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 چیست؟ فرض صفر

   *رمالکـعباس میسید کترد: رجمه و تلخیص و بازنگاريت

  
  
  
  
  

  
  مقدمه

  .هیچ تفاوتی وجود نداردبا یک مقدار مفورض  هاي یک جمعیتکند بین ویژگیهاي آماري بیان میدر بررسی * (HO)فرض صفر 
دن بازي عالقمند باشد، اگر عادالنه باشد درآمد هر بازي براي هر قمارباز به به عنوان مثال ممکن است یک قمار باز به منصفانه بو

براي آزمایش منصفانه بودن بازي، قمارباز . شوداگر بازي عادالنه نباشد درآمد برخی بازیکنان مثبت و برخی منفی می. رسدصفر می
کند، سپس این فرض صفر که ها را محاسبه میاین داده کند، میانگینهاي درآمد حاصله از بازي هاي تکرار شده را جمع میداده

ها از عدد صفر فاصله قابل توجهی گرفت، قمارباز فرض اگر میانگین داده. کنددرآمد مورد انتظار با صفر تفاوت ندارد را آزمایش می
. گیردرا نتیجه می...) شته باشد چنانچه بیش از یک فرض جایگزین وجود داH2, H1… یا ( ** (HA) صفر را رد کرده و فرض جایگزین

ها نزدیک به صفر باشد در این صورت دادهاگر میانگین درآمد حاصل . یعنی این که درآمد مورد انتظار در هر بازي با صفر متفاوت است
  . شود که تفاوت اندك میانگین از صفر به طور تصادفی قابل توجیه استگیري میشود و نتیجهفرض صفر رد نمی

  
* HO = Hypothesis O 
** HA = Alternative Hypothesis 

  

  :چکیده
هاي یک ویژگیاین سوال فرض جایگزین است، اگر بتوانیم ثابت کنیم که بین . شودهر طرح تحقیقاتی با یک سوال آغاز می

   .ها تفاوتی وجود نداردآوري دادهجمعیت و یا فرایند جمع
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  خالصه
با هاي یک جمعیت کند که هیچ تفاوتی بین برخی از ویژگیرود و بیان میفرض صفر نوعی حدس است که در آمار به کار می ·

 .وجود ندارد مقدار مفروض

 .دهد که تفاوت وجود داردفرض جایگزین نشان می ·

نیست، ولی تست فرض جایگزین روشی را براي رد فرض صفر در یک سطح مشخصی از اگرچه فرض صفر قابل اثبات  ·
 .کنداطمینان فراهم می

  کند؟فرض صفر چگونه کار می
شود؛ ها مشاهده میاي از دادههاي انتخاب شده که در مجموعهکند که هر نوع اختالف بین ویژگیفرض صفر یا حدس، فرض می

د انتظار براي قمار واقعاً برابر با صفر باشد، هرگونه اختالف بین میانگین درآمدها و صفر اتفاقی و به دلیل به عنوان مثال اگر درآمد مور
  .شانس است
گر دو فرض را که فقط یکی از آنها در گام اول تحلیل. شونداي آزمایش میهاي آماري با استفاده از یک فرایند چهار مرحلهفرض

ها را بیان وه ارزیابی دادهـام بعدي تدوین یک برنامه و تجزیه و تحلیل است که به طور خالصه نحگ. کندصحیح است را طراحی می
چهارمین و آخرین مرحله تجزیه و تحلیل نتایج و . ونه استـهاي نممرحله سوم اجراي برنامه و تجزیه و تحلیل فیزیکی داده. کندمی

  . مشاهده به صورت کامالً تصادفی قابل توضیح هستند هايشود که تفاوتیا رد فرض صفر است و یا ادعا می
این امر مستلزم وجود مدارك محکم در قالب یک تفاوت . آورندگران با رد فرض صفر نتیجه قابل قبولی به دست میتحلیل

  .مشاهده شده است که به اندازه کافی بزرگ بوده که به صورت تصادفی قابل توجیه نیست
  که نتایج فقط با احتمال تصادفی بودن قابل توجیه است منجر به یک  ناتوانی در رد فرض صفر؛

در کار بوده ولی به اندازه کافی قوي نبوده که  دهد عوامل دیگري به غیر از تصادف یا شانسشود، زیرا اجازه نمیگیري ضعیف مینتیجه
  .تا در آزمون آماري به کار رفته کشف شوند

  .هاي مورد توجه هستندسعی در رد احتمال تصادف به عنوان تنها دلیل بروز پدیده گران با رد فرض صفرتحلیل: نکته

  )مقایسه میانگین یک گروه با یک عدد ثابت(  هایی از فرض صفرمثال
  هفت  10انات از ـکند دانش آموزان در مدرسه او در امتحا میـیک مثال ساده؛ یک مدیر مدرسه ادع

دانش آموز به عنوان نمونه از کل دانش آموزان  30براي آزمایش این فرض نمرات . است 7توسط فرض صفر این است که م. گیرندمی
فرض صفر در اینجا (کنیم میمقایسه و فرض صفر را رد ) 7(را ثبت و میانگین آن را محاسبه و با میانگین جمعیت ادعا شده ) 300مثالً (

  ).است، قابل اثبات نیست و فقط با روش توضیح داده شده، قابل رد است 7که میانگین براي جمعیت 
. سال فعالیت دارد 20فرض کنیم که این صندوق . است% 8گذاري شود که بازده ساالنه یک صندوق سرمایهادعا می: مثال دیگر

ما یک نمونه تصادفی از بازده ساالنه صندوق براي پنج سال گرفته و میانگین آن را . ازده داردب% 8فرض صفر این است که این صندوق 
براي . کنیمجهت آزمایش فرض صفر مقایسه می%) 8(سپس میانگین به دست آمده را با میزان بازده ادعا شده . کنیممحاسبه می

  :هاي فوق فرض صفر عبارت است ازمثال
   :در مثال اول

  .گیرند، هفت می10زان در مدرسه در امتحانات به طور متوسط از دانش آمو
  : در مثال دوم

  .است% 8میانگین بازده ساالنه صندوق 
  

  سپس دامنه احتمالی مقادیر آماري محاسبه شده . کنیمآن را صحیح فرض می) HOبه طور خالصه (براي رد فرض صفر 
باشد دامنه  7به عنوان مثال، اگر میانگین (شود تحت این فرض تعیین می) نشجودا 30هاي به عنوان مثال میانگین نمره در آزمون(
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. شودسپس اگر میانگین نمونه خارج از این محدوده باشد، فرض صفر رد می). باشد 8/7تا  2/6هاي قابل قبول ممکن است از میانگین
  .کند، قابل توضیح استي که شانس تعیین میاشود که تفاوت فقط به طور اتفاقی در محدودهدر غیر این صورت گفته می

  هر . کنیمنکته مهمی که باید به آن توجه شود که ما فرض صفر را که در آن عنصر تردید وجود دارد را آزمایش می
 (HA)هاي فوق فرض جایگزین براي مثال. شودگفته می (HA)مشاهده شود، فرض جایگزین  (HO)اطالعاتی که برخالف فرض صفر 

  :تند ازعبار
  .نیست 7متوسط نمره دانشجویان برابر با : مثال اول
م با فرض ـزین تناقض مستقیـبه عبارت دیگر فرض جایگ. نیست% 8گذاري برابر با میانگین بازده صندوق سرمایه: مثال دوم

  .صفر است

  )هاي دو گروه مستقلمیانگینمقایسه ( مثالی از آزمون فرض صفر در تحقیقات بالینی
خواهد ثابت کند که اطالعات پرستاران در مورد سرطان پستان بیشتر از افراد عادي است و در نتیجه دانشجویان شما می یکی از

   .دهنداقدامات غربالگري را با دقت بیشتري انجام می
ران اقدامات فرض صفر دوم این است که پرستا. فرض صفر این است که پرستاران اطالعات بیشتري در مورد سرطان پستان دارند

  .   دهندغربالگري را با دقت بیشتري از افراد عادي انجام می
  باشد را تهیه کرده و بین پرستاران اي را که حاوي سواالت مربوط به فرض صفر میشما پرسش نامه

اي هم حاوي سواالتی که پرسش نامه). فرض جایگزین براي فرض صفر اول(کنید توزیع می) نفر 100(و افراد عادي ) پرستار 100مثالً (
فرض جایگزین (کنید دهند، تهیه و توزیع میآیا پرستاران به موقع و با دقت اقدامات غربالگري در مورد سرطان پستان را انجام می

  ).براي فرض صفر دوم
ر دوم یا هر دو ـرض صفرض صفر اول یا فـد و یا در تناقض با فـکنهاي صفر اول و دوم یا تأیید میرضـنتایج به دست آمده یا ف

  .گیردقرار می
  


