متلب از دستور زیر استفاده خوا
>> [h, p] = ttest(x, u); 

خروجی به  دوبا اجرای این دستور  .باشدمیانگین فرضی می uمتغیر مورد بررسی مثال دما، و  xدر این دستور 

اگر یک باشد یعنی  ؛باشدیک یا صفر میبرابر با مقدار یا  n. در خروجی گرددایجاد می pو  nنام ماتریس 

ر یعنی شواهد کافی برای رد فرض صفاینکه شواهد کافی برای پذیرفتن فرض صفر وجود ندارد اگر صفر باشد 

دارای ارزشی کمتر از  p و n=1که اگر  استطبیعی  .دهدمقدار خطای موجود را می pوجود ندارد. ماتریس 

که تفاوتی معنی داری  استمعنی باشد، بدین / 19دارای ارزشی باالتر از  pو  n=0و برعکس اگر  باشد/ 19

 بین میانگین وجود ندارد.

تفاوت دارد   0با میانگین  Aمیانگین ماتریس در این مثال با استفاده از این دستور قصد داریم بدانیم که آیا 

 کرد:ای استفاده خواهیم یا نه؟ برای این منظور از آزمون تی تک نمونه

A = 

    9.2888 

    9.5897 

    9.2505 

   10.5373 

   11.8020 

    7.6985 

    5.6571 

    6.9652 

    3.7349 

    4.1781 

>> [h p]=ttest(A,6) 

h = 

     0 

p = 

    0.0567 

>> [h p]=ttest(A,10) 

h = 

     1 

p = 

    0.0345 

 دهدشتهای دمای روزانه داده میانگین باشد که بینمعنی می بدین که حاصل شده است h=0اگر دقت کنید 

/ 1900که خطای باالی  استدرصد وجود ندارد. این در حالی  59تفاوتی معنی داری در سطح  0با میانگین 

مقایسه کردیم که نتایج نشان داد تفاوت معنی  01باشد. در مثال دوم میانگین را با تاییدی بر گفته فوق می

 . است( 01با میانگین فرضی  Aتاییدی بر تفاوت میانگین ماتریس  /1439و خطای  h=1وجود دارد )داری 

، درجه آزادی، و .... را مشاهده کنیم دستور تی تست تک نمونه ای را به شکل tدر صورتی که بخواهیم آماره 

 زیر بازویسی می کنیم:

>> [h, p, ci, stats] = ttest(A,10) 

h = 

     1 

p = 

    0.0345 

>> [h, p, ci, stats] = ttest(A,6) 

h = 

     0 

p = 

    0.0567 
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ci = 

    5.9341 

    9.8063 

stats =  

    tstat: -2.4885 

       df: 9 

       sd: 2.7065 

ci = 

    5.9341 

    9.8063 

stats =  

    tstat: 2.1852 

       df: 9 

       sd: 2.7065 

ین، در حد باال و پایبیانگر ciدهد که توضیحات آن داده شده است، همان نتایجی را می hدر این دستور 

)انحراف  sd)درجه آزادی( و  dfدهد(، را می t)آماره  tstatهای که خود شامل زیر ماتریس stateماتریس 

 باشد. معیار( می

اطمینان و با  59طور خودکار در سطح متلب آزمون اختالف میانگین را به در نکته با اجرای دستورات باال 

کند. در صورتی که شما بخواهید اختالف میانگین را در سطح موردنظر انتخاب / آزمون می19مقدار خطای 

 کنید از دستور زیر استفاده خواهید کرد:
>> [h, p, ci, stats] = ttest (a, b, 'alpha', value) 

مقدار خطای انتخابی  valueتعین سطح مورد نظر،  'alpha'تظار، میانگین مورد ان bنمونه،  aدر این دستور 

به شرح زیر  / 10درصد از  55و  /19از  valueدرصد به جای  59در سطح اظمینان مختلف برای مثال برای 

 استفاده خواهم کرد:
>> [h, p, ci, stats] = ttest (a, b, 'alpha', 0.05); 

>> [h, p, ci, stats] = ttest (a, b, 'alpha', 0.01); 
 

 

 

 

 با تشکر دوستکامیان


