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  یپژوهش در جراح

P-Value چیست؟ 

   *رمالکـعباس میسید کترد: رجمه و تلخیص و بازنگاريت

  
  
  
  
  

  
  مقدمه

ترین شکل به احتمال دستیابی به کمترین میزان نتایج آماري یک فرض آزمون شده با فرض اینکه در صحیح P-Valueدر آمار 
  .گرددبرابر صفر باشد، اطالق می Pممکن مقدار 

زان کمتر ـمی. شوددار ابراز میزان معنیـبه عنوان جایگزین براي بیان نکات رد آزمون با کمترین می Pعبارت دیگر مقدار به 
  .جایگزین وجود دارد تري براي تأیید فرضیعنی شواهد قوي Pمقدار 

  ماحصل
  .ی اتفاق افتاده استهاي مشاهده در آزمون فقط به طور تصادفگیري احتمالی است که تفاوتاندازه Pمقدار 

  .هاي مشاهده شده در آزمون همراه استدارتر بودن تفاوتبا معنی Pمقادیر کمتر 
  .توان به عنوان جایگزین با عالوه بر سطوح اطمینان از پیش انتخاب شده براي آزمون فرض استفاده کردرا می Pمقدار 

  

  :چکیده
مراجعه و هر چه کمتر بود،  Pایم که جهت ارزیابی میزان دقت بررسی به عدد بررسی یک کارآزمایی بالینی آموخته هنگام

  . انجام شده است کارآزمایی با دقت بیشتري
 شود؟چیست و چگونه محاسبه می Pمفهوم عدد 
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  شود؟گیري میچگونه اندازه Pمقدار 
ها بر اساس احتمال توزیع آماري خاصی گیرياین اندازه. شودگیري مییا نرم افزارهاي آماري اندازه P-Valueبا جداول  Pمقادیر 

از انحراف بین مقادیر مشاهده شده و یک مرجع انتخاب شده با احتمال توزیع آماري با تفاوتی بزرگتر بین دو مقادیر  Pمقادیر . است
در ) حساب جامعه( Integral{ هاي انتگرالبه بیان ریاضی با استفاده از ستون. گرددشود، حاصل میکم می P-Valueکه منجر به 

مناطق زیر منحنی احتمال توزیع  }است) یفرانسیالد(ترین بیان، روش اختصاصی اعداد به توابع و برعکس آن حساب فاضله ساده
به طور . آیدت به تمام سطح زیر منحنی توزیع به دست میبراي تمام مقادیر آماري که حداقل فاصله با مقادیر مرجع را دارند، نسب

  . کمتر است P-Valueخالصه تفاوت بیشتر بین دو مقدار مشاهده شده با احتمال یک تفاوت تصادفی همراه و معادل 

  به آزمون فرض Pرویکرد مقدار 
؛ فرضی که هیچ گونه ارتباطی بین شواهدي در رد یک فرض صفربه آزمون فرض از تعیین احتمال وجود  P-Valueدر رویکرد 

ترین ادعا درباره یک جمعیت یا اطالعات در زنی ابتداییفرض صفر یا گمانه. شودهاي مشاهده شده وجود ندارد، استفاده میتفاوت
ا ع شدن بـت یا اطالعات در حال جمـهاي جمعیکند که آیا تفاوتی بین شاخصبیان می فرض جایگزین. باشدحال جمع شدن می

    .ها وجود داردزنیگمانه
از آنجا که محققین از . شودبراي رد کردن فرض صفر مشخص می Pداري از قبل براي بیان حداقلی از مقدار در عمل سطح معنی

شود و کنند، خواننده گاهی در مقایسه نتایج دو آزمون دچار مشکل میدار مختلفی در بررسی یک پرسش استفاده میسطوح معنی
 . براي حل این مشکل است) P )P-Valueمقدار  بیان

هاي مشابه خاص توسط محققان انجام شده است که از داده) مثالً دارایی(براي مثال فرض کنید که یک مطالعه بازده از دو ویژگی 
درصد و دیگري به  90ینان اگر یک محقق از سطح اطم. دار متفاوتی استفاده کرده و به نتایج متفاوتی از بازده برسنداما از سطوح معنی

باشد، %) 92ناشی از سطح اطمینان ( 08/0ناشی از تفاوت بازده  Pدرصد براي رد فرض صفر تأکید کند و مقدار  95سطح اطمینان 
حالی که محقق دوم تفاوت آماري معنی داري  داري دارد، دررسد که دو ویژگی مورد مطالعه تفاوت معنیاین نتیجه میمحقق اول به 
 .پیدا نمی کند

. آزمون فرض را ذکر کرده تا خواننده اهمیت آماري را خودش تفسیر کند P-Valueتوانند براي اجتناب از این مشکل، محققان می
متوجه  ) P )P-Valueمقدار یزان تواند با توجه به مگر مستقل مییک مشاهده. شودبه فرض نامیده می Pمقدار  به این کار رویکرد

  .ها شوددار بودن یا نبودن تفاوتمعنی

  ) P )P-Value مثال مقدار
 500 }Standard × Poor’s 500 index (S × P)گذاري آنها برابر با شاخص کند که عملکرد سبد سرمایهگذار ادعا مییک سرمایه
براي تعیین این . است} شودشرکت تعیین می 500ست که براساس عملکرد هاي مورد استفاده در بازار بورس آمریکا ایکی از شاخص

است درحالیکه  S × P 500کند که بازده در یک دوره مشخص برابر با فرض صفر بیان می. شوددوطرفه انجام می موضوع یک آزمون
  .کندیگذار آزمونی یک طرفه انجام داده باشد، خالف آن را مشخص مفرض جایگزین چنانچه سرمایه

گذار براي فرض صفر به کار برده است، استفاده ح اطمینان از قبل انتخاب شده که سرمایهدر فرض آزمون لزوماً از سط Pمقدار   
کوچکتر باشد، شواهد  P-Value هر چه. کند چه میزان شواهدي براي رد فرض صفر وجود داردگیري میکند و به جاي آن اندازهنمی

شواهد قوي برعلیه فرض صفر وجود  ،پیدا کند 001/0معادل  P-Valueگذار بنابراین چنانچه سرمایه. تر استبرعلیه فرض صفر بیش
    .برابر نیستند S × P 500گذاري با تواند با اطمینان ابراز کند که بازده سبد سرمایهمی گذاردارد و سرمایه
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 (S × P 500 Index)گذاري با برابر بودن بازده سبد سرمایه( رض صفرگذار باید فاگرچه این یک آستانه دقیق از زمانی که سرمایه
فرض راه کاري مستقیم به میزان نسبی اطمینانی  Pآزمون مقدار . ولی ارزشی بسیار کاربردي دارددهد، را قبول کند یا خیر ارائه نمی

   S × P 500هایی مانند نسبت به شاخصگذاري آنها هاي مختلف و سبد سرمایهگذاريگذار در انتخاب سرمایهسرمایه که
 P-Valueمتفاوت و  S × P 500که عملکردشان با شاخص  Bو  Aگذاري براي مثال دو سبد سرمایه. دهدتواند داشته باشد، ارائه میمی

  .کندمیکمتري دارد، پیدا  Pمقدار  که Bگذاري گذار اطمینان بیشتري به سبد سرمایهسرمایه. دارند 01/0و  10/0معادل 


