آزمونهای ناپارامتریک (ناپارامتری)
چنانچه بیاد داریم ،در آزمون فرضیات آماری مربوط به پارامتر(های) جامعه (های) آماری ،مفروضاتی را قایل می شدیم .برای مثال،
در بررسی آزمون میانگین (ها) و نسبت (ها) ،فرضهایی مانند نرمال بودن توزیع جامعه (ها) مستقل بودن نمونه های انتخاب شده از
دو جامعه ،برابری واریانسهای دو جامعه و ....را در نظر می گرفتیم .چنانچه در نظر گرفتن چنین فرضهایی جایز نباشد ،بکارگیری
روشهایی که آزاد از توزیع جامعه های آماری باشند ،کاربرد می یابند .این روشها اصطالحاً روشهای ناپارامتریک یا آزاد از توزیع
نامیده می شوند .بدیهی است که در صورتیکه استفاده از روشهای پارامتریک فراهم باشد ،اولویت در بکارگیری آنها است.
بطور کلی در مورد می توان از روشهای ناپارمتریک استفاده کرد:
 زمانیکه نوع توزیع جامعه معلوم نباشد و بخواهیم پارامتر (های) جامعه را آزمون نماییم (مانند آزمون عالمت)
 زمانیکه هدف تحقیق ،آزمون پارامترهای جامعه نیست ،بلکه تعیین نوع توزیع جامعه است (مانند آزمون چی دو)
از ویژگیهای روشهای ناپامتریک می توان به موارد زیر اشاره کرد:



مستلزم فرض خاصی درباره شکل توزیع جامعه نیستند
فهم و استدالل آنها ساده تر از روشهای پارامتریک است



تنها از بخشی از داده ها استفاده می کنند و باعث اتالف آن می شوند



کارایی کمتری نسبت به روشهای پارامتریک دارند



فاصله اطمینان ( 95درصدی) در روشهای ناپارامتریک بسیار بیشتر از فاصله اطمینان ( 95درصدی) در روشهای
پارامتریک است

آزمون عالمت :چنانچه در آزمون میانگین جامعه )𝜇( فرض نرمال بودن توزیع جامعه مورد تردید باشد ،به جای آزمون  tاز آزمون
عالمت استفاده می کنیم .بکارگیری این آزمون مستلزم تقارن (انطباق میانگین و میانه) و پیوسته بودن توزیع جامعه است.


آزمون عالمت تک نمونه :برای آزمون فرض میانگین یک جامعه با فرض غیر نرمال توزیع جامعه استفاده می شود.



آزمون عالمت زوجی :برای آزمون فرض میانگین ها در داده های زوجی (دو نمونه غیر مستقل) ،با انجام پیش آزمون و
پس آزمون و با فرض غیر نرمال توزیع جامعه ها ،استفاده می شود.

ویلکاکسون یا من-ویتنی :جهت مقایسه میانگین های دو جامعه با توزیع غیر نرمال یا ناشناخته استفاده می شود ،که معادل
آزمون  tنمونه های مستقل می باشد.
کروسکال -واليس :این آزمون ،تعمیم آزمون "من -ویتنی" می باشد که به منظور بررسی برابری میانگین چند جامعه آماری با
توزیع غیر نرمال استفاده می شود .کروسکال -والیس که به آزمون  Hنیز موسوم است ،معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس تک
عاملی است.
آزمون مبتنی بر ردیف ها (استقالل) :برای آزمون تصادفی بودن نمونه انتخاب شده ،بکار می رود.

کولموگروف -اسميرنف :نوعی آزمون ناپارامتریک (مانند آزمون نیکویی برازش) است که برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع
مشاهده شده استفاده می شود .کاربرد گسترده این روش در تطبیق توزیع مشاهدات با توزیع نرمال یا به عبارت دیگر ،بررسی نرمال
بودن توزیع داده ها است.
ضریب همبستگی اسپيرمن :چنانچه در محاسبه همبستگی ،متغیرهای  xو  yاز مقیاس کیفی (رتبه ای) برخوردار باشند و یا
کمی باشند ولی فرض نرمال بودن توزیع متغیر وابسته زیر سئوال باشد ،از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده می شود.
آزمون فریدمن :این آزمون معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است که در آن  kتیمار به صورت تصادفی به  nبلوک
تخصیص داده شده اند .پیاده سازی این آزمون به هیچ پیش فرضی نیاز ندارد.
نيکوئی برازش :برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده استفاده می شود و به آزمون چی -دو یا  χ²نیز موسوم است.
آزمون تقارن توزیع :در این آزمون شکل توزیع مورد سئوال قرار می گیرد.
آزمون ميانه :جهت مقایسه میانه دو جامعه استفاده می شود و برای  kجامعه نیز قابل تعمیم است.
آزمون مک نمار :برای بررسی مشاهدات زوجی در رابطه با متغیرهای دو ارزشی (دامی) استفاده می شود.
آزمون  Qکوکران :تعمیم آزمون مک نمار در  kنمونه وابسته است.

ضریب همبستگی اسپيرمن
چنانچه در محاسبه همبستگی ،متغیرهای  xو  yاز مقیاس کیفی (رتبه ای) برخوردار باشند و یا کمی باشند ولی فرض نرمال بودن
توزیع متغیر وابسته زیر سئوال باشد ،از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده می شود .مراحل پیاده سازی این آزمون
عبارتند از :
 )1به هر یک از مقادیر عددی متغیر مستقل ) (xیک رتبه بدهید .بزرگترین مقدار  xدارای رتبه  1خواهد بود و به سایر
مقادیر  xنیز بر اساس ترتیب نزولی شان ،یک رتبه تعلق خواهد گرفت .این کار را برای مقادیر متغیر وابسته ) (yنیز انجام
دهید.
نکته  : 1این امکان وجود دارد که رتبه بندی به صورت نزولی برای متغیرهای  xو  yانجام شود .به این صورت که کمترین مقدار
حایز رتبه  1شود و سایر گزینه ها به صورت صعودی رتبه بندی گردند.
نکته  :2چنانچه دو یا چند عنصر ،همزمان حایز یک رتبه شوند ،به آنها میانگین رتبه هایی که می پذیرند را اختصاص دهید.
مثالً  ،اگر در صدد اختصاص رتبه سوم باشیم و دو عنصر هم امتیاز باشند ،رتبه هر کدام برابر  )4+3( /2یعنی  3.5می شود و در
صورتیکه  3عنصر برای رتبه سوم مطرح باشند ،رتبه هر  3عنصر برابر با  )5+4+3( /3یعنی  4خواهد بود.
 )2تفاوت رتبه متغیرهای  xو  yدر هر زوج ) 𝑖𝑑( را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید:
𝑖𝑥𝑑𝑖 = 𝑦𝑖 −
 )3مقدار ضریب همبستگی رتبه ای را از رابطه زیر محاسبه نمایید.
6 ∑ 𝑑𝑖2
)𝑛(𝑛2 − 1
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مثال :جدول زیر معدل کارشناسی  7کارمند و میزان موفقیت آنها در انجام وظایفشان را نشان می دهد:
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ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن را محاسبه کنید.
گام  )1به باالترین مقدار  xرتبه  1تعلق می گیرد و سایر  xها نیز به همین ترتیب رتبه بندی می شوند
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گام  )2تفاوت رتبه متغیرهای  xو  yدر هر زوج ) 𝑖𝑑( را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید:
𝑖𝑥𝑑𝑖 = 𝑦𝑖 −

-3

0

2

-1

2

0

گام  )3مقدار ضریب همبستگی رتبه ای را محاسبه نمایید.
∑ 𝑑𝑖2 = (−3)2 + (0)2 + (2)2 + (−1)2 + (2)2 + (0)2 + (0)2 = 18
)6(18
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=
= 1 − 0.321 = 0.679
2
7(7 − 1) 336
محاسبه ضریب همبستگی اسپيرمن در نرم افزار :SPSS
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خروجی نشان می دهد که ضریب همبستگی رتبه ای محاسبه شده برابر با  0.679است .با توجه به مقدار  ، sigفرضیه  Hoپذیرفته می شود و
معنادار بودن ضریب همبستگی جامعه مورد تایید قرار نمی گیرد.
𝐻𝑜 ∶ 𝜌 = 0
𝐻1 ∶ 𝜌 ≠ 0
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ضریب همبستگی پیرسون (در فصل  13بررسی گردید) نیز مقداری برابر با  0.813دارد.

