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سردبیر محترم مجله  پرستار و پزشك در رزم
تردید در اس��تفاده از نوع آزمون های آماری همواره چالش پیش روی 
محققین می باش��د. در این دس��ت نوشته سعی ش��ده است به صورت 

اجمالی به این مقوله پرداخته شود.
آمار پارامتریک مس��تلزم پیش فرض هائي در مورد جامعه اي که از آن 
نمون��ه گیري صورت گرفته مي باش��د. به عنوان مهم ترین پیش فرض 
در آمار پارامتریک فرض مي ش��ود که توزیع جامعه نرمال است اما آمار 
 Free of( ناپارامتری��ک مس��تلزم پیش فرضي در مورد توزیع نیس��ت
distribution(. به همین خاطر بسیاري از تحقیقات علوم انساني که 
با مقیاس هاي کیفي س��نجیده ش��ده و فاقد توزیع  هستند از شاخص 
هاي آمار ناپارامتریک استفاده مي کنند)1(. ذکر این نکته حائز اهمیت 
است که مفهوم ناپارامتری به این معنی نیست که به هیچ پیش فرضی 
احتیاج نیست بلکه تعداد و طبیعت پارامترها انعطاف ناپذیر است و ثابت 
نمی باشد. مثاًل در تمامی گروه ها داده ها باید پراکندگی یکسان داشته 
باشند)2(. از جمله مزایای روش های ناپارامتریک این است که برای تمام 
مقیاس ها قابل اس��تفاده هستند، مثال می توان متغیرهای کمی نظیر 
 س��ن را به تعداد گروه های مد نظر دس��ته بندی کرد)3(. البته تبدیل 
داده های کمی به رتبه بندی ش��ده م��ی تواند منجر به اتالف اطالعات 
ش��ود و از این دیدگاه یک محدودیت ش��مرده می ش��ود. نیاز به حجم 

نمونه بیش��تر برای دست یابی به توان یکسان در مقایسه با روش های 
پارامتریک از دیگر محدودیت های روش های ناپارامتریک می باشد، یعنی 
 اگر بین دو گروه از نظر متغیر مورد بررس��ی اختالف وجود داشته باشد 
آزمون های ناپارامتریک توان کمتری برای یافتن این اختالف دارند)4(. 
تفسیر مشکل خروجی آزمون های ناپارامتریک که به جای مقادیر واقعی 
از رتبه آنها استفاده می کنند نیز از جمله نقاط ضعف این آزمون است)4(.

 آمار پارامتریک ش��دیداً تحت تاثیر مقیاس س��نجش متغیرها و توزیع 
آماري جامعه اس��ت و در اینجا پارامترهای جامعه ثابت می باشند)5(. 
اگر متغیرها از نوع اسمي و ترتیبي بوده حتما از روش هاي ناپارامتریک 
استفاده مي شود. اگر متغیرها از نوع فاصله اي و نسبي باشند در صورتي 
که فرض ش��ود توزیع آماري جامعه نرمال یا بهنجار است از روش هاي 
پارامتریک استفاده مي شود در غیراین صورت یا باید تبدیل های نرمال 
س��از نظیر لگاریتم روی داده ها صورت گیرد ی��ا می توان از روش هاي 
ناپارامتریک اس��تفاده کرد مخصوصاً زمانی که در نمونه داده های پرت 
وج��ود دارد، آس��یب پذیری آزمون ه��ای پارامتریک ب��ه آزمون های 
ناپارامتریک بیشتر است)6(. در جدول ذیل بسته به سطح اندازه گیری 
متغیرها و خصوصیات نمونه انتخاب ش��ده آزمون آماری مرس��وم ذکر 
گردیده است)7(. به امید آن که نکات فوق الذکر بتواند به صورت هر چند 

مختصر گره گشای ابهامات نویسندگان محترم در این خصوص باشد.

نامه به سردبیر: موارد کاربرد آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک
سلمان خزایی1، الهام هوشمند2، لیال مالئی پور، عبداهلل محمدیان هفشجانی3

1- گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان . 2- گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور. 3-گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان.  نویسنده مسئول.
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