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1. Mostreig
• La inferència estadística és un tipus de raonament que va de l’àmbit concret al general, en què
s’intenta arribar a conclusions sobre els paràmetres d’una certa població a partir de la informació
continguda en els estadístics d’una mostra d’aquesta població (Pardo i San Martín, 2001) .
• Obtenir dades d’una mostra de la població objecte d’interès, en lloc d’obtenir dades de totes les
unitats que componen aquesta població, té avantatges considerables; el principal és l’economia de
recursos que això implica, però també, i no menys rellevant, la possibilitat de promoure una millor
qualitat en les dades recollides.
• Ara bé, una condició essencial perquè a partir de la informació inclosa en una mostra es puguen
descriure les propietats de la població és que la mostra siga representativa d’aquesta població.
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• Ara bé, què significa en la pràctica que una mostra siga representativa d’una població? Significa
que les propietats que caracteritzen la població es distribuïsquen de manera anàloga en la mostra.
Per exemple, siga la població dels estudiants de la facultat: si el 27% són de primer, el 25% de
segon (i així...), que en la mostra es mantinga aquesta proporció; si en la població la meitat són
homes i l’altra meitat dones, doncs que en la mostra ocórrega igual; etc.
• A continuació tractem tres factors que determinen la representativitat d’una mostra:
a) El procediment de mostreig
• Mostreig o mostratge: conjunt de tècniques associades a la selecció dels elements d’una població.
• Cal subratllar que el mostreig no és exclusiu de l’estadística; és, en realitat, una estratègia molt
emprada en la vida quotidiana. El coneixement que ens formem del món sovint es basa en el
mostreig, i és raonable que ho fem així per economia de recursos. A tall d’exemple, el tast d’una
cullerada d’un guisat que cuinem és una forma de mostreig del guisat. Això ens permet tenir una
idea del gust del plat sense haver de tastar-lo tot.
• Hi ha diversos procediments o tècniques que satisfan, amb més o menys èxit, els dos objectius que
podem considerar bàsics del mostreig: 1. Obtenir una mostra de la població que siga tan
representativa com siga possible; 2. Plantejar una forma de recollida de dades ajustada als recursos
(econòmics, temporals, etc.) disponibles.
• Les diverses estratègies que es poden usar en la selecció dels elements d’una població es
denominen tècniques de mostreig i formen un extens repertori, algunes de gran sofisticació. Al
voltant de l’estudi i l’aplicació d’aquestes tècniques s’ha desenvolupat un àmbit de coneixement
denominat teoria del mostreig.
• En termes matemàtics, quin criteri determina la selecció d’una mostra representativa? El fet que
tots els elements de la població tinguen la mateixa probabilitat de formar part de la mostra o, si no
igual, que aquesta probabilitat siga coneguda per a tots els elements de la població.
• Les tècniques de mostreig que satisfan el criteri esmentat es denominen tècniques de mostreig
probabilístic, i la més coneguda, per senzilla i eficaç, és el mostreig aleatori simple. Algunes
variants d’aquesta tècnica molt emprades en la pràctica són el mostreig aleatori estratificat i el
mostreig per conglomerats.
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El mostreig aleatori simple (m. a. s.)
− Els elements de la mostra es trien a l’atzar entre tots els de la població. Amb aquest
procediment, tots els elements de la població tenen la mateixa probabilitat de formar part de
la mostra.
− Requereix la identificació i la llista de tots els elements de la població, una cosa no sempre
factible i, per tant, l’ús d’aquesta tècnica queda limitada en la pràctica.
El mostreig aleatori estratificat
− Comporta forçar que, per a una certa variable o variables, es mantinga en la mostra la
mateixa distribució que té en la població. Per exemple, si en la població d’estudiants de la
UVEG hi ha un 60% de dones i un 40% d’homes, en una mostra d’aquesta població caldria
mantenir aquests percentatges. Es denominen estrats les categories de la variable en funció
de la qual s’estratifica el mostreig —dones i homes per a la variable sexe, en el nostre
exemple. Per descomptat, cada element de la població ha de pertànyer a un únic estrat.
− Passos principals: determinar la proporció de cada estrat en la població per a la variable
d’estratificació; fixar el nombre d’elements que s’han de seleccionar de cada estrat en la
mostra (assignació); extraure mitjançant m. a. s. de cada estrat de la població el nombre de
casos establit en el pas anterior.
Exemple d’aplicació del mostreig aleatori estratificat en l’obtenció d’una mostra (n = 1.000)
de la població d’estudiants d’ESO a la Comunitat Valenciana (CV) a fi de fer un estudi
sobre la incidència de la violència en aquests centres.
Estudi sobre violència en ESO a la CV: mostreig estratificat per tipus de colꞏlegi amb
assignació proporcional.

Població d'estudiants d'ESO a la CV

65%

30%

5%

centres públics

centres concertats

centres privats

N = 650

N = 300

N = 50

El mostreig per conglomerats
− Es tracta d’una forma de m. a. s. en què la unitat de mostreig no són els elements de la
població, sinó agrupacions d’aquests (conglomerats) que de manera natural existeixen en
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aquella, per exemple, colꞏlegis, hospitals, districtes postals, carrers d’una població, seccions
del cens electoral, etc.
− Implica seleccionar a l’atzar un o més conglomerats i recollir dades de tots els elements
d’aquests conglomerats.
− Sovint és molt més fàcil accedir als conglomerats, normalment pròxims entre si, que als
elements individuals dispersos geogràficament.
• Hi ha algunes tècniques de mostreig no probabilístic, com és el cas del mostreig accidental (o
casual), el mostreig intencional i el mostreig per quotes que, encara que no compleixen els requisits
del mostreig probabilístic, s’usen sovint en la pràctica perquè són més fàcils d’aplicar.
• Els procediments de mostreig anteriors no són excloents. Es pot seqüenciar l’ús de diverses
tècniques de mostreig i es dona lloc al que es denomina mostreig polietàpic. Un exemple
característic és el mostreig polietàpic per conglomerats/m. a. s., és a dir, en primer lloc es fa un
mostreig per conglomerats i, a continuació, s’efectua un m. a. s. dels elements dins de cada
conglomerat. També, és clar, hi ha altres combinacions possibles, com també la consideració de
més de dues etapes.
• Si en una investigació la mostra és representativa de la població, és lícit generalitzar els resultats
obtinguts en la mostra a la població origen i en aquest cas diem, en termes metodològics, que la
investigació té validesa externa.
Exercici 1. Quina tècnica de mostreig s’ha aplicat en els exemples següents?
a) Se solꞏlicita a les persones que entren a un centre comercial que contesten a una sèrie de
qüestions relatives a un estudi sobre comunicació social.
b) Se seleccionen 500 persones a l’atzar entre els assegurats d’una companyia d’assegurances i els
envien una carta amb un qüestionari per a avaluar una campanya de seguretat promoguda per
aquesta companyia entre els assegurats.
c) Una estudiant fa una enquesta amb la finalitat d’explorar l’actitud solidària de l’alumnat de
psicologia de la seua facultat. Sap a partir d’un estudi previ que, dels estudiants d’aquesta
facultat, el 25% està compromès amb alguna ONG, mentre que el 75% restant no està
compromès amb cap ONG. Així, decideix seleccionar a l’atzar 200 estudiants, 50 entre els
compromesos amb una ONG i 150 entre els que no estan compromesos amb cap ONG.
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d) Després de debatre en un programa de ràdio sobre la possibilitat de reduir la jornada laboral,
conviden el públic a telefonar perquè opine sobre aquesta qüestió. Al final del programa, la
presentadora afirma que els resultats de l’enquesta mostren que el 80% de les persones que han
trucat a l’emissora prefereixen que es reduïsca la jornada laboral.
e) En un estudi que vol mostrar la influència de la desitjabilitat social en contestar tests psicològics,
les persones investigadores passen a coneguts i familiars seus una sèrie de qüestionaris.
f) Un psicòleg està interessat a explorar els hàbits de sociabilitat de les persones de la tercera edat
que viuen en residències. Per a fer-ho, obté una mostra aleatòria de deu residències de la seua
comunitat autònoma i en cadascuna selecciona 30 persones a l’atzar .
g) Una psicòloga industrial vol estudiar la relació entre el torn de treball i la productivitat dels
operaris en les cadenes de muntatge d’una gran empresa. Atès que alguns estudis previs posen de
manifest que hi ha relació entre la productivitat i el sexe, i tenint en compte que en l’empresa el
50% són homes i el 50% són dones, decideix que en la mostra de 100 subjectes hi haja 50 dones
i 50 homes, seleccionats aleatòriament entre les dones i homes que treballen a l’empresa.
h) En un estudi nacional sobre les estratègies d’aprenentatge d’estudiants d’ESO se seleccionen a
l’atzar 30 centres i quatre grups de cada centre, i es fa una entrevista a cada estudiant dels grups
seleccionats.
i) Realització del cens de població d’Espanya.
b) La grandària de la mostra

• Òbviament, com més gran és la dimensió, mida o grandària de la mostra, més gran és la
probabilitat que siga representativa de la població. No obstant això, cal no oblidar que també és més
gran l’esforç necessari en la recollida de dades i, per tant, es perd el principal avantatge inherent al
mostreig: l’economia de recursos a l’hora d’obtenir dades.
• Criteris orientadors a l’hora de definir la grandària de la mostra:
1. El primer criteri determinant en la pràctica és el de la quantitat de recursos disponibles per a
dur a terme la recollida de dades.
2. El segon criteri el determina el marge d’error que estem disposats a assumir en les nostres
inferències (l’error mostral) i el nivell de confiança amb què s’establiran aquestes
inferències.
Aquest segon criteri pot concretar-se mitjançant fórmules específiques que permeten obtenir
la grandària de la mostra en funció d’aquests dos criteris, tot i que altres aspectes solen
aparèixer implicats en l’aplicació d’aquestes fórmules:
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a) La grandària de la població.
b) L’índex estadístic que es vol aplicar (quin de tots?).
c) El valor de l’índex estadístic en la població per a la variable objecte d’interès (en la
població?, però si això és precisament el que volem saber..., variable objecte
d’interès?, en el meu estudi no tinc una única variable objecte d’interès...).
• A fi de facilitar els càlculs en l’aplicació de la fórmula esmentada, diversos autors han creat taules
que, per a un índex estadístic concret, per a un valor concret d’aquest índex en la població i per a un
nivell de confiança determinat (habitualment el 95% o el 99%), permeten obtenir el valor de la
grandària mostral per considerar en funció dels altres dos criteris: la grandària de la població i el
valor d’error mostral que s’està disposat a assumir.
Exemple: la taula que apareix a continuació permet obtenir la grandària de la mostra que
haurem de considerar en la recollida de dades per al cas en què s’aplique l’estadístic de la
proporció, suposant que el valor d’aquest estadístic en la població per a la variable objecte
d’interès és 0,5 (π = 0,5) i amb un nivell de confiança del 95%.
Un cas concret: quina seria la grandària de la mostra per considerar en un estudi en què es vol
saber la proporció (percentatge) de la població espanyola que està a favor de la selectivitat per
a accedir a la Universitat, suposant un nivell de confiança del 95% i un error mostral del 2%?

c) El contingut de la investigació
• Una premissa bàsica quan es treballa amb una mostra a fi de fer inferències sobre una població és
que la mostra siga representativa d’aquesta població. Ara bé, aquesta representativitat s’ha de
mantenir en totes i cadascuna de les variables que caracteritzen la població?
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• Una condició menys exigent de representativitat, que pot ser raonable en la pràctica, és que la
mostra siga representativa en les variables realment rellevants en l’estudi que es planteja, però no
necessàriament per a les variables que no tinguen cap mena d’influència sobre allò que es vol
estudiar.
• La contestació a les dues qüestions següents ens ajuda a contrastar si se satisfà aquesta condició en
el cas d’un mostreig no probabilístic:
– En què és diferent la meua mostra d’una de representativa?
– En cas de considerar-se l’existència de diferències, poden tenir repercussió sobre les
variables que es mesuren en el meu estudi? Per exemple, la investigació de processos
psicològics bàsics (atenció, percepció, etc.) en alguns estudis pot no estar molt influïda per
les característiques dels participants.

2. L’estimació de paràmetres
• La inferència estadística considera que es disposa de dades d’una mostra i que es vol saber quines
característiques té (ja siga la mitjana, la mediana, la curtosi o qualsevol altra que ens puga
interessar), no aquesta mostra, sinó la població a la qual pertany la mostra. Els valors d’aquestes
característiques a escala poblacional es denominen paràmetres i es representen simbòlicament amb
lletres gregues (en realitat, només uns quants tenen aquest privilegi):

• Per a conèixer els valors dels paràmetres podem recollir dades per a tots els elements de la
població, cosa que pot ser poc viable en moltes situacions pràctiques, o bé fer-ne una estimació a
partir de les dades d’una mostra. Aquesta segona via és molt més habitual en la pràctica, tot i que
significa assumir un cert risc d’error pel fet de ser una estimació i el valor obtingut pot no coincidir
amb el vertader valor d’aquest paràmetre.

• En la bibliografia es poden diferenciar dues grans aproximacions en l’estimació de paràmetres:
l’estimació puntual i l’estimació per intervals. La diferència bàsica entre totes dues a l’hora
d’estimar un paràmetre és que la primera proporciona una estimació consistent en un valor concret
(puntual), mentre que la segona ofereix com a estimació un conjunt de valors (interval). En realitat,
la segona aproximació és una extensió de la primera, per la qual cosa és l’estimació puntual la que
tractem a continuació.
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• Cal assenyalar en primer lloc que, en el cas que es disposara de les dades d’una població per a una
variable determinada (X), l’obtenció dels paràmetres d’interès seria immediata, només caldria
aplicar els índexs estadístics corresponents per a totes les dades de la població. Si, per exemple,
estiguérem interessats a conèixer els paràmetres de la mitjana, de la moda, de la variància i l’índex
d’asimetria interquartílic de X, els obtindríem aplicant les fórmules d’aquests índexs estadístics:

• Però si tenim dades d’una mostra d’aquesta població, com obtenim l’estimació de qualsevol dels
paràmetres anteriors? Mitjançant l’aplicació d’un estimador del paràmetre corresponent, és a dir,
una funció matemàtica que permet obtenir una estimació del valor del paràmetre a partir de les
dades de la mostra. I quines són les funcions que ens permeten obtenir estimacions dels paràmetres?

ˆ X  ?

Mo X  ?

ˆ X2  ?

As Q3  Q1  ?

Com podem observar en les expressions anteriors, l’estimació d’un paràmetre es representa amb
un accent circumflex sobre la lletra del paràmetre corresponent, per exemple, ˆ X simbolitza el
valor estimat de la desviació típica de la variable X en la població.
• En realitat, per a un determinat paràmetre poden considerar-se diverses funcions matemàtiques per
a obtenir estimacions d’aquest paràmetre. Per exemple, les següents podrien ser hipotètics candidats
a millor estimador del paràmetre de la mitjana aritmètica (μX):

ˆ X  

X i2

n

ˆ X  

Xi

n2

ˆ X   2

Xi

n

ˆ X 

X
n

2
i

ˆ X  

Xi

n

ˆ X  

Xi
n

• Es considera que el millor estimador d’un paràmetre determinat és la funció matemàtica que
complisca les quatre propietats següents que es descriuen a continuació:

1. Absència de biaix: un estimador és no esbiaixat quan la mitjana de les estimacions
obtingudes en diverses mostres és, precisament, el valor del paràmetre que es vol estimar.
2. Eficiència: aquesta és una propietat que s’estableix en termes comparatius, és a dir, és més
eficient l’estimador que, després d’aplicar-se a diverses mostres de la mateixa població,
proporciona estimacions que tenen una variabilitat més petita. Precisament, una manera de
valorar l’eficiència d’un estimador és obtenint la desviació típica de les estimacions que
proporciona, el denominat error típic d’estimació de l’estimador. Així, entre dos estimadors,
és millor el que proporcione l’error típic d’estimació més baix.
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3. Consistència: un estimador és consistent si la probabilitat que el valor estimat coincidisca
amb el del paràmetre augmenta a mesura que la grandària de la mostra augmenta.
4. Suficiència: un estimador és suficient respecte a un paràmetre si esgota la informació
disponible en la mostra aprofitable per a l’estimació.
La figura següent simbolitza, en forma de diana, el compliment de les dues primeres propietats
que ha de satisfer un estimador (figura adaptada de Wonnacott i Wonnacott, 1990):

• Per al cas del paràmetre de la mitjana aritmètica (μX), el millor estimador és precisament la
mitjana de les dades de la mostra, és a dir, l’índex estadístic de la mitjana ( X ):

ˆ X 

X

X

i

n

I, en general, els millors estimadors dels paràmetres corresponents als índexs estadístics tractats al
llarg del curs són els estadístics corresponents obtinguts a partir de la mostra. Així:
Mo X  Mo X ; RIC X  RIC X ; Md X  Md X ; ˆ Xi  pXi ; ˆ XY  rXY ...

• No obstant això, hi ha alguna excepció en la generalització anterior. Vegem les tres excepcions
més rellevants:
1. El millor estimador del paràmetre de la variància (  X2 ) no és l’estadístic de la variància ( s X2 ) sinó
el següent:

ˆ

2
X

(X


i

 X )2

n 1

Aquest índex estadístic es denomina quasivariància ( s X  ): sX2  
2
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Així com l’índex estadístic de la variància no compleix el requisit de ser un estimador no
esbiaixat del paràmetre de la variància, el de la quasivariància sí que el compleix —i per això
aquest índex estadístic també s’anomena variància no esbiaixada.
2. Anàlogament, el millor estimador del paràmetre de la desviació estàndard (σX) és l’estadístic de
la quasidesviació estàndard ( s X  ):
ˆ X  s X  

 (X

i

 X )2

n 1

Cal assenyalar que quan es demana al programa SPSS el càlcul de la desviació estàndard,
proporciona com a resultat la quasidesviació estàndard (això mateix ocorre amb la variància), la
qual cosa pot generar una certa confusió si no se sap.
Dues igualtats que en alguns casos ens poden ser útils en la pràctica són les que posen en relació
variància i desviació típica amb quasivariància i quasidesviació típica, respectivament, perquè si
coneixem l’una podem obtenir l’altra fàcilment:
s X2  

s X2  n
n 1

s X' 

sX  n
n 1

3. Anàlogament al cas de la variància, el millor estimador del paràmetre de la covariància (σXY) no
és l’estadístic de la covariància, sinó el de la quasicovariància ( sXY  ):

ˆ XY  sXY   

( X i  X )  (Yi  Y )
n 1

Una altra igualtat que ens pot ser útil és la que relaciona la covariància i la quasicovariància,
perquè si coneixem una de les dues, fàcilment podrem obtenir l’altra:
'
s XY


s XY  n
n 1

Exercici 2. A partir de les dades següents per a les variables edat (X) i nombre d'atacs epilèptics
durant l'últim any (Y), recollides a partir d’una mostra de joves amb diagnòstic d’epilèpsia, obteniu
una estimació dels paràmetres de: 1. La mitjana d’edat ( ˆ X ); 2. La mediana i la variància de nombre
d'atacs epilèptics ( M d Y , ˆ Y2 ); 3. La covariància i el coeficient de correlació de Pearson entre les dues
variables ( ˆ XY , ˆ XY ). Es recomana usar una calculadora científica o programa informàtic (Excel,
SPSS, etc.) per als càlculs.
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X

Y

18
19
15
11
17
13
14

4
5
3
1
3
2
3

• A manera de resum, els estimadors presentats en aquesta secció ofereixen una estimació puntual
d’un paràmetre perquè s’atribueix al paràmetre el valor concret (puntual) obtingut a partir de la
funció matemàtica emprada com a estimador d’aquest. En una secció posterior es tractarà
l’estimació per intervals.

3. La distribució mostral d’un estadístic
• L’estimació d’un paràmetre determinat (per exemple, la mitjana d’una determinada variable X en
una població) a partir de l’aplicació del seu millor estimador sobre les dades d’una mostra,
comporta obtenir un valor ( Md X ) que no cal que coincidisca exactament amb el vertader valor del
paràmetre ( Md X ). Aquesta diferència s’anomena error mostral.
És important recordar que una mostra és un subconjunt (aleatori, en el millor dels casos) de la
població i que, per tant, pot no ser perfectament representativa de la població. A conseqüència
d’aquest error inherent al mostreig és d’esperar que, quan es calcula el mateix estadístic en
diverses mostres extretes de la mateixa població, els resultats siguen diferents.
• Una limitació important dels estimadors puntuals és que no ofereixen cap mena d’informació
sobre el nivell d’error mostral que pot acompanyar el valor estimat obtingut. Òbviament, no és igual
la incertesa associada a una estimació d’un paràmetre obtingut a partir d’una mostra de cinc
subjectes que a partir d’una de 50 o una de 500, però es podria concretar d’alguna manera aquesta
incertesa?
• Precisament, el concepte de distribució mostral ens ofereix una aproximació a la valoració de
l’error mostral associat a l’estimació estadística. La distribució mostral d’un estadístic consisteix en
la funció de probabilitat d’un estadístic (Pardo i San Martín, 2001), és a dir, la correspondència
entre els diversos valors que prenga aquest estadístic en totes les possibles mostres d’una mateixa
grandària extretes d’una determinada població i les probabilitats que s’hi donen aquests valors.
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• A fi d’aproximar-nos al concepte de distribució mostral, vegem com seria la construcció d’aquesta
distribució amb un exemple. En concret, obtindrem la distribució mostral de dos estadístics, la
mitjana i la variància, en els dos casos per a mostres de grandària 10 (n = 10), per a la variable
nombre d'hores d'estudi al dia (X) en la població dels estudiants de la UVEG.
(Amb finalitat didàctica, imaginarem que del més enllà tenim el privilegi de rebre la revelació
estadística següent: la variable nombre d'hores d'estudi al dia en la població de la UVEG es
distribueix segons la corba normal amb μX = 5,63 i σX = 1,92 [X → N (5,63; 1,92]. Aquesta
informació, no coneguda habitualment a priori, ens serà útil per a comprovar després algunes
propietats d’una distribució mostral).
El nostre objectiu, a saber, obtenir la distribució mostral de la mitjana i la distribució mostral de
la variància de la variable nombre d'hores d'estudi al dia per a mostres de grandària 10,
implicaria obtenir la mitjana i la variància de totes les mostres possibles (n = 10) de la població
d’estudiants de la UVEG. No obstant això, a causa de l’enorme dificultat pràctica, es decideix
recollir dades en 100 mostres de 10 estudiants extretes aleatòriament de la població d’estudiants
de la UVEG. Així, en cadascuna d’aquestes 100 mostres es calcula la mitjana i la variància de X,
i els resultats són els següents (les mitjanes estan arredonides amb una precisió de 0,5 unitats; i
les variàncies de 0,1):

Mostra1
Mostra2
Mostra3
Mostra4
Mostra5
Mostra6
.............
.............
Mostra100

2

Mitjana ( X )

Variància ( s X )

5,5
4,5
5
6,5
5
4,5
...........
...........
6

3,3
3,8
3,6
3,5
3,9
3,7
.........
.........
3,6

Si considerem la columna de les mitjanes com una variable i obtenim la distribució corresponent
de freqüències relatives, el que obtindrem serà la distribució mostral de l’estadístic de la mitjana
per a la variable X en mostres de grandària n = 10 (vegeu la taula següent). En realitat, es tracta
d’una aproximació a la distribució mostral vertadera, atès que s’ha obtingut amb 100 mostres i
no amb el total de mostres que es poden extraure de la població (que són moltíssimes).
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Distribució de freqüències de la variable

X

ni

pi(≈ Pi)

4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5

1
4
13
31
32
12
5
2

0,01
0,04
0,13
0,31
0,32
0,12
0,05
0,02

100

1

X

(n = 10)

Distribució mostral [aproximada] de la
mitjana (n=10)

0,7
0,6
Freq. relativa

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
6E-16
-0,1

3

4

5

6

7

8

9

Mitjana

L’anterior distribució mostral de la mitjana podria haver-se obtingut a partir de mostres n = 50.
Suposem que ho hem fet i que els resultats són els següents:
Distribució de freqüències de la variable

X

ni

pi(≈ Pi)

4,5
5
5,5
6
6,5

5
14
63
12
6

0,05
0,14
0,63
0,12
0,06

100

1

X

(n = 50)

Distribució mostral [aproximada] de la mitjana
(n=50)

0,7

Freq. relativa

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
3

4

5

6

7

8

9

Mitjana
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Exercici 3. Quina cosa ha canviat en la distribució mostral de la mitjana en augmentar la grandària
de les mostres de n = 10 a n = 50?
Si en lloc de centrar-nos en la mitjana, ens centrem ara en l’estadístic de la variància, més
concretament en la variància de les dades recollides amb mostres de grandària n = 10 (vegeu la
taula corresponent més amunt), en calcular la distribució corresponent de freqüències relatives el
que obtindrem serà la distribució mostral (aproximada) de l’estadístic de la variància per a la
variable X en mostres de grandària n = 10.

Distribució de freqüències de la variable

s X2

ni

pi (≈ Pi)

3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

6
10
15
20
22
13
9
5

0,06
0,1
0,15
0,2
0,22
0,13
0,09
0,05

100

1

s X2

Distribució mostral empírica de la variància (n=10)

Freq. relativa

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

Variància

Tal com s’ha obtingut per a la mitjana i per a la variància, podríem obtenir la distribució mostral
d’altres estadístics per a la variable nombre d'hores d'estudi, per exemple, de la mitjana, del
coeficient de variació... Ara bé, cal tenir en compte que es tractaria d’aproximacions a la
distribució mostral vertadera d’aquests estadístics, atès que les freqüències relatives són
estimacions dels vertaders valors de probabilitat que caracteritzen la definició de la distribució
mostral d’un estadístic.
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• Els aspectes principals en què se centra l’atenció a l’hora de caracteritzar la distribució mostral
d’un estadístic són: 1. La forma de la distribució; 2. La mitjana (esperança); 3. La variància o l’arrel
quadrada de la variància, la desviació estàndard, usualment referida en parlar d’una distribució
mostral com l’error típic o error estàndard d’estimació (d’ara endavant usarem habitualment
l’expressió abreujada error estàndard o EE).
• L’error estàndard d’estimació aporta una informació de gran interès sobre la distribució mostral
d’un estadístic: com més baix és l’error estàndard, més proximitat hi ha entre els valors obtinguts
per aquest estadístic en les possibles mostres extretes de la població. Així, l’EE representa un
concepte clau a l’hora de valorar el nivell d’error mostral que pot acompanyar les inferències que
fem amb un determinat estadístic.
• Tot i així, això significa que si volem tenir un indicador del grau de precisió d’un determinat
estadístic obtingut a partir d’una mostra, s’ha d’obtenir aquest mateix estadístic en 99 mostres més
(tantes com possibles, en realitat), a fi de conèixer l’EE de la distribució mostral de l’estadístic
aplicat? Afortunadament, no.
• Un aspecte fonamental del concepte de distribució mostral d’un estadístic és que es coneixen les
característiques principals d’alguns estadístics més emprats (forma de la distribució, esperança i
EE), independentment de quina siga la variable considerada, la població de referència o la grandària
de les mostres. A continuació es descriuen quines són aquestes característiques per a les
distribucions mostrals dels estadístics de la mitjana i la proporció, dos dels estadístics més emprats
en la pràctica.

3.1. La distribució mostral de la mitjana aritmètica
• Característiques de la distribució mostral de la mitjana aritmètica:
1. Forma de la distribució: a) Si una variable X es distribueix normalment en la població, la
distribució mostral de l’estadístic de la mitjana per a aquesta variable també és normal; b) En
cas que X no es distribuïsca normalment, la distribució mostral de la mitjana de X també
tendeix a distribuir-se normalment quan aquesta s’obté amb mostres de 30 casos o més
(n ≥ 30). Aquesta propietat deriva del denominat teorema central del límit, una contribució
teòrica de gran importància dins del camp de l’estadística inferencial.

 

2. Mitjana:  X [ E X ]   X
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2
3. Variància:  X [VAR ( X )] 

 X2
n

 

I, en conseqüència, l’error estàndard d’estimació:  X [ EE X ] 

X
n

En resum, sempre que n ≥ 30, la distribució mostral de l’estadístic de la mitjana es distribueix:

 

X  N  X ; X 
n

• Respecte a la magnitud de l’EE, el qual proporciona la important informació de la precisió de les
estimacions associades a l’estadístic de la mitjana, si ens fixem en la fórmula, aquest és més petit:
1. Com més baixa siga la variància (o desviació típica) de la variable en la població; 2. Com més
gran siga la grandària mostral.
• Podem comprovar la segona propietat, la de la mitjana de la distribució mostral de la mitjana
(  X   X ), en el nostre exemple de la variable nombre hores d'estudi. Recordem que, d’acord amb
una revelació que vam tenir la fortuna de rebre, sabem que la mitjana d’aquesta variable en la
població de la UVEG és igual a 5,63:

 X  5,63
No obstant això, observem que si es calcula la mitjana de la distribució mostral obtinguda amb
100 mostres de n = 10 a partir de la distribució de freqüències presentada més amunt, s’obté:

X  4  0,01  4,5  0,04  5  0,13  5,5  0,31 6  0,32  6,5  0,12  7  0,05  7,5  0,02  5,77
Per què hi ha aquesta inesperada discrepància? El resultat obtingut per a X no coincideix
exactament amb el de  X perquè aquell s’ha obtingut a partir d’una distribució mostral
construïda amb un nombre reduït de totes les mostres possibles (100) i és, per tant, una
aproximació a la distribució mostral vertadera de l’estadístic.
Exercici 4. Obteniu l’esperança de la distribució mostral de la mitjana obtinguda amb 100 mostres
de grandària n = 50 a partir de la distribució de freqüències corresponent presentada més amunt.
Aquest resultat coincideix amb el valor revelat de la mitjana de la variable nombre d’hores d'estudi
en la població (  X = 5,63)? Quina pot ser la raó d’aquesta discrepància? És més o menys pròxim al
valor de la mitjana poblacional que l’obtingut a partir de la distribució mostral amb 100 mostres de
n = 10? Quin pot ser-ne el motiu?
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• Pel que fa a la tercera propietat de la distribució mostral de la mitjana, tenint en compte el valor
revelat per a la desviació típica de la variable en la població (σX = 1,92), podem plantejar-nos el
càlcul de l’error estàndard de la distribució mostral de la mitjana tant per al cas de mostres de
n = 10 com per al de n = 50:

 

1,92
 0, 61
10

 

1,92
 0, 27
50

n = 10

→  X [ EE X ] 

n = 50

→  X [ EE X ] 

Cal destacar la disminució de la dispersió de la distribució mostral de la mitjana a mesura que
augmenta la grandària de la mostra, és a dir, l’obtenció d’estimacions puntuals de la mitjana molt
més pròximes al vertader valor del paràmetre de la mitjana en la població.
3.1.1. Aplicacions del concepte de la distribució mostral de la mitjana
• Una aplicació fonamental que es deriva de saber que la distribució mostral de la mitjana segueix la
corba normal és que la taula de la distribució normal estàndard es pot aprofitar per a contestar a
diverses preguntes de caràcter aplicat. Bàsicament, de dos tipus:
1. Obtenció de la probabilitat associada a un rang de valors de la mitjana → Per a una variable (X)
de la qual es coneixen els paràmetres de la mitjana (μX) i la desviació típica (σX), quina és la
probabilitat que en una mostra extreta a l’atzar d’aquesta població s’obtinga una mitjana ( X ) més
petita que un valor determinat (o més gran o entre tal i tal valor)?
Exemple: si sabem que les puntuacions en un test de rendiment verbal es distribueixen segons
N(5; 1,8) en la població d’adults, quina és la probabilitat que en una mostra de 25 adults la
mitjana de les puntuacions en el test siga inferior o igual a 4?
En aquest cas sabem que la distribució mostral de l’estadístic mitjana, obtinguda en mostres
de n = 25 d’aquesta població d’adults, s’ajusta a una distribució normal amb els paràmetres
següents:

X  X  5 i  X 

X
n



1,8
 0,36
25

és a dir, N(5; 0,36)
Utilitzar la taula de la corba normal estandarditzada implica que abans hem de tipificar el
valor de la mitjana per consultar:
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zX 

X  X

X



45
 2, 78
0,36

El procés ilꞏlustrat gràficament és:
Distribución muestral de la media: N (  = 5; EE = 0,36)
0.12

probabilidad

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

¿?

0

5

4

Z = -2,78

6
Z: N (0, 1)

0

I, per tant, la probabilitat buscada és:
P ( X  4)  P ( z   2, 78)  0, 003

Anàlogament, la probabilitat que en aquesta mostra de 25 adults la mitjana de les puntuacions
siga superior a 4 és: 1 − 0,003 = 0,997.
2. Obtenció d’una mitjana associada a un determinat valor de probabilitat o, cosa que és més
habitual, un rang de mitjanes central (interval de probabilitat) → Per a una variable (X) de la qual se
saben els paràmetres de la mitjana (μX) i la desviació típica (σX), entre quins valors s’ha de trobar,
amb un determinat nivell de probabilitat, la mitjana d’una mostra extreta a l’atzar d’aquesta
població?
(Aquest nivell de probabilitat es denomina nivell de confiança i es representa simbòlicament
per 1-α)
Exemple: si sabem que les puntuacions en un test de rendiment verbal es distribueixen segons

N(5; 1,8) en la població d’adults, entre quin rang de valors central es pot esperar que se situe,
amb un 90% de probabilitats (1-α = 0,90), la puntuació mitjana d’una mostra de 100 adults
extreta a l’atzar d’aquesta població?
En aquest cas sabem que la distribució mostral de l’estadístic mitjana, obtinguda en mostres
de n = 100 d’aquesta població d’adults, s’ha d’ajustar a una distribució normal amb els
paràmetres següents:
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X  X  5 i  X 

X
n



1,8
 0,18
100

és a dir, N(5; 0,18)

Usar la taula de la corba normal estandarditzada implica saber que els valors z que delimiten
l’interval de mitjanes que ens interessa són:

z0,05 = −1,64 i z0,95 = 1,64,
de manera que si aïllem el valor de les mitjanes, tenim:
𝟏, 𝟔𝟒

𝑿 𝟓
𝟎, 𝟏𝟖

→ 𝑿

𝟓

𝟏, 𝟔𝟒

𝟎, 𝟏𝟖

𝟒, 𝟕𝟎

𝟏, 𝟔𝟒

𝑿 𝟓
𝟎, 𝟏𝟖

→ 𝑿

𝟓

𝟏, 𝟔𝟒

𝟎, 𝟏𝟖

𝟓, 𝟑𝟎

Vegem aquest procés ilꞏlustrat gràficament:

Expressió formal del càlcul de l’interval de probabilitat (IP) de la mitjana mostral ( X ) per a un
determinat nivell de confiança (1-α):

 

   

 

IP (1   )( X )  linf ; lsup    E X  z 2   EE X ; E X  z1 2   EE X 




 

   X  z    X ;  X  z1    X 
2
2
n
n
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Així, per al nostre exemple:

1,8
1,8 

IP(0,90)( X )  5  1, 64 
; 5  1, 64 
   4, 70 ; 5,30
100
100 


3.1.2. Sobre (1-α) i els valors z associats
• Com ja s’ha assenyalat, s’usa l’expressió (1-α) o nivell de confiança per a fer referència a la
probabilitat que l’IP que obtinguem continga el valor d’interès. Com a probabilitat, el nivell de
confiança sempre és un valor que oscilꞏla entre 0 i 1 (0 ≤ (1-α)≤ 1), tot i que també és també
habitual que s’expresse com a percentatge.
• També se sol usar en la pràctica el terme complementari, nivell de risc (α), per a fer referència a la
probabilitat que l’IP no continga el valor de la mitjana d’una mostra extreta a l’atzar de la població
—per exemple, en l’IP de la mitjana que hem construït més amunt, 0,10 representa aquest nivell de
risc o α.
• Valors de la distribució normal estandarditzada associats a nivells de confiança/risc concrets:
(1- α)

α

z(α/2)

z(1 - α/2)

0,68 [68%]

0,32 [32%]

-1

1

0,90 [90%]

0,10 [10%]

-1,64

1,64

0,95 [95%]

0,05 [5%]

-1,96

1,96

0,954 [95,4%]

0,046 [4,6%]

-2

2

0,99 [99%]

0,01 [1%]

-2,58

2,58

0,9974 [99,74%]

0,0026 [0,26%]

-3

3

Exemple: si obtenim de nou l’IP de l’exemple anterior però considerant un nivell de risc del

5% (α = 0,05) o, dit d’una altra manera, un nivell de confiança del 95%, és igual a:

1,8
1,8 

IP(0,95)( X )  5  1,96 
; 5  1,96 
   4, 65; 5,35
100
100 
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Gràficament:
Distribución muestral de medias ( = 5; EE = 1,8/10 = 0,18
0.12

probabilidad

0.1

0.08

0.06

0.04

IP(1) = 0.95)
0.02

/2 = 0.025

/2 = 0.025

0

4,65

5

5.35

3.1.3. Sobre la precisió dels intervals
• Els valors de z determinen com és de probable que l’IP continga la mitjana mostral. Com més
gran volem que siga aquesta probabilitat (nivell de confiança), més grans en valor absolut són els
valors de z i, en conseqüència, l’amplitud de l’interval. Això implica també que l’interval és menys
informatiu, menys precís. L’obtenció d’un IP comporta un compromís entre el nivell de confiança i
la precisió de la informació oferida.
• A tall de recapitulació, un IP és més precís (més informatiu) com més estret siga, és a dir, com
més curta siga la distància entre entre linf i lsup. De l’expressió de càlcul de l’IP es deriva que aquest
és més estret com més baixos siguen el nivell de confiança —és a dir, els valors de z— o el valor de
(σx/n). En aquest segon cas, com que es tracta d’un quocient, aquest és més petit com més gran siga
n o com més petit siga σx. Aquest últim (σx) és un paràmetre intrínsec a la variable d’interès i no
depèn en principi de cap decisió externa, cosa que no ocorre amb n (la grandària de la mostra), que
sí que és un valor que podem decidir.
Exercici 5. Sabem que una variable X, en una determinada població, es distribueix normalment amb

una mitjana  = 100 i una desviació estàndard  = 15 [X→ N(100; 15)].
a) Si extraiem a l’atzar infinites mostres de n subjectes d’aquesta població, quina és la forma
de la distribució mostral de l’estadístic

x

i quines característiques té?

b) Quina és la probabilitat que un subjecte extret a l’atzar d’aquesta població tinga un valor en
X igual o superior a 110 [P(X≥ 110)]?
c) Quina és la probabilitat que una mostra de 20 subjectes extreta a l’atzar d’aquesta població
tinga una mitjana superior o igual a 110 [P( x ≥ 110)]?
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d) Quina és la probabilitat, si extraiem una mostra aleatòria de 20 subjectes d’aquesta població,
que la mitjana observada en aquesta mostra siga inferior o igual a 95? I si la mostra fora de
100 subjectes?
e) En una distribució normal, entre quines puntuacions típiques (z) es troba el 90% central de
les observacions?, i el 95%? i el 99%? Quins valors de la variable X corresponen a aquestes
puntuacions típiques?
f) [Intervals de probabilitat] Entre quins valors se situa, amb una probabilitat del 95%, la
mitjana de X en una mostra de 20 subjectes extreta aleatòriament d’aquesta població? I si la
mostra fora de 50 subjectes?
g) [Intervals de probabilitat] Entre quins valors se situa, amb una probabilitat del 90%, la
mitjana d’una mostra de 20 subjectes extreta a l’atzar d’aquesta població?

3.2. La distribució mostral de la proporció

• Característiques de la distribució mostral de la proporció:
1. Forma de la distribució: la de la distribució binomial B ( n ,  X ) , en què  X és la proporció
i

i

associada a la categoria i de la variable categòrica X en la població, i n és la grandària de
mostra amb què es construïsca la distribució mostral.
Si la grandària de mostra és prou gran, la forma de la distribució mostral de la proporció pot
considerar-se normal → Criteri de mostra prou gran que se sol considerar en la pràctica: que es
complisca que nꞏπXi ≥ 5 i nꞏ(1-πXi) ≥ 5.
2. Mitjana:

P [ E  pXi ]   Xi
Xi

2
3. Variància:  PXi [VAR  p Xi ] 

 Xi  1   Xi 
n

 

I, en conseqüència, l’error estàndard d’estimació:  PXi [ EE p Xi ] 

 Xi  1   Xi 
n

En resum, sempre que la mostra siga prou gran, la distribució mostral de l’estadístic de la proporció
es distribueix de la manera següent:

 Xi  1   Xi  

p X i  N   Xi ;


n
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• Exemple de la construcció empírica de la distribució mostral de l’estadístic proporció: de la
mateixa manera que més amunt hem construït la distribució mostral de la mitjana per a la variable
Nombre hores..., imagina el procés de construcció de la distribució mostral de la proporció de dones
entre els estudiants de la UVEG (X = sexe; Xi = dona) per a mostres de grandària n = 20 sabent que
el percentatge de dones en aquesta població és del 60% (πXi = 0,60).
L’obtenció de la distribució mostral significaria obtenir la proporció de dones en totes les mostres
possibles (n = 20) de la població d’estudiants de la UVEG. Suposem que se seleccionen 1.000
mostres i, després de calcular-se la proporció de dones en cadascuna, s’obté la distribució de
freqüències següent:
p dona

ni

pi

0
0,125
0,25
0,375
0,5
0,675
0,75
0,875
1

15
34
53
74
220
375
152
54
23

0,015
0,034
0,053
0,074
0,22
0,375
0,152
0,054
0,023

1.000

1

La mitjana aritmètica de la distribució mostral obtinguda és:

P

mujer

= (0ꞏ15+0,125ꞏ34+0,25ꞏ53+0,375ꞏ74+....)/1.000 = 0,593

Aquest resultat només pot considerar-se una aproximació al vertader valor del paràmetre
(πXi = 0,60) perquè la distribució mostral a partir de la qual s’ha calculat és també una
aproximació a la vertadera distribució mostral, obtinguda a partir de 1.000 mostres i no a
partir de totes les mostres possibles de grandària n = 20.
La vertadera distribució mostral de l’estadístic proporció en aquest exemple, és a dir, si
s’hagueren obtingut totes les possibles mostres de n = 20 d’aquesta població, s’ajustaria a la
corba normal atès que:
20 ꞏ 0,60 (=12) > 5 i 20 ꞏ 0,40 (=8) > 5
amb els paràmetres següents:
 P  0, 60
Xi



PXi



0, 60  0, 40
 0,11
20

és a dir, podem suposar que aquesta distribució mostral es distribueix segons N(0,60; 0,11)
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Respecte a la magnitud de l’EE, informatiu de la precisió de les estimacions associades a
l’estadístic de la proporció, aquest és més petit: 1. Com més petit siga el numerador que apareix
en la fórmula de l’EE (=  Xi  1  Xi  ) i, en conseqüència, com més allunyat estiga πXi de 0,5; 2.
Complementàriament, com més gran siga la grandària mostral (n) que es considere.
Així, continuant l’exemple anterior, si les mostres hagueren sigut de 100 estudiants, l’error
estàndard disminuiria a:

 [ EE  p Xi ] 
PXi

0, 60  0, 40
 0, 05
100

3.2.1. Aplicacions del concepte de la distribució mostral de la proporció
• Una aplicació fonamental que es deriva de saber que la distribució mostral de la proporció segueix
la corba normal (en cas contrari, caldria usar la taula de la distribució binomial) és que es pot
aprofitar la taula de la distribució normal estàndard per a contestar a diverses preguntes de caràcter
aplicat. Es tracta, en essència, de dos tipus de preguntes:
1. Obtenir la probabilitat associada a un valor o a un rang de valors de proporció → Per a una
variable categòrica (X) de la qual es coneix a escala poblacional la proporció per a una determinada
categoria d’aquesta (  Xi ), quina és la probabilitat que en una mostra extreta a l’atzar d’aquesta
població s’obtinga una ( p Xi ) inferior a un valor determinat (o superior o entre tal i tal valor)?
Exemple: sabent que en la població d’estudiants de la UVEG, la proporció d’estudiants que

tenen la residència habitual a la ciutat de València és del 0,68 (πValència = 0,68), quina és la
probabilitat d’extraure una mostra de 20 estudiants i que només la meitat (o menys) tinguen la
residència habitual a la ciutat de València (pValència ≤ 0,50)?
D’entrada, es pot suposar que la distribució mostral de la proporció en aquest cas s’ajusta a la
corba normal? Criteris: 0,68ꞏ20 = 13,6 (≥ 5) i 0,32ꞏ20 = 6,4 (≥ 5) → Sí que es pot suposar.
Per tant, sabem que la distribució mostral de l’estadístic proporció obtinguda en mostres de
n = 20 d’aquesta població s’ha d’ajustar a una distribució normal amb els paràmetres
següents:
 P  0, 68 ;
Xi
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PXi



0, 68  0,32
 0,104
20
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és a dir: pXi  N (0,68; 0,104)
A continuació, a fi d’usar la taula de la corba normal estandarditzada, hem de tipificar abans
el valor de la proporció per consultar => z p Xi 

p Xi   p Xi

p



Xi

0, 50  0, 68
 1, 73
0,104

Així, per al nostre exemple: P(pValència≤ 0,50) = P (z ≤ −1,73) = 0,042
Complementàriament, la probabilitat que en aquesta mostra de 20 estudiants més de la meitat
visquen a València és: 1 − 0,042 = 0,958.

2. Obtenir una proporció associada a un determinat valor de probabilitat o, més habitualment, un
rang de proporcions central (interval de probabilitat): per a la categoria i d’una variable nominal X
de la qual es coneix la proporció en la població d’interès (πXi), entre quin rang de valors central se
situa, amb un determinat valor de probabilitat (nivell de confiança), la proporció d’aquesta categoria
en una mostra extreta a l’atzar de la població (pXi)?
Exemple: continuant l’exemple de la variable lloc de residència habitual (València; fora de

València) en la població d'estudiants de la UVEG (πValència = 0,68), entre quins valors se situa,
amb una probabilitat del 99%, la proporció d’estudiants que resideixen a València en una
mostra aleatòria de 120 estudiants de la UVEG?
En aquest cas sabem que la distribució mostral de l’estadístic proporció, obtinguda en mostres
de n = 120 d’aquesta població d’adults, s’ha d’ajustar a una distribució normal amb els
paràmetres següents:
 P  0, 68 ;
Xi



PXi



0, 68  0,32
 0, 043
120

és a dir: pXi  N (0,68; 0,043)
Per tal d’usar la taula de la corba normal estandarditzada cal saber que els valors de z que
delimiten l’interval de mitjanes que ens interessa són: z0,005 = −2,58 i z0,995 = 2,58
de manera que si aïllem el valor de les proporcions tenim:
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p  0,68
 p  0,57
0,043

2,58 

p  0,68
 p  0, 79
0, 043
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Així, l’IP és igual a:

IP (0,99)( pValencia )   0,57;0, 79
Gràficament:
Distribución muestral de la proporción (  = 0,68: EE = 0,043
0.12

probabilidad

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

IP(1) = 0.99)
/2 = 0.005

/2 = 0.005

0

0,57

0,68

0,79

Una altra manera d’obtenir aquest interval és directament a partir de la següent expressió de
càlcul de l’IP de la proporció mostral (pXi) per a un determinat nivell de confiança (1-α):

 

 

 

 

IP(1   )( p X i )   E p X i  z   EE p X i ; E p X i  z1   EE p X i 
2
2










 Xi  1   Xi
 Xi  1   Xi
;  X i  z1  
  X i  z  
2
2

n
n


 



Així, per a l’exemple anterior:


0, 68  0,32
0, 68  0, 42 
IP(0,99)( pValencia )  0, 68  2,58 
; 0, 68  2,58 
   0,57;0, 79
120
120


Exercici 6. En la població de persones que viuen a la Comunitat Valenciana amb una edat

compresa entre 30 i 40 anys hi ha un 40% de fumadors.
a) Si extraiem a l’atzar d’aquesta població infinites mostres de 25 subjectes, quina deu ser la
forma de la distribució mostral de l’estadístic px i quines les seues característiques?
b) Si extraiem d’aquesta població una mostra aleatòria de 25 subjectes, quina és la probabilitat
que hi haja una proporció de fumadors superior a 0,5?
c) Quina seria la probabilitat d’obtenir un percentatge de fumadors superior al 50% (px> 0,50)
si la mostra fora de 40 subjectes?
d) Entre quins valors es deu situar, amb una probabilitat del 95%, la proporció observada de
fumadors (p) en una mostra de 20 subjectes extreta aleatòriament d’aquesta població?
e) I si la mostra fora de 40 subjectes?
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4. Estimació basada en intervals de confiança
4.1. Intervals de probabilitat vs. intervals de confiança

Els dos conceptes reflecteixen la complementarietat de la probabilitat i de l’estadística:


La teoria de la probabilitat estableix els procediments que permeten fer prediccions sobre les
característiques d’una mostra (estadístics) extreta a l’atzar d’una població en què aquestes
característiques (paràmetres) són conegudes. Un procediment bàsic per a fer aquesta classe de
predicció és l’interval de probabilitat (IP), un interval de valors que, amb un determinat nivell
de confiança, conté el valor de l’estadístic. En la secció anterior s’ha tractat sobre com
s’obtenen els IP de la mitjana i la proporció.



La teoria estadística estudia la realització d’inferències sobre les característiques d’una
població (paràmetres) a partir de les característiques d’una mostra extreta a l’atzar d’aquesta
població (estadístics). Un procediment bàsic per a fer aquesta classe d’inferència és l’interval
de confiança (IC), un interval de valors que té un determinat nivell de confiança de contenir el

valor del paràmetre.

POBLACIÓ
Paràmetres (μX , σX ,

πX ...)

Teoria de la probabilidad

Estadística inferencial

(intervals de probabilitat)

(intervals de confiança)

MOSTRA
Estadístics ( X , S2, p…)

• L’estimació per intervals de confiança (IC) d’un paràmetre qualsevol () consisteix a obtenir un
interval de valors a partir de les dades d’una mostra de manera que, amb una determinada
probabilitat (denominada nivell de confiança o, també, 1-α ), l’IC construït conté el vertader valor
del paràmetre.
• A fi d’obtenir els dos límits de l’IC d’un paràmetre  cal sumar a l’estadístic obtingut en una
mostra ( ˆ , és a dir, l’estimació puntual de ) dos termes (tots dos del mateix valor però de diferent

Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina

26

Tema 1. Inferència estadística: mostreig i estimació de paràmetres

signe). En aquest terme apareixen multiplicats: 1. Un valor que depèn del nivell de confiança
assumit en la construcció de l’IC; 2. L’error estàndard de la distribució mostral de l’estadístic en
qüestió. Així, l’expressió general de l’IC per a un determinat paràmetre  és:

IC (1   )( )  ˆ  z   EE(ˆ) ; ˆ  z1   EE(ˆ)
2
2


Els dos valors que delimiten un IC solen denominar-se límit inferior i límit superior de l’IC. La
figura següent ilꞏlustra la construcció de l’interval de confiança d’un paràmetre amb un nivell de
confiança del 95%.
Població de subjectes


Mostreig aleatori
DISTRIBUCIÓ MOSTRAL

EE


/2 = 0,025

/2 = 0,025
 1,96 EE

 1,96 EE



.

1,96 EE

1,96 EE

̂1

1intervals
contenen 

̂ 2
̂ 3

intervals
no contenen 

̂ j

INTERVALS DE CONFIANÇA

Construcció d’intervals de confiança d’un paràmetre (adaptat de Wonnacott i Wonnacott, 1991, p. 128).
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• El nivell de confiança d’un IC no s’ha d’interpretar com la probabilitat que el valor del paràmetre
d’interès se situe dins de l’IC que hem construït, sinó com el percentatge d’èxit del procediment de
càlcul que s’usa en l’obtenció d’un IC. Per exemple, si obtenim un IC en què (1−α) és igual a 0,95,
això vol dir que si calculem altres IC en diverses mostres, un 95% d’aquests IC contindran el
vertader valor del paràmetre. És incorrecte interpretar que un IC en concret té una probabilitat de
0,95 de contenir el valor del paràmetre. La figura adjunta, adaptada de Wonnacott i Wonnacott
(1991, p. 125-131), permet ilꞏlustrar el concepte d’interval de confiança d’un paràmetre , a partir
de la distribució mostral d’un estadístic que es distribueix segons la corba normal i suposant un risc
d’error del 5%:
4.1.1. Sobre (1-α) i els valors z associats
• Recordant el que s’ha dit, s’empra l’expressió (1-α) o nivell de confiança per a fer referència a la
probabilitat que l’IC que hàgem construït continga el valor del paràmetre d’interès. Com a
probabilitat, el seu valor oscilꞏla entre 0 i 1 (0 ≤ (1-α)≤ 1), tot i que sol expressar-se també com a
percentatge i, per tant, oscilꞏlaria entre 0 i 100. També se sol usar en la pràctica el terme antònim
nivell de risc (α), per a fer referència a la probabilitat complementària del nivell de confiança.
• A l’hora de construir un IC, hem de traduir el nivell de confiança en dos valors (z(α/2) i z(1-α)/2)) que
depenen de la forma de la distribució mostral de l’estadístic d’interès. Si aquesta forma és la
distribució normal, com és el cas dels IC presentats en les dues seccions anteriors, els valors de z(α/2)
i z(1-α/2) s’obtindran a partir de la distribució normal estandarditzada, en concret, com els valors z
corresponents a les probabilitats acumulades α/2 i 1-α/2, respectivament. A continuació es mostren
alguns valors de la distribució normal estandarditzada associats a nivells de confiança concrets:
(1 - α)

α

z(α/2)

z(1 - α/2)

0,68 [68%]

0,32 [32%]

-1

1

0,90 [90%]

0,10 [10%]

-1,64

1,64

0,95 [95%]

0,05 [5%]

-1,96

1,96

0,954 [95,4%]

0,046 [4,6%]

-2

2

0,99 [99%]

0,01 [1%]

-2,58

2,58

0,997 [99,7%]

0,003 [0,3%]

-3

3

• Els valors z(α/2) i z(1 - α/2) corresponents als nivells de confiança/risc més emprats en la pràctica van
subratllats en negreta en la taula anterior i és recomanable memoritzar-los a fi d’evitar la cerca
repetida en la taula de la distribució normal estandarditzada.
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4.1.2. Sobre la precisió dels intervals
• Com més gran volem que siga el nivell de confiança a l’hora de construir un IC, més grans en
valor absolut són els valors de z(α/2) i z(1 - α/2) i, per tant, l’amplitud de l’interval obtingut. Això
implica que l’interval és menys informatiu, menys precís, perquè un IC és més precís com més
estret siga, és a dir, com més petita siga la distància entre els linf i lsup de l’IC. En conseqüència, no
hem d’oblidar que l’obtenció d’un IC comporta un compromís entre el nivell de confiança i la
precisió de la informació oferida.

4.2. Interval de confiança de la mitjana (μX)

• Donada una mostra de la qual s’han obtingut dades per a una variable X i en què es coneix la
desviació típica d’aquesta variable en la població (cosa no habitual), l’IC de la mitjana s’obté
d’acord amb l’expressió següent:


 

IC (1   )(  X )   X  z   X ; X  z1   X 
2
2
n
n

• Donada una mostra de la qual s’han obtingut dades per a una variable X i en què no es coneix la
desviació típica d’aquesta variable en la població, se substitueix la desviació típica poblacional pel
seu millor estimador: la quasidesviació típica obtinguda en la mostra ( s X' ):


s X'
s X' 
IC (1   )(  X )   X  t( n 1)  
; X  t( n 1)1  

2
2
n
n

• L’aplicació de l’expressió de l’IC de la mitjana implica conèixer dos valors de la distribució
t ( t( n1) 2  i t(n1)1 2  ), cosa que podem aconseguir consultant la taula d’aquesta distribució en un
llibre d’estadística o bé mitjançant algun programa informàtic (p. e., Excel). Ara bé, a mesura que
augmenten els graus de llibertat en la distribució t, convergeix amb la distribució normal: les
diferències són ja pràcticament inexistents per a la distribució t amb 30 graus de llibertat (vegeu la
figura següent).

Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina

29

Tema 1. Inferència estadística: mostreig i estimació de paràmetres
t con 29 gl

Normal

t con 5 gl

Probabilidad

t con 1 gl

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Convergència de la distribució t de Student-Fisher a la normal

En conseqüència, per a mostres de 30 subjectes o més es pot usar la corba normal per a obtenir els
valors z associats al nivell de confiança desitjat:


s X'
s X' 
; X  z1  
IC (1   )(  X )   X  z  

2
2
n
n

Exemple: el govern vol fer una reforma de la jubilació que ha suscitat gran polèmica a tot el

país. A fi de sondejar l’opinió pública sobre aquesta proposta, encarrega un sondeig a una
empresa d’enquestes. Aquesta empresa entrevista a l’atzar 1.000 persones de la població i els
demana que avaluen en una escala de 0 a 10 en quina mesura estan d’acord amb aquesta
proposta (en què 0 és totalment en desacord i 10 totalment d’acord). S’obté una mitjana de 4,5
i una quasidesviació típica de 2,7. Entre quins valors se situa la mitjana de la població
espanyola amb una confiança del 95%? I amb una confiança del 99%?
En aquest cas sabem que la distribució mostral de la mitjana obtinguda en mostres de
n = 1.000 de la població espanyola s’ha d’ajustar a una distribució normal i estimem que l’EE
d’aquesta distribució mostral és:

X 

sX
2,7

 0,085
n
1000

Per tant, l’IC del 95% és:

IC (0,95)(  )   4,5  (1,96  0, 085) ; 4,5  (1,96  0, 085)   4,33 ; 4, 67 
L’IC obtingut conté la mitjana poblacional amb una probabilitat del 95%. Si es disminueix el
risc d’error a α = 0,01, l’IC del 99% té una probabilitat més alta de contenir la mitjana
poblacional, però, en canvi, és més ampli i, per tant, menys precís:

IC (0,99)(  )   4,5  2,58  0, 085 ; 4,5  2,58  0, 085   4, 28; 4, 72

Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina

30

Tema 1. Inferència estadística: mostreig i estimació de paràmetres

• De l’expressió del càlcul de l’IC es deriva que aquest és més estret com més baix són o bé el nivell
de confiança (és habitual en la bibliografia científica que aquest valor es fixe en el 90%, 95% o
99%), o bé el valor de (σx/n). En aquest segon cas, com que es tracta d’un quocient, el resultat és
més petit com més gran siga n o com més petit siga σx. Aquest últim valor (σx) és un paràmetre
intrínsec a la variable d’interès i no depèn en principi de cap decisió externa. Per contra, n (la
grandària de la mostra) sí que pot ser determinada per nosaltres.
Exemple amb el programa SPSS a partir de les dades obtingudes amb el qüestionari de vida
acadèmica:
Es demana estimar amb un nivell de confiança del 95% l’edat mitjana dels estudiants d’Estadística
en Psicologia de la UVEG. Se suposa que les dades obtingudes provenen d’una mostra
representativa d’estudiants (n = 174) d’aquesta matèria i titulació. En aquesta mostra, la mitjana és
21,15 anys i la quasidesviació típica és 5,06 anys.

EE( X ) =

5,06
174

= 0,384

IC (0,95)(µ) = 21,15  1,96ꞏ0,384 = [20,39 ; 21,91]
Es pot observar l’equivalència amb els resultats obtinguts amb el programa SPSS:
SPSS: Analitzar | Estadístics descriptius | Explorar
Descriptivos
edad

Media
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis

Límite inferior
Límite superior

Estadístico
21,15
20,39

Error típ.
,384

21,91
20,30
20,00
25,608
5,060
17
50
33
2
3,561
13,922

,184
,366

Nota: el botó Estadístics, en el quadre de diàleg de la funció Explorar de SPSS, permet modificar el
nivell de confiança amb el qual s’obté l’IC.
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Exercici 7. En una mostra de 40 estudiants es mesura el ritme cardíac al començament d’un examen

i s’obté un valor mitjà de 123 ppm (mitjana: 123; variància = 47). Entre quins valors se situa el
vertader valor de la mitjana de ritme cardíac per a la població d’estudiants amb un nivell de
confiança del 90%? I amb una confiança del 95%? (Una pista per a començar a resoldre el
problema: com que no es coneix el valor de la desviació típica de la variable en la població, cal
estimar-la a partir de la quasidesviació típica obtinguda en la mostra).
I si la mostra haguera sigut de 20 subjectes, quins serien els IC amb una confiança del 95% i del
90%? (dades útils per a l’obtenció de l’IC (95%): (0,025t19 = 2,09; 0,975t19 = 2,09) i de l’IC (90%):
(0,05t19 = 1,73; 0,95t19 = 1,73).
Exercici 8. Una cadena hotelera vol saber quin és el nivell de satisfacció dels seus clients sobre la

qualitat del servei. Per a obtenir aquesta informació, se selecciona una mostra aleatòria de 100
clients i s’obté una puntuació mitjana de 7 en una escala de satisfacció del client (interval possible
de la puntuació: 0 a 10) amb una quasidesviació típica de 2,3.
a) Entre quins valors se situa la mitjana de satisfacció en la població de clients d’aquesta
cadena hotelera amb un nivell de confiança del 95% (= 0,05)?
b) Quin seria l’interval de confiança si, amb el mateix nivell de risc, la mostra haguera sigut de
300 clients?
c) I quin seria l’IC amb  = 0,10 i n = 300?
Exercici 9. En una mostra aleatòria de 20 estudiants de Psicologia resulta que la mitjana de

satisfacció amb la carrera és de 6,5 punts (escala de 0 a 10) amb una quasidesviació típica de 2,4.
a) Quin és el valor de la mitjana de satisfacció en la població d’estudiants de Psicologia?
L’estimació per interval (IC) s’ha de fer amb un  = 0,05 (0,025t19 = 2,09; 0,975t19 = 2,09)
b) Quina seria aquesta estimació si consideràrem un = 0,10? (0,05t19 = 1,73; 0,95t19 = 1,73)
4.3. L’interval de confiança de la proporció (  X )
i

• Si s’han obtingut dades per a una variable categòrica X en una mostra gran, l’IC del paràmetre de
la proporció per a una categoria i d’aquesta variable (πXi) s’obté segons l’expressió següent:


IC (1   )  X i   p X i  z  
2
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És important destacar que per a obtenir l’EE de la distribució mostral de la proporció s’ha substituït
el valor del paràmetre proporció (πXi) per la proporció estimada en la mostra (pXi).
• La mostra es considera gran si es compleixen aquests dos criteris:
nꞏπXi ≥ 5 i nꞏ(1-πXi) ≥ 5
De fet, com que no es coneix el valor de πXi, s’usen els límits inferior i superior de l’IC obtingut
per veure si es compleixen aquestes dues condicions. Així, els criteris per satisfer passen a ser
quatre:
n  Linf ( IC )  5 ; n  Lsup ( IC )  5 ; n  (1  Linf ( IC ))  5 ; n  (1  Lsup ( IC ))  5

Exemple: per a l’obtenció d’un certificat de qualitat en la producció, una empresa de

fabricació de fars per a cotxes ha de demostrar que el nombre de peces defectuoses que
produeix i que poden eixir al mercat és inferior al 5%. Per tal d’obtenir aquesta informació
selecciona a l’atzar 200 peces de les fabricades l’última setmana i resulta que 14 presenten
algun defecte de fabricació. Entre quins valors se situaria la proporció de peces defectuoses
entre totes les fabricades l’última setmana? (considerem que α = 0,05).
En aquesta mostra, la proporció de peces defectuoses p és igual a 0,07 (14/200) i estimem que
l’EE de la distribució mostral de la proporció obtinguda en mostres de n = 200 és:



PXi



0, 07  0,93
 0, 018
200

Per tant, l’IC del 95% és:

IC(0,95)( )   0,07 1,96  0,018 ; 0,07 1,96  0,018   0,035;0,105
Comprovació del compliment dels criteris de mostra gran:
0,035ꞏ200 = 7 (≥ 5)
0,105ꞏ200 = 21 (≥ 5)
(1-0,035)= 0,965ꞏ200 = 193 (≥ 5)
(1-0,105)= 0,895ꞏ200 = 179 (≥ 5)
Com que es compleixen els quatre criteris, podem considerar correcte l’IC construït.
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Exemple amb SPSS. A partir de les dades obtingudes a través del qüestionari de vida acadèmica,
s’ha estimat amb una confiança del 95% la proporció de dones en la població d’estudiants de la
Facultat de Psicologia de la UVEG. Sabem que en la mostra de n = 174 hi havia 142 dones. Nota: la
variable sexe s’ha codificat de la manera següent: 0, home; 1, dona.
pdona = 142/174 = 0,816

EE(pdona) =

0,816  0,184
= 0,029
174

IC(0,95)(πdona) = 0,816  1,96ꞏ0,029 = [0,76; 0,87]
(Els criteris de mostra gran se satisfan perquè la mostra és prou gran)
Es pot observar l’equivalència amb els resultats obtinguts amb el programa SPSS (l’IC de la
proporció s’obté en SPSS igual que l’IC d’una mitjana atès que la mitjana d’una variable
dicotòmica codificada amb els valors 0 i 1 és igual a la proporció de casos en la categoria codificada
amb el valor 1).
SPSS: Analitzar | Estadístics descriptius | Explorar
Descriptivos
sexo

Media
Intervalo de confianza
para la media al 95%

Límite inferior
Límite superior

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis

Estadístico
,816
,76

Error típ.
,029

,87
,85
1,00
,151
,389
0
1
1
0
-1,646
,718

,184
,366

I quin és l’IC del 95% per a la proporció d’homes?
IC(95%)(πhome) = 0,184  1,96ꞏ0,029 = [0,13; 0,24]

Com que es tracta d’una variable dicotòmica, es podria haver obtingut com el complementari
de l’IC obtingut per a les dones:
IC(95%)(πhome) = [1 − 0,87; 1 − 0,76] = [0,13; 0,24]
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Exercici 10. En la mostra de l’exercici 6 (n = 40 estudiants) també es preguntà als estudiants si

seguien alguna tècnica de relaxació i 18 contestaren afirmativament. Obteniu l’IC de la proporció
d’estudiants que segueixen alguna tècnica de relaxació (1–α = 0,95).
Exercici 11. Seleccionem una mostra aleatòria de 80 adolescents amb problemes relacionats amb

l’alimentació i resulta que un 60% tenen baixa autoestima.
a) En la població d’adolescents amb problemes relacionats amb l’alimentació, estimeu quin
percentatge té autoestima baixa. L’estimació s’ha de fer amb una confiança del 99%.
b) Comproveu si la distribució mostral de la proporció s’ajusta a la distribució normal.
c) Quin seria l’interval de confiança si el nivell de risc augmentara a un  = 0,10?
d) Quin seria l’interval de confiança obtingut si la mostra haguera sigut de 150 adolescents i es
considerara un  = 0,10?

Referències

Losilla, J. M., Navarro, J. B., Palmer, A., Rodrigo, M. F. i Ato, M. (2005). Del contraste de
hipótesis al modelado estadístico. Girona: Documenta Universitaria.
Pardo, A., Ruiz, M. A. i San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud
I. Madrid: Síntesis.
Wonnacott, T. H. i Wonnacott, R. J. (1990). Introductory Statistics. Nova York: Wiley.
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T. 2. Contrast d’hipòtesi

1. Definició i conceptes bàsics
1.1. De la hipòtesi científica a la hipòtesi estadística
1.2. La lògica del contrast d’hipòtesi
2. Aplicació del contrast d’hipòtesi: els casos de la proporció i la mitjana
2.1. Contrast d’hipòtesi basat en proves de significació
2.2. Contrast d’hipòtesi basat en intervals de confiança
3. Factors que influeixen en el rebuig de la hipòtesi nulꞏla
4. Significació estadística i rellevància pràctica
5. Errors associats al contrast d’hipòtesi

1. Definició i conceptes bàsics
• S’entén per contrast d’hipòtesi el procés mitjançant el qual s’intenta comprovar si una afirmació
sobre alguna propietat poblacional pot ser sostinguda segons la informació mostral disponible (Pardo
i San Martín, 1998).
• El contrast d’hipòtesi s’emmarca en la conducta habitual del mètode científic, el qual, amb un
exemple, podem resumir en les etapes clau següents:
1. Llacuna de coneixement o incertesa.
Exemple: hi ha diferències entre dones i homes en la capacitat per a orientar-se en
l’espai?
2. Conjectura explicativa d’aquesta incertesa que es puga verificar a partir de dades obtingudes
de manera empírica → Hipòtesi científica (els conceptes o atributs implicats s’han d’expressar
amb precisió i també la manera com es mesuraran).
Exemple: l’orientació en l’espai, entesa com [...] i mesurada a través de [...], és diferent
en dones i homes.
Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina
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3. Expressió en termes estadístics de la hipòtesi científica: la hipòtesi estadística (He)
Exemple: hi ha diferències estadísticament significatives en la puntuació mitjana
d’homes i dones en la prova X d’orientació espacial → H e :  X

Mujeres

  X Hombres

4. Contrast d’hipòtesi: procés orientat a comprovar si la He proposada és compatible amb l’evidència
empírica obtinguda a partir d’una mostra de la població d’interès.
1.1. De la hipòtesi científica a la hipòtesi estadística
• Una hipòtesi estadística és l’expressió d’una hipòtesi científica en termes de paràmetres.
A tall d’exemple d’expressió d’una hipòtesi científica en forma d’hipòtesi estadística:
Hipòtesi científica → En el pla d’estudis actual del grau de Psicologia de la UVEG, el
rendiment acadèmic (notes) en les assignatures de segon curs és més alt que en les de
primer curs.
Hipòtesi estadística →He: µnotes 2n>µnotes 1r
Un altre exemple: hipòtesi científica → En la població de treballadors d’Espanya, la
prevalença de l’assetjament és inferior al 7%.
Hipòtesi estadística → He:πassetjament < 0,07
Cal ressaltar que en la primera hipòtesi hi ha implicats dos paràmetres (o dit d’una altra
manera, dues poblacions), mentre que la segona hipòtesi es refereix al valor d’un sol
paràmetre (i hi ha implicada, per tant, només una població).
• Anotació terminològica: quan en la He apareixen els operadors relacionals <o> es parla de contrast
unilateral; mentre que quan apareix ≠ es parla de contrast bilateral.
Exercici 1: expresseu les hipòtesis científiques següents en forma de He. Determineu, per a
cadascuna, si hi ha implicats un o dos paràmetres i si són contrastos bilaterals o unilaterals.
a) La proporció de subjectes amb ideació suïcida en la població de persones amb depressió és
superior a 0,40.
b) El temps mitjà de reconeixement visual de paraules monosilꞏlàbiques reals (no
pseudoparaules) és inferior a 230 ms.
c) El percentatge de fracàs escolar és diferent en zones rurals que en zones urbanes.
d) La variabilitat de les puntuacions en l’escala d’intelꞏligència de Weschler és diferent per als
asiàtics que per als europeus.
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e) Els esquizofrènics tenen més capacitat en el reconeixement de patrons visuals repetitius que
els qui no són esquizofrènics.
f) Hi ha algun tipus de relació entre el nivell d’inseguretat i l’agressivitat de les persones.
1.2. La lògica del contrast d’hipòtesi
• El contrast d’hipòtesi representa un desenvolupament de l’estadística inferencial que permet, a
partir de l’obtenció d’informació en mostres, posar a prova hipòtesis a escala poblacional.
Òbviament, no té sentit aplicar aquesta prova quan es té accés a la informació poblacional, cas en el
qual la verificació de la He és immediata.
Exemple: siga el cas de la hipòtesi: en el pla d’estudis actual del grau de Psicologia de la
UVEG, el rendiment acadèmic (mesurat a través de les notes) en les assignatures de segon
curs és més alt que en primer curs. Aquest contrast es planteja segons la He: μnotes2n > μnotes1r.
Com es duria a terme en la pràctica el contrast?
La comprovació de He seria immediata quan es disposara de les notes de primer i segon per a
tot l’estudiantat en el pla d’estudis actual: caldria obtenir la nota mitjana en les dues
poblacions i comparar les dues mitjanes. Això no és el més habitual en la pràctica, de manera
que en el cas en què només disposàrem de les notes per a una mostra de l’estudiantat (dues en
realitat, una mostra de primer curs i una altra de segon curs), caldria plantejar el contrast
d’hipòtesi derivat de l’aplicació de l’estadística inferencial que permeta inferir si aquestes
dues mitjanes són diferents a escala poblacional.
• El contrast d’hipòtesi es fonamenta en la lògica falsacionista, és a dir, es pressuposa a priori que
és certa la hipòtesi que planteja la relació contrària a la plantejada en la He . Aquesta hipòtesi
s’anomena hipòtesi nulꞏla (Ho) perquè inclou la igualtat o inexistència de relació entre els atributs
implicats en la He . Cal fer avinent que la hipòtesi estadística també es denomina en la bibliografia
hipòtesi alternativa (H1) a causa de la complementarietat amb la Ho. Totes dues hipòtesis han de
formular-se de manera exhaustiva (han de recollir tots els resultats possibles) i mútuament excloents
(no han de solapar-se).
Exemples per a les hipòtesis formulades més amunt,
He: µnotes 2n>µnotes 1r

→ Ho: µnotes 2n ≤ µnotes 1r

He: πassetjament < 0,07 → Ho: πassetjament ≥ 0,07
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Així, si l’evidencia empírica recollida (resultats obtinguts a partir de dades mostrals) discrepa
substancialment del que planteja la Ho, es rebutja i s’accepta la H1. Si, per contra, els resultats
empírics no discrepen significativament del que planteja la Ho, llavors es manté. En resum, és la Ho
la que realment és contrastada amb l’evidència empírica. En l’apartat següent es veurà com es fa
operativa aquesta discrepància.
• Conseqüències de la lògica que fonamenta el contrast d’hipòtesi:
1. Quan es rebutja la Ho podem afirmar que hem aconseguit provar, en termes probabilístics, que
aquesta hipòtesi és falsa i, en conseqüència, que els resultats obtinguts afavoreixen la He. Això
apareix en els informes d’investigació dient que s’ha obtingut una diferència/relació
estadísticament significativa, ja que les He sempre plantegen algun tipus de diferència o de
relació entre paràmetres. Una expressió més genèrica és dir que s’ha obtingut un resultat
estadísticament significatiu.
2. Quan la Ho no es rebutja (o es manté) en un contrast d’hipòtesi, això implica obtenir evidència
empírica a favor que la He és falsa. Ara bé, això no significa que es prove que la Ho és vertadera.
Si es manté la Ho, l’única cosa que es pot afirmar és que s’ha obtingut evidència empírica
compatible amb aquesta hipòtesi. En els informes d’investigació, aquesta classe de resultat
s’expressa dient que s’ha obtingut una diferència/relació/resultat que no és estadísticament
significativa.
Exercici 2. Formuleu les Ho corresponents a les He plantejades en l’exercici anterior. Cal tenir en
compte els requisits següents en la formulació d’una Ho: 1. Que incloga el signe d’igualtat (=, ≥ o
≤); 2. Que les Ho i He siguen complementàries.

2. Aplicació del contrast d’hipòtesi: els casos de la proporció i la mitjana
• Es poden distingir dues estratègies generals a l’hora de fer un contrast d’hipòtesi, és a dir, en
l’anàlisi de la discrepància entre allò que assumeix la Ho i els resultats obtinguts a partir de les
dades recollides en una mostra: 1. La basada en la realització de proves de significació estadística
(molt divulgada i emprada; és l’estratègia seguida per la majoria dels paquets estadístics i la que té
més presència en les publicacions científiques); 2. La basada en l’ús d’intervals de confiança
(estratègia més intuïtiva i informativa que es va estenent de manera gradual tant en la docència de

Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina

3

Tema 2. Contrast d’hipòtesi

l’estadística com en les publicacions científiques). Totes dues permeten prendre una decisió sobre el
manteniment o el rebuig de la Ho i, en conseqüència, sobre el suport o no a la He.
A continuació es descriu el fonament de les dues aproximacions i també l’aplicació en la realització
d’alguns dels contrastos d’hipòtesi més emprats. No obstant això, en temes successius, l’atenció se
centrarà en l’estratègia basada en proves de significació, no per qüestió de predilecció, sinó per ser
coherents amb la presència més gran que tenen en programes informàtics i publicacions.
2.1. Contrast d’hipòtesi basat en proves de significació
• El contrast d’hipòtesi basat en proves de significació consisteix a calcular la probabilitat que es
done un resultat com l’obtingut en la mostra partint del supòsit que és veritat allò que apareix
expressat en la Ho. Si aquesta probabilitat, coneguda com a nivell de significació observat o nivell
crític (Sig), és molt xicoteta, es rebutja la Ho i s’accepta la He. El valor per davall del qual es
considera prou xicoteta aquesta probabilitat és una convenció en el món de la ciència i s’estableix
generalment en 0,05 o 0,01. Aquest valor de probabilitat s’anomena de manera genèrica α o nivell
de risc i, per tant, la prova de significació condueix a un rebuig de la Ho sempre que Sig < α.
• En la pràctica de l’execució d’una prova de significació, l’obtenció del Sig associat al resultat
obtingut en una mostra per a un determinat estadístic (per exemple, el valor de la mitjana aritmètica
d’una variable), suposant que la Ho és certa, significa:
1. Transformar aquest resultat mostral d’acord amb una expressió denominada estadístic de
contrast. Hi ha un ampli repertori d’estadístics de contrast per als diversos paràmetres que
poden aparèixer implicats en una He.
(Aquest estadístic de contrast és una variable aleatòria que té una distribució mostral que
s’ajusta a un patró conegut, suposant que és certa la Ho. Les distribucions mostrals per als
estadístics de contrast més emprats en la pràctica s’ajusten a distribucions de probabilitat ben
conegudes com: la corba normal, la distribució binomial, la distribució khi quadrat, la
distribució t o la distribució F.
2. Obtenir, en la taula estadística que corresponga a la distribució mostral de l’estadístic de
contrast emprat, el nivell de significació observat (Sig), és a dir, la probabilitat associada al
valor de l’estadístic de contrast obtingut en la mostra.
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2.1.1. Cas del contrast d’hipòtesi sobre una proporció
• L’objectiu d’aquest contrast d’hipòtesi és decidir si una hipòtesi sobre un determinat valor (k) de
proporció d’una variable en una població té suport, o no, a partir de l’evidència empírica obtinguda
a partir de una mostra d’aquesta població.
• Procediment
1. Decidir el nivell de risc (α) que es vol assumir en el contrast d’hipòtesi (habitualment 0,05 o
0,01) i plantejar la hipòtesi estadística i la hipòtesi nulꞏla. Tres possibles hipòtesis en aquest
cas:
He : πX > k → Ho : πX ≤ k (contrast unilateral)
He : πX ≠ k → Ho : πX = k (contrast bilateral)
He : πX < k → Ho : πX ≥ k (contrast unilateral)
2. Explorar si la proporció empírica obtinguda en la mostra (p) sembla afavorir, en principi, la
hipòtesi estadística plantejada. Si la resposta és no, llavors no té sentit continuar i es mantindria
la Ho. Val a dir que el resultat mostral obtingut pot ser-nos útil a l’hora de plantejar hipòtesis
estadístiques més afinades en el futur.
3. Obtenir el següent estadístic de contrast (aquest estadístic no és més que la tipificació del valor de
la proporció obtingut en la mostra, tal com s’ilꞏlustra en l’exemple següent):

z

pk
k  (1  k ) n

4. Obtenir en la distribució binomial o, en el cas que la mostra siga gran, en la distribució normal
estandarditzada, la probabilitat d’obtenir el valor obtingut de l’estadístic de contrast o un valor
més extrem, és a dir, el nivell de significació observat (Sig).
Criteris de mostra gran que s’han de satisfer a fi de poder consultar el valor de l’estadístic de
contrast en la distribució normal estandarditzada: nꞏ > 5 i nꞏ(1) > 5
El valor de probabilitat obtingut en la taula correspon a la realització d’un contrast unilateral; si
el contrast és bilateral, s’ha de multiplicar per dos el valor obtingut → Sig (bilateral) = Sig
(unilateral) ꞏ 2
5. Decisió: es manté la Ho si Sig > α; es rebutja si Sig < α.
Exemple de contrast d’hipòtesi sobre una proporció poblacional (adaptat de Losilla et al., 2005).
Suposem que en aquesta legislatura el govern s’ha proposat com a objectiu que més del 40% dels
colꞏlegis públics tinguen pissarres digitals i que, en cas que no s’arribe a aquest mínim, el govern
propose una partida pressupostària per a cobrir aquesta deficiència. Pròxima a finalitzar la
legislatura i a fi d’esbrinar si l’objectiu proposat s’ha complit, se selecciona aleatòriament una

Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina

5

Tema 2. Contrast d’hipòtesi

mostra de 20 colꞏlegis públics arreu del país i resulta que n’hi ha 13 que disposen de pissarres
digitals a les aules.
1. Nivell de risc (α) = 0,05. La hipòtesi estadística és unilateral perquè el problema estableix que
la proporció de colꞏlegis amb pissarres digitals siga superior al 40%.
He:  > 0,40 → H0:   0,40
2. La proporció obtinguda en la mostra sembla donar suport a la hipòtesi de l’investigador, ja que
la proporció de colꞏlegis públics amb pissarres digitals (p = 13/20 = 0,65) és superior a 0,40.
3. S’obté el valor de l’estadístic de contrast:

z

0,65  0, 40
0, 40  0,60
20

 2, 27

Vegem per a aquest exemple l’origen d’aquest estadístic de contrast: si la Ho és certa, és a dir,
que en la població de colꞏlegis públics d’Espanya hi ha fins a un 40% de colꞏlegis amb
pissarres digitals (π ≤ 0,40), significa que si obtenim a l’atzar totes les possibles mostres de 20
colꞏlegis d’aquesta població i calculem el valor de la proporció (p) de colꞏlegis amb pissarra
digital en cadascuna de les mostres, la teoria de la probabilitat determina que la distribució
mostral de l’estadístic proporció ha de seguir una distribució normal (es compleix la condició
de mostra gran perquè nꞏ = 20ꞏ0,4 = 8 i nꞏ(1) = 20ꞏ0,6 = 12, és a dir, els dos valors són
més grans que 5) amb paràmetres:

 P  0, 40 i  PXi 
Xi

0, 40  0, 60
 0,11
20

Si volem saber quina és la probabilitat d’obtenir en una mostra determinada una proporció
com la que hem obtingut (p=0,65) amb el supòsit que siga certa la Ho, només hem
d’estandarditzar aquesta proporció (transformar-la en una puntuació z) per a poder usar les
taules de la distribució normal unitària o estandarditzada. Així doncs, l’estadístic de contrast
obtingut (z=2,27) no és més que la tipificació de la proporció obtinguda en la mostra utilitzant
com a distribució de referència la que teòricament s’obtindria si la Ho fora certa.
4. El nivell de significació observat (Sig) s’obté de les taules de la distribució normal
estandarditzada i és igual a:
Sig = P( z  2,27) = 0,0116
La interpretació de Sig és la següent: si la Ho és certa, és a dir, si en la població de colꞏlegis
públics d’Espanya hi ha una proporció de 0,40 o menys que tenen pissarres digitals, la
probabilitat d’obtenir en una mostra de 20 colꞏlegis d’aquesta població una proporció de 0,65
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o superior és de 0,0116. En conseqüència, la Ho és poc versemblant perquè les dades
empíriques no la secunden.
5. Decisió: atès que 0,0116< 0,05, es rebutja la Ho i s’accepta, en conseqüència, la He que afirma
que la proporció de colꞏlegis amb pissarra digital és superior a 0,4. Cal assenyalar que si α
s’haguera fixat en 0,01, la decisió seria mantenir la Ho considerant que 0,0116 > 0,01.
La figura següent ilꞏlustra el desenvolupament de la prova de significació estadística per a
l’exemple anterior:

POBLACIÓN DE SUJETOS

t = 0.4
Muestreo aleatorio

Muestra 1

Muestra 2

Muestra j



p1=0.5





p2=0.3

pj=0.25

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE PROPORCIONES
4


3.5

EE 

Probabilidad

3

0.4  0.6
 0.109
20

2.5
2
1.5
1
0.5
0

z=

p
0

0.1

0.2

0.3

=0.4 0.5

p=0.65

0.8

0.9

1

0, 65  0, 4 = 2,27  P(z 2,27) = 0.0117  Rechazo H
0
0.11

Prueba de conformidad para la comparación de una proporción observada p con una teórica t = 0.4 en muestras de tamaño
n = 20 (Losilla y cols., 2005; inspirada en la figura presentada por Pardo y San Martín, 1991, p. 62).

Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina

7

Tema 2. Contrast d’hipòtesi

Exemple amb SPSS a partir de les dades obtingudes a través del qüestionari de vida acadèmica:
La proporció de dones entre els estudiants d’Estadística en el grau de Psicologia de la UVEG en una
mostra de n = 174 subjectes d’aquesta matèria i titulació és de 0,816. Si sabem que la proporció de
dones entre els estudiants d’Estadística en Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid
(UCM) és del 80%, podem afirmar que la proporció de dones en la població d’estudiants
d’Estadística de la UVEG és diferent amb  = 0,05?
– El contrast de la hipòtesi anterior basat en la prova de significació és:
He:  (UVEG) ≠ 0,80 → Ho: (UVEG) = 0,80 (contrast bilateral)
p = 0,816; n=174;

EE ( p) 

Prova de significació: z 

0.80  0.20
 0, 03
174

0,816  0,80
0,80  0, 20
174



0, 016
 0,53
0, 03

Com que és un contrast bilateral, Sig = P (Z ≥ 0,53) ꞏ 2 = 0,2981ꞏ2 = 0,5962 → Es manté Ho
– Si fem el contrast d’hipòtesi amb el programa SPSS obtenim:
SPSS: Analitzar > Proves no paramètriques > Binomial (proporció de prova = k)
Prueba binomial

sexo

Grupo 1
Grupo 2
Total

Categoría
Mujer
Hombre

N
142
32
174

Proporción
observada
,816
,184
1,0

Prop. de
prueba
,8

Sig. asintót.
(unilateral)
,337a

Sig. exacta
(unilateral)
,337

a. Basado en la aproximación Z.

Nota: el resultat obtingut amb SPSS no coincideix exactament amb l’obtingut en la prova de
significació perquè SPSS usa una altra aproximació per a obtenir el valor de Sig.
En qualsevol cas, si volem obtenir en SPSS el valor de significació bilateral, hem de multiplicar
per dos el valor de significació unilateral: Sig(bilateral) = 0,337 ꞏ 2 = 0,674
Exemple: si en l’exemple anterior, la hipòtesi alternativa afirmara que la proporció de dones en la

població d’estudiants d’UVEG és superior a la de la UCM, quin seria el nivell de significació
observat correcte?, quin seria el resultat del contrast d’hipòtesi?
He: (UVEG)> 0,80 (unilateral) → Ho: (UVEG) ≤ 0,80
El valor de l’estadístic de contrast és el mateix, perquè no canvien els valors de les proporcions
mostral i poblacional; ara bé, canvia el valor del nivell de significació (Sig) perquè ara correspon a
un contrast unilateral:
Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina
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Sig = P (Z ≥ 0,53) = 0,2981 (SPSS: prova exacta: Sig = 0,337) → Es manté Ho
Es continua mantenint la hipòtesi nulꞏla (Sig > ), però el valor de Sig és més baix que en l’exemple
anterior i, per tant, més pròxim al rebuig de la hipòtesi nulꞏla.
2.1.2. Cas del contrast d’hipòtesi sobre una mitjana
• L’objectiu d’aquest contrast d’hipòtesi és decidir si una determinada hipòtesi sobre el valor de la
mitjana d’una variable en una població és secundada, o no, per l’evidència empírica ( X ) obtinguda
a partir d’una mostra d’aquesta població. Vegem com es resol aquest contrast d’hipòtesi a partir de
la realització d’una prova de significació: la prova t per a una mostra.
• Procediment
1. Decidir el nivell de risc (α) que es vol assumir en el contrast d’hipòtesi i plantejar la hipòtesi
estadística i la hipòtesi nulꞏla. Tres possibles hipòtesis en aquest cas, on k és el valor de mitjana
que conjecturem que tindrà la població:

2. Explorar si la mitjana empírica obtinguda sembla secundar, en principi, la hipòtesi estadística
proposada. En cas contrari, no té sentit continuar els passos següents del contrast d’hipòtesi i es
mantindria la Ho. El resultat obtingut per a la mitjana mostral pot interessar-nos a l’hora de
formular hipòtesis estadístiques més afinades en el futur.
3. Calcular un dels dos estadístics de contrast següents:
- En el cas de saber quina és la variància en la població: z 

X k

X
n

- En el cas més habitual de no saber quina és la variància en la població: t 

X k
s 'X
n

4. Obtenir en la distribució normal estandarditzada, per al primer cas, o en la distribució t amb n-1
graus de llibertat per al segon, la probabilitat d’obtenir el valor obtingut de l’estadístic de
contrast o un valor més extrem, és a dir, el nivell de significació observat (Sig). En el segon cas,
si la mostra és gran (≥ 30) es pot usar la distribució normal en lloc de la distribució t.
S’ha de multiplicar per dos el valor obtingut de Sig si el contrast és bilateral.
5. Decisió: es manté la Ho si Sig > α; per contra, es rebutja si Sig < α.
Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina

9

Tema 2. Contrast d’hipòtesi

Exemple: diversos estudis sobre memòria icònica han mostrat que la mitjana de lletres recordades

per subjectes normals en presentació amb taquistoscopi d’un segon és de 4,5 lletres (µ = 4,5), amb
una desviació típica de 1,4 (σ = 1,4). No obstant això, un grup d’investigadors sospita que aquesta
afirmació pot no ser correcta i, per a posar-la a prova, selecciona una mostra de 25 subjectes que fan
la tasca i obtenen una mitjana de paraules recordades de 5,1 ( X  5,1 ). A partir d’aquest estudi, té
fonament la hipòtesi d’aquest grup d’investigadors que la mitjana de lletres recordades a escala
poblacional és diferent de 4,5?
Prova de significació:
1. Nivell de risc (α) = 0,05. Hipòtesi per un contrast d’hipòtesi bilateral:
He: µ ≠ 4,5 → Ho: µ = 4,5
2. El resultat mostral ( X  5,1 ) sembla secundar, en principi, la hipòtesi que la mitjana de
lletres recordades no és de 4,5, per la qual cosa passem al pas següent.
3. Càlcul de l’estadístic de contrast:

z

X k

X



n

5,1  4,5
 2,14
1, 4
25

Com en el cas de la proporció, aquest estadístic de contrast és una tipificació de la mitjana
obtinguda en la mostra ja que, si és certa Ho(µ = 4,5), la distribució mostral de les mitjanes
obtingudes en mostres de n=25 extretes a l’atzar de la població anterior ha de seguir una
distribució normal amb els paràmetres següents:
µ = 4,5; EE 

1, 4
 0, 28
25

4. Sig = P(z ≥ 2,14) = 0,016
Com que es tracta d’un contrast bilateral → Sig = 0,016ꞏ2 = 0,032
5. Decisió: 0,032 < 0,05. Per tant, es rebutja Ho
Exemple amb SPSS a partir de les dades obtingudes del qüestionari de vida acadèmica:
L’edat mitjana dels estudiants d’Estadística del grau de Psicologia de la UVEG en una mostra de
n = 174 subjectes d’aquesta matèria i titulació és de 21,15 anys; i la quasidesviació típica és de 5,06
anys. Si sabem que la mitjana d’edat dels estudiants d’Estadística de Psicologia en la UCM és de 22
anys, podem afirmar que la mitjana a la UVEG és diferent amb  = 0,05?
– El contrast d’hipòtesi basat en la prova de significació és:
He: (UVEG) ≠ 22;

Ho: (UVEG) = 22

(contrast bilateral)

X  21,15; s ' X  5, 06 ; n =174
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Prova de significació t de Student:

EE( X ) 

21,15  22
5,06
 2, 21
 0,384 → t 
0,384
174

Com que la mostra és gran (>30), el valor de Sig es pot obtenir a partir de la distribució
normal estandarditzada →

Sig =P(t ≥ 2,21) = 0,014

I atès que és un contrast bilateral, duplicarem el valor de Sig anterior:
Sig = 0,014ꞏ2 = 0,028 → Rebuig de Ho
– Si fem el contrast d’hipòtesi amb el programa SPSS obtenim:
SPSS: Analitzar > Prova t per a una mostra (valor de prova = k)
Estadísticos para una muestra
N
edad

174

Media
21,15

Desviación
típ.
5,060

Error típ. de
la media
,384

Prueba para una muestra
Valor de prueba = 22

edad

t
-2,217

gl
173

Sig. (bilateral)
,028

Diferencia
de medias
-,851

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior
-1,61
-,09

Exemple: si per a l’exemple anterior, la hipòtesi estadística afirmara que la mitjana a la UVEG és

inferior a la mitjana a la UCM, quin seria el nivell de significació observat correcte?, quin seria el
resultat del contrast d’hipòtesi ( = 0,05)?, quina seria la decisió si  = 0,01?
He: (UVEG) 22 → Ho: (UVEG) ≥ 22

(contrast unilateral)

El valor de l’estadístic de contrast t és el mateix perquè no canvien els valors de la mitjana mostral i
la mitjana poblacional; ara bé, canvia el valor del nivell de significació (Sig) perquè és un contrast
unilateral:
P(t ≥ 2,21) = 0,014 (o, també, dividim per 2 la significació bilateral proporcionada en SPSS:
0,028/2 = 0,014)
En conseqüència, atès que Sig < , es rebutja també en aquest cas la Ho.
En el cas que s’haguera considerat =0,01, es mantindria la Ho ja que Sig >. Com es dedueix
d’aquest exemple, un nivell més baix de risc en el contrast d’hipòtesi comporta que el rebuig de la
hipòtesi nulꞏla siga més exigent.
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2.2. Contrast d’hipòtesi basat en intervals de confiança

• Aquesta segona aproximació al contrast d’hipòtesi comporta obtenir l’interval de confiança (IC)
del paràmetre implicat en la hipòtesi a partir de les dades obtingudes empíricament i d’acord amb el
nivell de risc assumit en el contrast d’hipòtesi. Una vegada obtingut l’IC, es comprova si sustenta el
manteniment o el rebuig d’aquesta hipòtesi.
• Procediment general de contrast d’hipòtesi basat en IC per a qualsevol paràmetre poblacional
(mitjana, proporció, variància, etc.):
1. Es decideix el nivell de risc (α) que es vol assumir en el contrast d’hipòtesi i es plantegen la
hipòtesi estadística i la hipòtesi nulꞏla.
2. L’IC s’obté a partir del valor de l’estadístic obtingut en la mostra.
3. Es rebutja la Ho si l’IC no conté en el seu recorregut el valor teòric segons la Ho,; en cas contrari
es manté la Ho.

IC95%(  )
 No conté t en el seu recorregut
 Diferència estadísticament significativa
 Es rebutja la Ho i s’accepta la He

Estimacions puntuals de 
Valor teòric t segons la H0

IC 95%(  )
 Conté t en el seu recorregut
 Diferència estadísticament no significativa
 Es manté la H0 i es rebutja la He

Losilla et al. (2005): contrast d’hipòtesi basat en intervals de confiança.

Exemple de contrast d’hipòtesi sobre una mitjana poblacional:

Diversos estudis sobre memòria icònica indiquen que la mitjana de lletres recordades per subjectes
normals en presentació amb taquistoscopi durant 1 segon és de 4,5 lletres (µ = 4,5 lletres). No
obstant això, un grup d’investigadors sospita que aquesta afirmació pot no ser correcta i, a fi de
comprovar-ho, selecciona una mostra de 35 subjectes que fan la tasca i obtenen una mitjana de
paraules recordades de 5,1 ( X  5,1 lletres), amb una quasidesviació típica d’1,4 (s’x = 1,4 lletres).
1. Nivell de risc (α) = 0,05, o dit d’una altra manera, un nivell de confiança (1 - α) = 0,95
He: µ ≠ 4,5 → Ho: µ = 4,5
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1, 4 
s  

2. IC (1   )(  X )   X  z1 2  X   5,1  1, 96 
   4, 64 ; 5,56 
n 
35 

3. Decisió: la Ho no és sustentada per l’evidència empírica procedent de la mostra perquè el
paràmetre de la hipòtesi nulꞏla (µ = 4,5) queda fora de l’IC obtingut. En conseqüència, es
rebutja la Ho i s’accepta la He.
Exercici 3. Un estudi de l’any 2005 assenyalava que en la població de joves entre 30 i 40 anys de la

Comunitat Valenciana (CV), el 27% vivien amb els pares. Per a obtenir informació actualitzada
sobre aquest aspecte, i amb la hipòtesi que aquest percentatge ha canviat en l’actualitat, se
selecciona una mostra aleatòria de 500 joves entre 30 i 40 anys de la CV i resulta que 160 viuen
amb els pares.
a) Calculeu l’estimació per interval (IC) de la proporció de joves entre 30 i 40 anys de la CV
que viuen amb els pares amb un nivell de confiança del 95% (=0,05). Comproveu que es
compleix la condició perquè la distribució mostral de la proporció es puga considerar
normal.
b) Si el nivell de risc  es duplicara de l’habitual 5% al 10%, quin seria l’IC obtingut?
c) Es pot rebutjar la hipòtesi que la proporció de joves que viuen amb els pares ha canviat
respecte de l’obtinguda en 1995 ( = 0,05)? Formuleu les He i Ho corresponents i responeu a
la pregunta usant les dues aproximacions al contrast d’hipòtesi: l’IC i la prova de
significació.
d) I si s’haguera considerat un  = 0,10?
e) I si s’haguera considerat un  = 0,01?
Exercici 4 (adaptat de Pardo i San Martín, 2004). D’acord amb les dades recollides per una

psicòloga durant els últims anys als centres educatius on treballa, els estudiants de segon de
batxiller que no reben orientació vocacional obtenen una puntuació mitjana de 191 en una prova de
maduresa. La psicòloga pensa que els estudiants que reben orientació vocacional deuen obtenir una
puntuació superior en la prova esmentada. Per tal d’obtenir evidència sobre això, pren una mostra
aleatòria de 30 estudiants de segon de batxiller que sí que havien rebut orientació vocacional, els
passa la prova de maduresa i el resultat és una mitjana de 195 i una quasidesviació típica de 24.
a) Feu l’estimació per interval (IC) de la puntuació mitjana en la prova de maduresa per als
estudiants que han rebut orientació vocacional (nivell de confiança del 95%).
b) Si la grandària mostral fora n = 100, quin seria l’interval de confiança obtingut?
c) Si el nivell de risc es disminueix a un 1%, quin seria l’IC amb la grandària de mostra
original?
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d) Les dades obtingudes en la mostra de 30 estudiants avalen l’opinió de la psicòloga?
Formuleu la He i la Ho i contrasteu-les usant les dues aproximacions al contrast d’hipòtesi:
l’IC i la prova de significació ( = 0,05).
e) Repetiu el punt d) amb mostres de n = 100, n = 170 i n = 240 ( = 0,05).
Exercici 5 (adaptat de Pardo i San Martín, 2004). Se sap que la simptomatologia del 30% dels

pacients neuròtics remet espontàniament durant els tres primers mesos del trastorn. En
conseqüència, sembla raonable pensar que una teràpia eficaç per a aquest trastorn hauria
d’aconseguir al llarg dels tres primers mesos un nombre de recuperacions superior a aquell que es
produeix espontàniament. Es fa un estudi en què s’aplica una determinada teràpia a 25 pacients
neuròtics i en els tres primers mesos s’han recuperat 11 pacients.
a) Podem afirmar que la teràpia és eficaç, és a dir, que el nombre de recuperacions és
significativament superior al que es podia esperar per simple recuperació espontània?
Efectueu el contrast d’hipòtesi mitjançant l’IC i la prova de significació ( = 0,05).
b) Quin seria el nivell de significació observat p si la hipòtesi fora bilateral?
Exercici 6 (adaptat de Losilla et al., 2005). La principal causa de recaiguda dels esquizofrènics és la

interrupció o disminució del tractament que han de seguir. Amb la finalitat de millorar l’observança
del tractament, en 1995 es va iniciar una campanya informativa sobre les conseqüències de la
disminució del tractament, ja que en eixa data se sabia que, de mitjana, els malalts prenien
únicament el 71% de la dosi prescrita. En 1998 es va avaluar l’eficàcia d’aquesta campanya i es va
seleccionar a l’atzar una mostra de 70 subjectes amb esquizofrènia en què s’observà que la mitjana
de la dosi prescrita que prenien els subjectes era del 76%, amb una quasidesviació estàndard igual a
15.
a) Entre quins valors se situa l’observança mitjana en la població d’esquizofrènics en 1998?
Nota: heu de fer l’estimació d’una mitjana i no d’una proporció.
b) Es pot considerar que la campanya informativa va ser eficaç en el sentit que va incrementar
l’observança del tractament? Contesteu utilitzant l’IC i la prova de significació (α = 0,05).

3. Factors que influeixen en el rebuig de la hipòtesi nulꞏla
• El rebuig de la Ho en un contrast d’hipòtesi depèn fonamentalment del grau de discrepància entre
l’enunciat de la Ho i el resultat mostral. Ara bé, una mateixa discrepància pot ser estadísticament
significativa o no segons factors com la grandària de la mostra, el risc d’error α fixat per al contrast,
i segons que aquest contrast siga unilateral o bilateral.
3.1. Significació estadística i grandària mostral
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• Un problema associat al contrast d’hipòtesi és que la decisió de mantenir o rebutjar la Ho és
determinada, a més de pel grau de discrepància entre la Ho i el resultat obtingut empíricament, per
la grandària de la mostra emprada en l’estudi. Així, a mesura que augmenta la grandària de la
mostra, disminueix l’EE de la distribució mostral de l’estadístic (ja siga proporció, mitjana, etc.) i
això influeix tant en l’IC obtingut com en el resultat de la prova de significació.
• Pel que fa a l’IC, si la mostra augmenta, aquest es fa més estret (precís) i, per tant, és més fàcil que
el valor del paràmetre establit en la Ho quede fora de l’IC i que, en conseqüència, es rebutge la Ho.
IC 95% (n gran)
 Error estàndard petit
 Associat a mostres grans
 Molts resultats significatius

Estimació puntual de 

Valor teòric de  segons la H0

IC95% (n petita)
 Error estàndard gran
 Associat a mostres menudes
 Pocs resultats significatius

Losilla et al. (2005). Relació entre la grandària mostral i la significació estadística.

Exemple de l’orientació vocacional i la maduresa (adaptat de Pardo i San Martín, 1998):

D’acord amb les dades recollides durant els últims anys per un psicòleg escolar, els estudiants de
COU obtenen una puntuació mitjana de 190 en una determinada prova de maduresa. El psicòleg
creu que si els estudiants reberen orientació vocacional, obtindrien una puntuació superior en
aquesta prova. Per a obtenir evidència sobre això, pren una mostra aleatòria de n estudiants de
batxiller, els proporciona orientació vocacional i, a posteriori, els aplica la prova de maduresa en
què s’obté una puntuació mitjana de 195 i una quasidesviació típica de 24. Es pot considerar que hi
ha una millora en la puntuació en la prova per als estudiants que reben orientació vocacional?
μx = 190 → Contrast d’hipòtesi:   0, 05

H e :  X  190

H o :  X  190

Suposem els dos casos següents en què només varia la grandària de mostra considerat:
Cas 1

→

Mostra A:

n  30

X  195

S X'  24

IC(0,95)(μx) = [186,4 ; 203,6] => es manté la Ho
Cas 2

→

Mostra B:

n  100

X  195

S X'  24

IC(0,95)(μx) = [190,3 ;199,7] => es rebutja la Ho
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• Es pot deduir de l’exemple anterior que es podria forçar el rebuig d’una Ho simplement triant
mostres prou grans. Això no és ben bé així perquè la reducció en l’amplària d’un IC no està
linealment relacionada amb l’augment de la mostra, com es veu en l’exemple següent. D’altra
banda, cal no oblidar que com més gran siga la grandària mostral considerada, més gran serà també
el cost associat a la recollida de les dades.
Exemple de l’orientació vocacional i la maduresa:

Mostres A, B, C i D: X  195
Contrast d’hipòtesi:   0, 05

S X'  24
H e :  X  190

H o :  X  190

Mostra A (n = 30)

=> IC(0,95)(μx) = [186,4; 203,6]

Mostra B (n = 100)

=> IC(0,95)(μx) = [190,3; 199,7]

Mostra C (n = 170)

=> IC(0,95)(μx) = [191,4; 198,6]

Mostra D (n = 240)

=> IC(0,95)(μx) = [191,9; 198,1]

• També el contrast d’hipòtesi basat en proves de significació és influït per la grandària de la mostra
perquè, en disminuir l’EE de la distribució mostral de l’estadístic, ja siga mitjana, proporció, etc.,
augmenta el valor de l’estadístic de contrast i, en conseqüència, disminueix el valor de Sig.
• A conseqüència, s’ha plantejat una estratègia complementària a la decisió dicotòmica de
considerar la relació presentada en la Ho com estadísticament significativa o no (és a dir, rebuig o
manteniment de la Ho). Aquesta estratègia consisteix en l’obtenció d’indicadors de grandària de
l’efecte, és a dir, un tipus d’indicador continu (no dicotòmic) de la magnitud de la diferència o de la
relació presentada en la Ho i que té la particularitat de no estar influït per la grandària de la mostra.
Un problema associat a aquests indicadors és el de la valoració de la magnitud (quan es pot dir que
el valor d’aquests efectes és xicotet o gran?).
3.2. Altres factors

• El rebuig de la Ho en un contrast d’hipòtesi depèn també del risc d’error α fixat a priori per a fer el
contrast d’hipòtesi i que aquest contrast siga unilateral o bilateral. Així, per exemple, si en el
contrast d’una determinada Ho s’obté que Sig = 0,03, aquesta hipòtesi es rebutja si α = 0,05, però no
si α = 0,01.
• Respecte al fet que el contrast siga unilateral o bilateral si, per exemple, quan contrastem una
hipòtesi unilateral obtenim que Sig = 0,03, rebutjaríem Ho (α = 0,05); però si el contrast anterior
fora bilateral, el valor Sig seria igual a 0,06 (0,03ꞏ2) i la decisió seria mantenir la Ho. Així doncs, un
contrast bilateral és sempre més conservador que un contrast unilateral, de manera que si una
Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina
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hipòtesi es rebutja i el contrast és bilateral, també es rebutjaria si fora unilateral, però no
necessàriament al revés.
• En síntesi:
Prova de significació

IC

 n: disminueix EE (DM)

Càlcul: valor de l’estadístic de
contrast superior

Càlcul: IC més precís (estret)



Decisió més arriscada

Càlcul: IC més precís (estret)

Contrast unilateral

El valor de Sig és la meitat de
l’obtingut en un contrast bilateral

4. Significació estadística i rellevància pràctica
• El rebuig de la Ho en un contrast d’hipòtesi depèn, fonamentalment, del grau de discrepància entre
l’enunciat de la Ho i el resultat mostral. Ara bé, que una discrepància siga estadísticament
significativa (és a dir, que es rebutge la Ho) no implica necessàriament que aquesta discrepància
siga important o rellevant en la pràctica.
• En qualsevol cas, la valoració de la rellevància pràctica d’un resultat només té sentit quan abans
s’ha rebutjat la Ho, és a dir , quan s’haja evidenciat l’existència d’una diferència estadísticament
significativa. Quan ocorre aquest cas, la manera de valorar aquesta rellevància o significació
pràctica és mitjançant l’IC del paràmetre d’interès.
Exemple de l’observança en el tractament amb esquizofrènics: la principal causa de recaiguda dels

esquizofrènics és la interrupció o disminució del tractament que han de seguir. Amb la finalitat de
millorar l’observança del tractament, en 1995 es va iniciar una campanya informativa sobre les
conseqüències de la disminució del tractament, perquè en aquesta data se sabia que, de mitjana, els
malalts prenien únicament el 71% de la dosi prescrita. En 1998 es va avaluar l’eficàcia d’aquesta
campanya i es va seleccionar a l’atzar una mostra de 70 subjectes amb esquizofrènia i s’observà que
la mitjana de la dosi prescrita que prenien era del 76%, amb una quasidesviació estàndard igual a
15. Podem afirmar que s’ha produït una millora estadísticament significativa en l’observança del
tractament respecte a la dada de 1995? Es pot considerar aquesta millora rellevant en la pràctica?
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Contrast d’hipòtesi:   0, 05

μx = 71 →
Mostra: n  70

X  76

S X'  15 →

H e :  X  71

H o :  X  71

IC(0,95)(μx) = [72,5; 79,5]

Decisió: es rebutja la Ho = > diferència estadísticament significativa
Però aquesta diferència és rellevant en la pràctica? Això depèn de criteris substantius que, en
aquest cas concret, comporta fixar un valor concret d’increment en l’observança del
tractament que es considere rellevant en la pràctica.
• Establiment d’un criteri de rellevància o de significació pràctica (δc) que permeta determinar quan
la diferència és prou gran perquè es puga considerar rellevant en la pràctica. Aquest valor es pot
fixar d’acord amb criteris pràctics, clínics, socioeconòmics o uns altres que es consideren
importants, tot i que també pot donar-se el cas de no tenir arguments per a fixar un valor concret
com a criteri de rellevància o que no tinga molt de sentit fer-ho. No valorarem la rellevància
pràctica de la diferència si no tenim arguments i criteris que ens permeten establir un valor per a δc.
Exemple de l’observança del tractament amb esquizofrènics

μx = 71 → Contrast d’hipòtesi:   0, 05
Mostra: n  70

H e :  X  71

H o :  X  71

S X'  15 → IC(0,95)(μx) = [72,5; 79,5]

X  76

– Si es considera, pels motius que siga, que δc = 1 (una unitat per damunt del paràmetre de
referència: 71+1 = 72), llavors, a part d’una diferència estadísticament significativa, podrem dir
que la diferència és rellevant en la pràctica (i, per tant, és rellevant l’efecte de la campanya
informativa) perquè el límit inferior de l’IC resta per damunt del punt de tall (72). Vegeu la figura
següent a fi d’ilꞏlustrar aquest aspecte:

IC(0,95)(μx) = [72,5; 79,5]

μ
70

71

73
δc=1

75
δc=3

76
X

77

78

79

80
δc=10

– Si, per exemple, es considera com a criteri de rellevància pràctica δc = 10, llavors el punt de tall
se situaria en 81 (71+10), per la qual cosa tindríem una diferència que continua sent
estadísticament significativa (la significació estadística no depèn del criteri de rellevància
pràctica), però no és rellevant en la pràctica perquè el límit superior de l’IC és inferior a aquest
punt de tall.
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– I si, per exemple, es considerara δc = 3, llavors el punt de tall se situaria en 74 (71+3). En aquest
cas no es podria afirmar res respecte a la significació pràctica, perquè el punt de tall cau dins de
l’IC i, per tant, no podem estar segurs de si poblacionalment la mitjana se situa per davall o per
damunt del punt de tall. En casos com aquest, només podem dir que el resultat no és concloent i
suggerir que es repetisca l’estudi amb una grandària mostral més gran a fi d’incrementar la
precisió de l’interval de confiança.
• Com es deriva de l’exposició anterior, encara que l’IC i la prova de significació són dos mètodes
alternatius que ens permeten prendre una decisió sobre el rebuig o no de la Ho, l’aproximació
basada en l’IC és més informativa perquè, a més, ens permet estimar el valor del paràmetre
poblacional d’interès i, per tant, valorar la rellevància pràctica del resultat obtingut.
Exercici 7 (basat en l’enunciat de l’exercici de l’orientació vocacional i la prova de maduresa:

mostra de grandària n = 100, mitjana mostral igual a 195 i quasidesviació típica igual a 8). D’acord
amb els resultats del contrast d’hipòtesi, determineu quina és la significació estadística i pràctica en
cadascun dels quatre casos següents:
a) Els teòrics de la maduresa consideren un efecte rellevant de la formació en orientació
vocacional un augment de dos punts en la mitjana de la prova de maduresa.
b) …un augment de quatre punts en la mitjana de la prova.
c) …un augment de sis punts en la mitjana de la prova.
d) …un augment de huit punts en la mitjana de la prova.
μx = 190 → Contrast d’hipòtesi:   0, 05
Mostra: n  100

X  195

H e :  X  190

H o :  X  190

S X'  8 → IC(0,95)(μx) = [193,4; 196,6

5. Errors associats al contrast d’hipòtesi
• El rebuig o l’acceptació de la hipòtesi nulꞏla en un contrast d’hipòtesi és una decisió que té
associada una determinada probabilitat d’error. Així, si rebutgem una Ho nulꞏla quan el nivell de
significació observat Sig és inferior al valor α fixat a priori, podem cometre un error perquè la Ho
podria ser certa. Així, podria ocórrer que, tot i ser certa la hipòtesi nulꞏla, obtinguérem per atzar en
la mostra un valor de l’estadístic de contrast la probabilitat del qual fora inferior a α, i això podria
ocórrer en un α% de les possibles mostres obtingudes. Aquest risc d’error que consisteix a rebutjar
Ho tot i que siga vertadera es denomina error de tipus I, i la probabilitat d’ocurrència és igual al
nivell de risc α fixat a priori. El complementari d’aquest valor és el nivell de confiança (1−α) i, en
conseqüència, representa la probabilitat de prendre una decisió encertada, és a dir, mantenir la Ho
quan és vertadera.
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• Quan com a resultat de la realització d’un contrast d’hipòtesi mantinguem la Ho, no ha de
preocupar-nos l’error de tipus I perquè només pot cometre’s si es rebutja la Ho. Si mantenim la Ho sí
que ens ha de preocupar la possibilitat de cometre una altra classe d’error, el denominat error de
tipus II, és a dir, mantenir la Ho tot i que és falsa (o dit d’una altra manera, no acceptar la He tot i
ser la hipòtesi vertadera). La probabilitat d’ocurrència d’aquest error s’expressa amb la lletra β.

Decisió
de l’investigador

Hipòtesi vertadera
H0

He

Mantenir la H0

Decisió correcta
(nivell de confiança)
Pr = 1−α

Error de tipus II
(risc β)
Pr = β

Rebutjar la H0

Error de tipus I
(risc α)
Pr = α

Decisió correcta
(potència)
Pr = 1−β

• La probabilitat associada a la decisió complementària a l’error de tipus II (és a dir, la decisió
encertada d’acceptar la He quan la Ho és falsa) s’expressa simbòlicament per (1−β), si bé és més
coneguda en la bibliografia estadística com la potència estadística del contrast d’hipòtesi. La
magnitud d’aquesta potència depèn de diversos factors entre els quals hi ha la grandària de la
mostra i el nivell de risc (α) assumit en el contrast d’hipòtesi. Com més gran són aquests valors,
més gran és també (1−β). El programa SPSS facilita el càlcul de la potència per a alguns contrastos
d’hipòtesi concrets i s’acostuma a considerar desitjable que el valor estiga per damunt de 0,80.

Referències

Losilla, J. M., Navarro, B., Palmer, A., Rodrigo, M. F. i Ato, M. (2005). Del contraste de hipótesis
al modelado estadístico. Documenta Universitaria (www.edicionsapeticio.com).
Pardo, A., Ruiz, M. A. i San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud
I. Madrid: Síntesis.
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1. El cas de dues variables categòriques
2. El cas d’una variable categòrica i una variable quantitativa
3. El cas de dues variables quantitatives

• Després de tractar en el capítol anterior el contrast d’hipòtesi de paràmetres univariables —en
concret, la mitjana i la proporció—, en aquest tema s’exposen una sèrie de proves de contrast
d’hipòtesi sobre la relació entre dues variables. Totes aquestes proves tenen en comú que són molt
emprades en la pràctica de l’anàlisi estadística.

1. El cas de dues variables categòriques
• En aquest cas es tracta de valorar l’associació entre dues variables categòriques, considerant si
existeix una relació entre totes dues variables a escala poblacional. La informació a partir de la qual
valorem aquesta associació s’expressa habitualment en forma de taula de contingència, en què les
caselles de la taula reflecteixen la distribució conjunta de les dues variables categòriques, tal com
s’ha exposat en el tema “Organització i representació gràfica de dades multivariades”.
• A continuació ens centrarem en la prova de significació estadística de l’índex khi quadrat de
Pearson (χ2), la més emprada en la pràctica per a dur a terme el contrast d’hipòtesi sobre la relació
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entre dues variables categòriques. L’índex khi quadrat de Pearson ja s’ha presentat en un tema
anterior. Ara veurem el procediment per a aplicar la prova de significació corresponent a aquest
índex estadístic, la denominada prova khi-quadrat de Pearson, prova que ens permet contrastar la
hipòtesi de relació nulꞏla entre les variables. Cal assenyalar que aquesta prova s’aplica de la mateixa
manera independentment que la relació de les variables siga simètrica o asimètrica —recordem que,
en aquest segon cas, se suposa que una de les variables adopta el rol de variable explicativa i l’altra
el rol de variable de resposta.
• Passos en la prova de significació khi quadrat de Pearson:
1. Es decideix el nivell de risc (α) que es vol assumir en el contrast d’hipòtesi i es planteja la
hipòtesi estadística i la hipòtesi nulꞏla. Així, sent A i B dues variables categòriques amb I i J
categories, respectivament, la hipòtesi estadística planteja que existeix relació a escala
poblacional entre totes dues variables, mentre que la hipòtesi nulꞏla estableix el contrari, és a dir,
que les dues variables són independents:
2
H e :  AB
0
2
H o :  AB
0

2. Es calcula l’estadístic de contrast khi quadrat de Pearson (χ2), el qual es basa en la comparació,
per a cada casella de la taula, de les freqüències observades (nij) amb les freqüències esperades
suposant que la hipòtesi nulꞏla (mij) és certa:
I

J

  
2

n

ij

 mij 

2

mij

i 1 j 1

L’obtenció de les freqüències esperades és el resultat de l’aplicació del teorema de la probabilitat
segons el qual dos successos són independents si la seua probabilitat conjunta és igual al
producte de les seues probabilitats simples. Així, per a cada casella de la taula:
mij 

ni   n j
n

en què ni+ i n+j són les freqüències marginals respectives i n és el nombre total de casos.
3. S’obté, en la distribució khi quadrat amb graus de llibertat igual a (I−1)×(J−1), el nivell de
significació (Sig) associat a l’estadístic χ2 obtingut, és a dir, la probabilitat d’obtenir un valor de
l’estadístic de contrast com l’obtingut o superior.
Podem obtenir aquest valor de probabilitat fàcilment amb el programa Excel si introduïm en una
casella qualsevol del full de càlcul la fórmula següent amb els valors d’interès entre parèntesis:
= DISTR. KHI (X2; graus_de_llibertat)

4. Decisió: es manté la Ho si Sig > α; per contra, es rebutja si Sig < α.
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Exemple: s’han recollit dades en una mostra de 500 persones majors de 70 anys de les variables
estat d’ànim i viure en una residència (exemple recollit en el capítol “Organització i
representació gràfica de dades multivariables”). La variable estat d’ànim s’ha mesurat utilitzant
una escala que reflecteix tres categories ordenades d’estat d’ànim: dolent, regular i bo. En aquest
exemple, les variables tenen un rol asimètric, i la variable viure en una residència és la variable
explicativa, però això no comporta cap canvi en la realització de la prova de significació que ens
ocupa. Suposem que els resultats obtinguts són els que es presenten en aquesta taula de
contingència:
Sí

No

Total

−
±
+

48

70

118

42

105

147

60

175

235

Total

150

350

500

Prova de significació estadística:
1. Nivell de risc (α) = 0,05
2
H e :  AB
0



2
H o :  AB
0

2. El càlcul de l’estadístic de contrast χ2 requereix obtenir, en primer lloc, les freqüències
esperades en cada casella de la taula de contingència suposant que és certa la hipòtesi
2
nulꞏla (  AB
 0 ), és a dir, que no hi ha relació entre les dues variables.

m11 

150 118
 35, 4
500

m21 

150 147
 44,1
500

m31 

150  235
 70,5
500

m12 

350 118
 82, 6
500

m22 

350 147
 102,9
500

m32 

350  235
 164,5
500

En la taula següent obtinguda amb el programa SPSS es poden observar les freqüències
observades i esperades en cada casella de la taula:
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Així, l’estadístic de contrast és igual a:
2

 AB

(48  35, 4) 2 (42  44,1) 2
(175  164, 5) 2

 .... 
 8, 784
35, 4
44,1
164, 5

3. La distribució mostral de l’estadístic χ2 és la distribució khi quadrat amb dos graus de
llibertat (1×2). El valor Sig pot obtenir-se amb Excel amb la expressió [=DISTR.
CHI(8,784;2)]:
Sig = P(χ2 ≥ 8,784) = 0,012
4. Decisió: 0,012 < 0,05, per tant, es rebutja la Ho d’independència entre les dues variables.
• L’aplicació de la prova de significació anterior és problemàtica en el cas de freqüències esperades
baixes, més concretament, se sol seguir com a criteri que no més del 20% de les freqüències
esperades de la taula de contingència siga menor de 5 (mij< 5). Quan no es compleix aquest criteri
és qüestionable que l’estadístic 2 es distribuïsca segons la distribució khi-quadrat i, per tant, ja no
té sentit buscar el nivell de significació (Sig) en aquesta taula. En la pràctica, si no es compleix el
criteri anterior, una solució habitual és agrupar categories d’alguna de les variables, sempre que
tinga sentit aquesta agrupació, fins a aconseguir que les freqüències esperades baixes (<5) no
superen el 20% de les caselles.
• L’estadístic 2 té el problema d’estar influït, a més de pel grau d’associació entre les variables, per
la grandària de la mostra (n). Així, mantenint constant la relació entre les variables, com més gran
siga n, més gran és el valor de l’estadístic 2 i, per tant, més baix és el valor de Sig i més fàcil
rebutjar la hipòtesi nulꞏla. A fi de compensar aquest problema en l’aplicació de la prova khi quadrat
de Pearson, és convenient complementar aquesta prova amb altres índexs orientats a mesurar la
intensitat de l’associació entre dues variables categòriques que no estiguen influïdes per la grandària
de la mostra. Aquests índexs es denominen en la bibliografia estadística índexs de grandària de
l’efecte i, per al cas de l’associació de dues variables categòriques, els més emprats són el coeficient
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de contingència phi de Pearson i el coeficient V de Cramer (vegeu el capítol “Estadístics
d’associació entre variables”).
• Altrament, en el cas de concloure que la relació entre les dues variables és estadísticament
significativa, cal interpretar aquesta relació en la presentació dels resultats. En aquesta comesa són
de gran ajuda els percentatges (o proporcions) condicionats, ja siga per fila o per columna, tal com
s’ha descrit en el capítol “Estadístics d’associació entre variables”.
• Els resultats obtinguts amb SPSS a través de la instrucció Taules creuades del menú Anàlisi
permet obtenir la taula de contingència amb les freqüències observades, les freqüències esperades i
els percentatges condicionats per a cada casella, com també els resultats de la prova khi quadrat i les
mesures complementàries d’intensitat de l’associació.
SPSS: Analitzar > Estadístics descriptius > Taules creuades
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Exercici 1. A partir d’una enquesta realitzada a un grup de 173 estudiants universitaris es vol
avaluar si hi ha relació entre les variables sexe i compaginar estudis i faena (escala de resposta: no
treballe; treballe a temps complet; treballe a temps parcial). La taula de contingència següent mostra
les freqüències observades (recomptes) i les freqüències esperades per a les dues variables, com
també els percentatges de compaginar… condicionats a sexe, o siga, per a homes i dones.

A quina conclusió es pot arribar respecte a la relació entre les dues variables? Per a contestar, feu la
prova de significació estadística corresponent (α = 0,05) i obteniu també algun índex de la grandària
de l’efecte d’aquesta associació (phi o V de Cramer). Resumiu en un paràgraf els resultats
obtinguts. Una vegada fets els càlculs de manera manual, intenteu obtenir aquests índexs fent ús del
paquet estadístic SPSS.
Exercici 2. Ídem per a les variables amb qui convius i compaginar estudis amb faena. Aprofita els
resultats obtinguts següents amb SPSS per a contestar (l’anàlisi no s’ha de fer de manera manual).
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2. El cas d’una variable categòrica i una variable quantitativa
• Aquest apartat tracta del contrast d’hipòtesi sobre la relació entre una variable categòrica i una de
quantitativa, en concret, en el cas que la variable categòrica siga dicotòmica. Aquesta classe de
contrast, seguint l’estratègia presentada en l’anàlisi de la relació entre una variable categòrica
dicotòmica i una de quantitativa (vegeu el capítol “Estadístics d’associació entre variables”) es basa
a comprovar l’existència de diferències entre les mitjanes en la variable quantitativa en els dos
subgrups definits per la variable categòrica. Tanmateix, l’objectiu ara és arribar a conclusions a
escala poblacional, o dit d’una altra manera, es tracta de contrastar una hipòtesi sobre la igualtat
entre dos paràmetres (les mitjanes en les dues poblacions). Igual que en el cas de les hipòtesis en
què hi ha implicat un únic paràmetre, aquestes hipòtesis o contrastos poden ser unilaterals, si
s’especifica quina de les mitjanes és superior a l’altra, o bilaterals, si únicament s’especifica que
aquestes mitjanes són diferents.
Exemple. La hipòtesi que en la població de persones de la tercera edat, la mitjana de satisfacció
vital és superior entre els qui viuen amb familiars que entre els qui viuen en una residència es pot
formular de la manera següent:
He: µ (familiars) > µ (residència);

Ho: µ (familiars) ≤ µ (residència)

Una formulació alternativa a partir de la diferència entre les dues mitjanes poblacionals (δ) seria:
He: δ > 0:

Ho: δ ≤ 0 (on δ = µ (familiars) - µ (residència))
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Exercici 3. Formuleu estadísticament les hipòtesis (He i Ho) següents de les dues formes anteriors:
•

La satisfacció laboral és superior entre els treballadors/ores del sector de la indústria que en el
sector serveis.

•

La relació amb els companys/companyes és valorada diferencialment per homes i dones.

•

Hi ha més accidents laborals entre treballadors/ores amb contracte parcial que entre
treballadors/ores amb contracte fix.

•

Després de l’entrenament rebut, les persones tenen més autoestima.

2.1. El cas de dues mostres independents
• Es tracta del contrast d’hipòtesi sobre la diferència entre dues mitjanes obtingudes per a una
mateixa variable quantitativa en dues mostres que representen dues poblacions diferents, i és
precisament la variable categòrica la que determinarà la pertinença a l’una o l’altra població. Per
tant, aquest contrast s’anomena contrast d’hipòtesi de dues mostres independents, perquè cada
mitjana s’ha obtingut a partir d’una mostra de casos totalment independent de l’altra mostra.
• L’objectiu d’aquest contrast d’hipòtesi és decidir si les mitjanes empíriques obtingudes en les dues
mostres definides per la variable categòrica procedeixen, o no, de poblacions amb idèntica mitjana.
En el cas de rebutjar la hipòtesi nulꞏla (hipòtesi d’igualtat de les mitjanes), això significaria que
l’evidència empírica secunda que hi ha relació entre les dues variables a escala poblacional. Vegem
com s’efectua aquest contrast d’hipòtesi a partir de la realització d’una prova de significació
estadística i, posteriorment, també a partir de l’obtenció de l’interval de confiança (IC) per a la
diferència entre les dues mitjanes.

2.1.1. Contrast d’hipòtesi basat en la prova de significació estadística: la prova t de Student per a
mostres independents.
• Passos en la prova t de Student per a mostres independents
1. Es decideix el nivell de risc (α) que es vol assumir en el contrast d’hipòtesi i es planteja la
hipòtesi estadística i la hipòtesi nulꞏla.
Si A i B representen les dues poblacions definides per la variable categòrica, una hipòtesi
estadística possible seria, per exemple:

He : B  A i, complementàriament, Ho : B  A
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Una altra manera de plantejar aquestes hipòtesis que podem trobar en la bibliografia estadística
és usant un únic paràmetre que representa la diferència entre les dues mitjanes. Per al nostre
exemple anterior:
He: δ> 0 (on δ = µB − µA) i, complementàriament, Ho: δ ≤ 0 (on δ = µB − µA)
- En el cas de tractar-se d’un contrast bilateral, la Ho i la He s’expressen així:

H e : B   A (o H e :   0) i, complementàriament, H o : B   A (o H o :   0)
2. Explorar si les mitjanes empíriques obtingudes semblen secundar, en principi, la hipòtesi
estadística plantejada. En cas contrari, no té sentit continuar els passos següents del contrast
d’hipòtesi i es mantindria la Ho. En qualsevol cas, el resultat mostral es pot aprofitar a l’hora de
plantejar hipòtesis estadístiques més afinades en el futur.
3. Es calcula l’estadístic de contrast següent:

T

d
EE  d 

en què │d│ és el valor de la diferència entre les dues mitjanes mostrals en valor absolut i EE(d)
és l’error estàndard de la distribució mostral de l’estadístic de la diferència entre aquestes
mitjanes en el cas que la hipòtesi nulꞏla siga certa. Aquest últim es calcula així:

EE  d  

s12 ( n1  1)  s22 ( n2  1)  1 1 
  
n1  n2  2
 n1 n2 

4. S’obté en la distribució t de Student amb n1+n2−2 graus de llibertat la probabilitat d’obtenir un
valor com l’obtingut amb l’estadístic de contrast o més extrem, és a dir, el nivell de significació
(Sig).
Aquest valor es pot obtenir amb el programa Excel si introduïm en una casella qualsevol del full
de càlcul la fórmula següent amb els valors entre parèntesis d’interès:
=DISTR.T(T;graus_de_llibertat;1)

Si el contrast és bilateral, cal multiplicar el valor de Sig per 2 o bé canviar en la fórmula d’Excel
anterior el valor 1 entre parèntesis per un 2.
(Nota: si les dues mostres són de grandària superior a 30, es pot usar la distribució normal en lloc
de la distribució t per a obtenir el valor de Sig).
5. Decisió: es manté la Ho si Sig > α; per contra, es rebutja si Sig < α.
Exemple: Loftus i Burns (1982) van fer un experiment a fi de comprovar en quina mesura un
xoc emocional pot alterar el record. Van projectar a dos grups de subjectes la mateixa pelꞏlícula
amb dues versions: en una versió apareixia una escena de gran violència orientada a produir un
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xoc emocional en els subjectes, però aquesta escena no apareixia en l’altra pelꞏlícula.
Posteriorment es va fer una prova de memòria a fi de mesurar el record dels subjectes dels dos
grups. Suposem que els resultats obtinguts amb SPSS van ser:

En aquest exemple, la variable quantitativa és la puntuació obtinguda en la prova de memòria,
mentre que la variable categòrica és haver vist una pelꞏlícula o l’altra, o siga, haver rebut el xoc
emocional o no. A continuació es mostren els passos en la prova de significació orientada a
contrastar si hi ha diferències estadísticament significatives entre les mitjanes dels dos grups a
escala poblacional:
1. Nivell de risc (α) = 0,05
He: µNO ≠ µSÍ (o He: δ ≠ 0)

← contrast bilateral

Ho: µNO = µSÍ (o Ho: δ = 0)
2. Les mitjanes mostrals (15 i 11) semblen secundar, en principi, la hipòtesi que el record
difereix en els dos grups.
3. Càlcul de l’estadístic de contrast T:

EE  d  

2,12 2 (5  1)  1, 582 (5  1)  1 1 
    1,183
552
5 5

T

d
4

 3,38
EE  d  1,183

(Cal tornar a dir que, igual que en el cas del contrast d’hipòtesi sobre una mitjana, aquest
estadístic de contrast és una estandardització de la diferència de les mitjanes obtingudes en
la mostra, ja que si la Ho és certa, la distribució mostral de la diferència de mitjanes
obtingudes en mostres de n = 5 extretes a l’atzar d’una població en què els dos subgrups
tenen la mateixa mitjana seguirà una distribució t amb paràmetres E(d)=0 i EE(d)=1,183).
4. La distribució mostral de l’estadístic T per a aquest exemple és la distribució t de Student
amb vuit graus de llibertat (5+5−2). En Excel es pot obtenir el valor Sig per a un contrast
bilateral [=DISTR.T(3,38;8;2)], i aquest valor és Sig = 0,0096.
5. Decisió: 0,0096 < 0,05, per tant, la Ho es rebutja i es conclou, amb un nivell de risc del 5%,
que les dues mostres procedeixen de poblacions amb diferent mitjana i, en conseqüència,
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que hi ha una relació estadísticament significativa entre les dues variables. Això implica que
el xoc emocional sí que influeix en el record, més concretament, que el xoc emocional
redueix de forma estadísticament significativa el record mitjà.
• L’aplicació correcta de la prova de significació estadística anterior requereix el compliment d’una
sèrie de supòsits entre els quals n’hi ha un de gran importància: el denominat supòsit
d’homogeneïtat de les variàncies, és a dir, les variàncies de la variable quantitativa en les dues
poblacions han de ser iguals. El compliment d’aquest supòsit s’avalua habitualment mitjançant la
prova de Levene, prova de significació que contrasta la hipòtesi estadística:
He: σA ≠ σB i, complementàriament, Ho: σA = σB
En cas d’incompliment d’aquest supòsit (rebuig de la Ho), s’ha de fer un càlcul diferent del
EE(d) i també dels graus de llibertat de la seua distribució mostral (vegeu, per exemple,
Pardo i San Martín, 1998).
• La resposta del programa SPSS quan executa la prova t de Student per a la comparació de
mitjanes en mostres independents inclou el resultat de la prova de Levene. A continuació es
presenta el resultat de l’anàlisi per a l’exemple de les variables xoc emocional i record:
SPSS: Analitzar > Comparar mitjanes > Prova T per a mostres independents

En aquest exemple, pel que respecta al supòsit d’homogeneïtat de les variàncies, a partir del
nivell de significació obtingut en la prova de Levene (Sig = 0,545) i considerant un nivell de risc
α = 0,05, es manté la hipòtesi nulꞏla d’igualtat de variàncies en la població, és a dir, es compleix
aquest supòsit. En cas contrari (si el nivell de significació de la prova de Levene fora inferior a
0,05), ens hauríem de fixar en els valors de la fila inferior de la taula de resultats, on es mostren
els resultats de la prova T corregida per a l’incompliment del supòsit d’homogeneïtat de les
variàncies.
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Cal subratllar, en relació amb l’exemple anterior, que el valor de T obtingut amb SPSS té signe
negatiu, mentre que l’obtingut abans manualment és el mateix però de signe positiu. Això és
perquè en la fórmula que hem plantejat per a calcular T, aquest estadístic s’obté a partir de la
diferència entre les mitjanes en valor absolut i, en conseqüència, el resultat serà un sempre un
valor de T positiu. En qualsevol cas, això no influeix sobre el nivell de significació obtingut i,
per tant, sobre la conclusió de la prova.
• La prova T ens informa sobre la significació estadística de la diferència entre dues mitjanes i, per
tant, si la relació entre una variable dicotòmica i una variable quantitativa és estadísticament
significativa; no obstant això, no és obvi deduir a partir del valor de T quina és la magnitud de la
relació. Com a indicador de la intensitat de la relació (grandària de l’efecte), és més apropiat l’índex
d de Cohen, índex que s’ha presentat en el capítol “Estadístics d’associació entre variables”. Si
disposem del valor de T, podem obtenir fàcilment el valor de d a partir de l’expressió següent:

d T 

1 1

n1 n2

(Comproveu-ho a partir de l’exercici següent, en què la T dona 2,27)
• Un altre indicador de la mida de l’efecte de la relació entre una variable categòrica dicotòmica i
una variable quantitativa és el denominat coeficient de correlació biserial-puntual (rbp), el qual té
l’avantatge d’oscilꞏlar entre 0 i 1. Aquest índex es calcula amb el programa SPSS que obté el
coeficient de correlació de Pearson entre dues variables (cal eliminar el signe, en cas de ser negatiu,
ja que no te sentit en aquest cas), o bé, si es disposa del valor de T, a través de la fórmula següent:

rbp 

T
T2 n2

2.1.2. Contrast d’hipòtesi basat en l’interval de confiança
• Passos en l’elaboració d’un IC de la diferència de dues mitjanes independents:
1. L’interval de confiança per al valor de la diferència entre les dues mitjanes poblacionals (δ) és:



IC 1       d  t n n 2   2   EE  d  ; d  t n  n 2 (1 )  EE  d  
1
2


1
2
2


– El EE(d) s’obté tal com s’ha exposat més amunt en descriure la prova de significació.
– Si la grandària de la mostra és superior a 30, es pot usar la distribució normal, és a dir, els
valors de z  2  i z (1

2

)

, en lloc dels valors de t n n 2   2  i t n  n 2 (1 ) .
1
2
1 2 
2
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2. Es decideix rebutjar la Ho quan l’IC de la diferència entre les mitjanes no correspon a la
diferència expressada en la Ho; en cas contrari, es manté la Ho. Un aspecte positiu de la creació
de l’IC és que, a més de permetre contrastar la Ho, és informador sobre la magnitud de la
diferència de les mitjanes en la població.
Exemple per a l’estudi orientat a analitzar la relació entre xoc emocional i record: l’IC de la
diferència de mitjanes per a un nivell de confiança del 95% s’obté, tenint en compte que

t8 ; 0,025 = -2,31 i t8 ;0,975 = 2,31, de la manera següent:
IC (95%)( )   4  2, 31 1,18 ; 4  2, 31 1,18)   1, 27 ; 6, 73

– Vegeu també aquest IC en els resultats obtinguts amb SPSS presentats en l’apartat previ.
– Atès que l’interval anterior no inclou el valor 0, es rebutjaria la Ho. Ara bé, un IC ens
ofereix informació afegida al contrast d’hipòtesi perquè presenta un marge de valors, entre
1,27 i 6,73 en aquest cas, que amb un nivell de confiança del 95% contindrà la diferència
entre les dues mitjanes de les poblacions. A més, pot ser igualment interessant saber quins
valors és molt poc probable que tinguen la diferència entre aquestes dues mitjanes (en el
nostre exemple, és molt poc probable que la diferència entre les mitjanes siga inferior a 1,27 o
superior a 6,73).
– Finalment, cal no oblidar que quan es trobe una relació estadísticament significativa, com ha
sigut el cas del nostre exemple, hem d’interpretar el sentit d’aquesta relació a fi de presentar
resultats. Així, podem dir que la relació trobada és estadísticament significativa, de manera
que la mitjana de record és superior quan no hi ha xoc emocional.
Exercici 4. S’ha dut a terme un experiment per a determinar si els dibuixos actuen com a
facilitadors de l’aprenentatge de paraules en xiquets de tres anys. S’han seleccionat aleatòriament
72 xiquets d’una escola infantil: la meitat han après noves paraules sense usar ilꞏlustracions (grup
A) i l’altra meitat han après paraules noves fent ús de dibuixos senzills que les representen (grup B).
Després de l’entrenament s’ha avaluat el nombre de paraules apreses per cada xiquet i s’han
obtingut els resultats següents en cada grup: X A  24 s '2A  16 X B  30 s '2B  21 . Què es pot dir
respecte a la qüestió proposada? Feu la prova de significació estadística corresponent i calculeu
també l’interval de confiança de la diferència de mitjanes (α = 0,05).
• Cal tornar a dir que si la diferència entre mitjanes és estadísticament significativa, a continuació
hem de considerar la importància o rellevància pràctica d’aquesta diferència. L’IC de la diferència
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entre les mitjanes ens permet valorar aquesta rellevància. Però, per tal de fer-ho hem de tenir un
criteri de rellevància pràctica (δ*) amb el qual puguem comparar l’IC obtingut.
Exemple per a l’estudi orientat a analitzar la relació entre xoc emocional i record: considerem tres
criteris diferents per a valorar la rellevància de la diferència entre mitjanes. Recordem que l’IC de la
diferència entre les mitjanes obtingut per a aquest exemple ha sigut:
IC (95%)( )   4  2, 31 1,18 ; 4  2, 31 1,18)   1, 27 ; 6, 73

Si considerem que la diferència entre les mitjanes, per a ser considerada rellevant en la pràctica, ha
de ser almenys:
- Una unitat (δ*=1): la diferència entre mitjanes obtinguda es consideraria important o rellevant.
- Set unitats (δ*=7): la diferència entre mitjanes obtinguda es consideraria no important o rellevant.
- Tres unitats (δ*=3): el resultat obtingut no seria concloent sobre aquesta qüestió.
• En conclusió, l’IC de la diferència de mitjanes és una alternativa a la prova de significació per a
decidir sobre el rebuig o no de la Ho. Així mateix, és més informatiu que la prova de significació, ja
que permet saber entre quins valors se situa en la població la diferència entre les mitjanes i, per tant,
permet valorar la rellevància pràctica d’aquesta diferència. Per això, en els informes d’investigació
o informes tècnics cal incloure sempre, a més de la prova de significació, l’IC de la diferència entre
les mitjanes.
• En l’informe tècnic o d’investigació han de redactar-se els resultats de la prova de significació
d’alguna d’aquestes formes equivalents:
…hi ha un efecte estadísticament significatiu del xoc emocional sobre el
record (t8 = -3,38; p = 0,0096.
…hi ha diferències estadísticament significatives en el record en les
condicions de presència i absència de xoc emocional (t8 = -3,38; p = 0,0096).
…la presència d’un xoc emocional disminueix significativament el record
dels subjectes (t8 = -3,38; p = 0,0096).
La redacció anterior s’ha de completar afegint-hi l’IC de la diferència de mitjanes:
…amb una confiança del 95%, la diferència entre les mitjanes se situa entre
1,27 i 6,73 unitats.
…amb una confiança del 95%, la presència de xoc emocional disminueix el
record entre 1,27 i 6,73 unitats.
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2.2. El cas de dues mostres relacionades
• En aquest apartat es tracta el contrast d’hipòtesi sobre la relació entre una variable categòrica
dicotòmica i una variable quantitativa que és mesurada en alguna de les circumstàncies següents: 1.
En el mateix grup de subjectes abans i després de l’aplicació d’una determinada acció (intervenció,
tractament...) que és representada per la variable dicotòmica (abans: no acció; després: sí acció); 2.
En dos grups de subjectes relacionats entre si, és a dir, cada subjecte en un dels grups té una parella
en l’altre grup amb qui té algun tipus d’equivalència en terceres variables —un cas paradigmàtic de
disseny d’investigació en què ocorre aquesta circumstància són els estudis amb bessons.
• Aquest contrast s’anomena contrast d’hipòtesi de dues mostres relacionades i s’efectua a través de
la comparació de les dues mitjanes obtingudes en la variable quantitativa, o bé per a una mateixa
mostra de subjectes mesurada abans i després d’una determinada intervenció, o bé per a dos grups
de subjectes relacionats entre si. Vegem com es fa aquest contrast d’hipòtesi a partir de la
realització d’una prova de significació estadística i, posteriorment, a partir de l’interval de confiança
per a la diferència entre les dues mitjanes.
2.2.1. Contrast d’hipòtesi basat en la prova de significació estadística: la prova t de Student per a
mostres relacionades
• Passos en la prova t de Student per a mostres relacionades:
1. Es decideix el nivell de risc (α) que es vol assumir en el contrast d’hipòtesi i es planteja la
hipòtesi estadística i la hipòtesi nulꞏla.
– La hipòtesi estadística estableix la diferència entre les mitjanes, per exemple:

He : B  A i, complementàriament, Ho : B  A
– Anàlogament a com s’ha fet per a la prova de significació per a dues mostres independents, les
hipòtesis anteriors es poden expressar amb un únic paràmetre (δ*) que representa la diferència, a
escala poblacional, entre aquestes dues mitjanes relacionades:
He: δ*> 0 (on δ* = µB − µA ) i, complementàriament, Ho: δ* ≤ 0 (on δ* = µB − µA)
– En cas de plantejar-se una hipòtesi estadística de desigualtat (contrast bilateral), tindríem:

H e : B   A (o H e :  *  0) i, complementàriament, H o : B   A (o H o :  *  0)
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2. Explorar si la diferència de les mitjanes obtingudes en la mostra (d*) sembla secundar, en
principi, la hipòtesi estadística plantejada. Si aquesta diferència és 0 (o molt pròxima a 0) o de
signe contrari a la diferència esperada, no té sentit continuar el contrast d’hipòtesi i es mantindria
la Ho.
3. Es calcula l’estadístic de contrast següent:

T

d*
EE  d *

en què │d*│ és el valor de la diferència entre les dues mitjanes mostrals en valor absolut i
EE(d*) és l’error típic de la distribució mostral de la diferència d’aquestes dues mitjanes
relacionades. Aquest últim es calcula de la manera següent:

s
EE  d *  DIF
n

sent

 
sDIF

 DIF  DIF 

2

i

n 1

L’última fórmula representa la quasidesviació estàndard de DIF, la variable que resulta
d’obtenir, per a cada subjecte, la diferència entre el seu valor en una variable i el seu valor en
l’altra variable (exemple a continuació).
4. S’obté en la distribució t de Student amb n−1 graus de llibertat la probabilitat d’obtenir un valor
com l’obtingut amb l’estadístic de contrast o més extrem, és a dir, el nivell de significació (Sig).
Aquesta probabilitat es pot obtenir amb el programa Excel tal com ja s’ha descrit per a la prova
de significació estadística en el cas de dues mostres independents.
(Nota: si la grandària de la mostra és superior a 30, cosa que és freqüent, es pot usar la
distribució normal en lloc de la distribució t per al càlcul del nivell de significació).
5. Decisió: es manté la Ho si Sig > α; per contra, es rebutja si Sig < α.
Exemple. Siga un estudi en què sis subjectes són sotmesos a un tractament contra l’ansietat i
tenim mesures d’un determinat test d’ansietat (conjunt de puntuacions possible: de 0 a 10) abans
(pretest) i després (posttest) d’aplicar el tractament als subjectes. Volem saber si hi ha una
relació estadísticament significativa entre el nivell d’ansietat i l’aplicació del tractament, és a dir,
si hi ha diferències entre les mitjanes d’ansietat abans del tractament i després. Les puntuacions
obtingudes en ansietat i la diferència entre si (DIF) per als 6 participants en aquest estudi són les
següents:
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ID
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Pretest
9
10
8
7
8
6

Posttest
6
8
7
6
4
5

DIF
3
2
1
1
4
1

  1, 265
De manera que: mitjana (pretest) = 8; mitjana (posttest) = 6; mitjana (DIF) = 2 i SDIF
Passos en la prova de significació per a contrastar si hi ha diferències estadísticament
significatives entre les mitjanes d’ansietat entre el pretest i el posttest:
1. Nivell de risc (α) = 0,05.
He: µPOST ≠ µPRE (o He:δ*≠ 0) ← hipòtesi bilateral
Ho: µPOST = µPRE (o Ho: δ* = 0)
2. La diferència entre les mitjanes mostrals (d* = 8  6 = 2) sustenta, en principi, la hipòtesi
que aquest valor és diferent de 0 a escala poblacional.
3. Càlcul de l’estadístic de contrast T per a mitjanes de mostres relacionades:

EEDIF 

1, 265
 0,516
6

→

t

2
 3,87
0,516

(Igual que en el cas del contrast sobre dues mostres independents, aquest estadístic de
contrast és una estandardització de la mitjana de les diferències obtinguda en la mostra, ja
que si la Ho és certa, la distribució mostral de la diferència de dues mitjanes relacionades
en mostres de n = 6 extretes a l’atzar d’una població segueix una distribució t amb
paràmetres E ( d *) = 0 i EE ( d *)  0, 516 ).
4. La distribució mostral de l’estadístic T per a aquest exemple és la distribució t de Student
amb 5 graus de llibertat (g. l.: 6−1). El valor de Sig obtingut amb Excel per a un contrast
bilateral [=DISTR.T(3,87;5;2)] és igual a 0,012.
5. Decisió: 0,012 < 0,05; per tant, la Ho es rebutja.
La conclusió de l’anàlisi és que hi ha diferencies estadísticament significatives entre les
mitjanes i, el fet que la mitjana posttest siga inferior a la mitjana pretest evidencia que el
tractament contra l’ansietat aplicat és positiu, perquè ha comportat una reducció en la
mitjana del nivell d’ansietat.
• Els resultats obtinguts amb SPSS en efectuar la prova T per a mostres relacionades del nostre
exemple es mostren en la taula següent:
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SPSS: Analitzar > Comparar mitjanes >Prova t per a mostres relacionades

2.2.2. Contrast d’hipòtesi basat en l’interval de confiança
• Passos en l’elaboració d’un IC de la diferència entre dues mitjanes relacionades:
1. L’IC per al valor de la diferència entre dues mitjanes relacionades (δ*) és:

IC 1    *   d *  t n1 ;  2   EE  d * ; d *  t n1 ;1  2   EE  d * 


– L’EE(d*) es calcula tal com s’ha exposat més amunt en descriure la prova de significació.
– Si la grandària de la mostra és superior a 30, es poden usar els valors de la distribució normal

z 1  2  z 1  2  , en lloc dels valors t n1 ; 1  2  t n1 ; 1  2  .
2. Es decideix rebutjar la Ho quan l’IC de la mitjana de les diferències no correspon a la diferència
expressada en la Ho; en cas contrari, es manté la Ho.
Com ja s’ha comentat més amunt, un avantatge dels IC és que, a més de permetre decidir sobre
mantenir o no la Ho, proporcionen informació sobre la magnitud de la diferència de les mitjanes.
Exemple: en el cas de l’exemple anterior sobre l’estudi de l’efectivitat del tractament de
l’ansietat, l’IC de la diferència de les mitjanes per a un nivell de confiança del 95% s’obté, tenint
en compte que t5;0,025 = -2,57 i t5;0,975 = 2,57, de la manera següent:
IC (95%)( *)   2  2, 57  0, 516 ; 2  2, 57  0, 516)    0, 67 ;3, 33

Vegeu també aquest IC en els resultats de SPSS presentats en l’apartat anterior.
Com que l’interval anterior no inclou el valor 0, es rebutja la Ho. A banda d’això, aquest IC
permet afirmar que, poblacionalment (amb un nivell de confiança del 95%), la mitjana d’ansietat
en el posttest se situa entre 0,67 i 3,33 unitats per davall de la mitjana en el pretest.
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Exercici 5: alguns estudis suggereixen que el rendiment dels xiquets amb problemes psicomotors
greus en els tests d’intelꞏligència no verbal augmenta si reben un entrenament adequat per a fer les
tasques d’aquests tests que impliquen habilitats psicomotrius. Amb la finalitat d’obtenir evidència
addicional sobre aquesta afirmació, s’ha seleccionat una mostra aleatòria de 20 xiquets amb
problemes psicomotors greus i els han passat un test d’intelꞏligència no verbal per a obtenir una
mesura inicial en el test. Després els han entrenats durant dos mesos en tasques psicomotrius, però
no iguals que les proposades pel test, i una vegada acabat l’entrenament, els han tornat a passar el
test d’intelꞏligència per a obtenir una mesura posttractament. La mitjana de les puntuacions del test
abans va ser de 78,8, mentre que la mitjana després va ser de 81,8. Hi ha suficient evidència
empírica per a afirmar, amb un α del 0,01, que el tipus d’entrenament efectuat augmenta el
rendiment en el test d’intelꞏligència dels xiquets amb problemes psicomotors greus?
Efectueu la prova de significació corresponent i calculeu també l’interval de confiança de la
diferència de mitjanes. Dades per a la resolució de l’exercici: t(19)(0,005) = –2,86; t(19)(0,995) = 2,86;
EE ( d *) = 1,4

Exercici 6. Feu el mateix exercici considerant que la mostra haguera sigut de 200 xiquets (i en
aquest cas, EE ( d *) = 0,34).

3. El cas de dues variables quantitatives
• En aquesta secció es tracta el contrast d’hipòtesi relatiu al paràmetre del coeficient de correlació
de Pearson (  XY ) —l’índex estadístic més emprat a l’hora d’avaluar l’associació entre dues variables
quantitatives— i també el contrast relatiu als paràmetres de l’equació de regressió lineal simple.
Com veurem, el contrast del paràmetre del pendent de l’equació de regressió està directament
vinculat al contrast del coeficient de correlació de Pearson.

3.1. Contrast d’hipòtesi sobre la relació entre dues variables quantitatives
• Aquest contrast s’orienta a comprovar, per a una determinada població, la hipòtesi estadística
H e :  XY  0 , enfront de la hipòtesi nulꞏla H o :  XY  0 (hipòtesi d’independència entre les dues

variables), a partir del valor del coeficient de correlació de Pearson (rXY) obtingut en una mostra
d’aquesta població per a dues variables quantitatives X i Y. Vegem com es resol aquest contrast
d’hipòtesi a partir de la realització d’una prova de significació estadística i, alternativament, a través
de l’obtenció de l’interval de confiança corresponent.

Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina

19

Tema 3. Inferència estadística sobre la relació entre dues variables (I)

3.1.1. Contrast d’hipòtesi basat en la prova de significació estadística: la prova T per al coeficient
de correlació de Pearson
• Passos en la prova T per al coeficient de correlació de Pearson
1. Es decideix el nivell de risc (α) que es vol assumir en el contrast d’hipòtesi i es planteja la
hipòtesi estadística i la hipòtesi nulꞏla. Si el contrast és bilateral, les hipòtesis serien:

He : ρXY = 0 i, complementàriament, Ho : ρXY ≠0
2. S’explora si el coeficient de correlació de Pearson obtingut en la mostra secunda, en principi, la
hipòtesi estadística plantejada, és a dir, que aquest valor no siga 0 (o pràcticament 0) o de signe
contrari a l’esperat, perquè en aquest cas no té molt de sentit continuar els passos següents i es
mantindria la Ho.
3. Es calcula l’estadístic de contrast corresponent a aquesta prova de significació:

T

rXY
EE ( rXY )

en què │rXY│és el valor absolut del coeficient de correlació de Pearson obtingut a escala mostral i
EE ( rXY ) és l’error estàndard de la distribució mostral del coeficient de correlació en el supòsit

que siga certa la hipòtesi nulꞏla ( H o :  XY  0 ). Aquest error s’obté amb la fórmula següent:

EE(rXY ) 

2
1  rXY
n2

4. S’obté en la distribució t amb n-2 graus de llibertat el nivell de significació (Sig) corresponent al
valor de T calculat, és a dir, la probabilitat d’obtenir un valor com T o superior. Si el contrast és
bilateral, cal multiplicar per dos el valor Sig obtingut. El valor de Sig es pot obtenir amb Excel
fent ús de la funció que ofereix aquest programa (DISTR.T):
Contrast unilateral → = DISTR.T(T;graus_de_llibertat;1)
Contrast bilateral → = DISTR.T(T;graus_de_llibertat;2)
Com en altres proves de significació estadística basades en la distribució t, si la grandària de la
mostra és superior a 30, es pot usar la distribució normal per a obtenir el valor de Sig.
5. Decisió: es manté la Ho si Sig > α; per contra, es rebutja si Sig < α.
El rebuig de la Ho se sol expressar dient que la relació entre X i Y és estadísticament significativa
o, de manera equivalent, que la relació poblacional entre les dues variables és, amb un nivell de
confiança del (1-α)%, diferent de zero.
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Exemple: a continuació es presenta el diagrama de dispersió obtingut en un estudi realitzat amb
una mostra de 27 persones adultes per a estudiar si hi ha relació entre el nivell d’estratègies
d’afrontament (X) i el nivell d’estrès (Y). El valor del coeficient de correlació de Pearson
obtingut entre les dues variables és igual a -0,847.
100

Puntu ación esc ala de es trés

80
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40

20

0
0

20

40

60

80

100

Estrategias de afrontamiento

Efectuem a continuació la prova de significació estadística per comprovar si existeix una relació
estadísticament significativa entre les dues variables:
1. Nivell de risc (α): 0,05 Hipòtesi: H e :  XY  0  H o :  XY  0
2. El coeficient de correlació de Pearson obtingut a escala mostral (rXY = -0,847) és molt
diferent de 0; per tant, l’evidència empírica sembla avalar la hipòtesi que existeix relació
entre les dues variables a escala poblacional.
3. Obtenció de l’estadístic de contrast T:
2

1   0,847 
0,847
EE ( rXY ) 
 0,1065  T 
 7, 95
27  2
0,1065

(Igual que per a altres proves de significació ja tractades, aquest estadístic de contrast
consisteix en una estandardització de l’estadístic obtingut en la mostra. Així, si és certa la
Ho (  XY  0 ), la distribució mostral del coeficient de correlació de Pearson obtingut en
mostres de 27 casos extretes a l’atzar de la població seguirà una distribució t amb 25 graus
de llibertat i paràmetres E(r ) = 0 i EE (r ) = 0,1065).
XY
XY
4. La distribució mostral de l’estadístic T en aquest exemple s’ajustarà a la distribució t de
Student amb 25 graus de llibertat (g. l.= 27 – 2 = 25). El valor de Sig obtingut amb Excel
[=*DISTR.T(7,95;25;2)] és igual a 0,000000026.
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5. Decisió: 0,000000026 < 0,05. Per tant, es rebutja la Ho i es conclou que hi ha una relació
estadísticament significativa entre les dues variables o, dit d’una altra manera, que la
mostra procedeix d’una població en la qual ρXY ≠ 0.
• Quan s’obté en SPSS el coeficient de correlació de Pearson entre dues variables, els resultats es
presenten en forma de matriu —denominada matriu de correlacions—, en què per a totes les
variables analitzades es mostra el coeficient de correlació. En cada casella de la taula es mostra
també el nivell de significació resultant d’aplicar la prova de significació. En cas d’un resultat
estadísticament significatiu, apareix un asterisc a la dreta del valor del coeficient corresponent (això
indica que Sig < 0,05) o n’apareixen dos (això indica que Sig < 0,01).
Per a l’exemple de les variables estratègies d’afrontament i estrès, la matriu inferior mostra el
resultat proporcionat pel programa SPSS del coeficient de correlació de Pearson entre les dues
variables.
SPSS: Analitzar > Correlacions > Bivariades (Pearson)

3.1.2. Contrast d’hipòtesi basat en l’interval de confiança
• Passos en l’elaboració de l’IC del coeficient de correlació de Pearson:
1. S’estableix el nivell de risc (α) i es planteja la hipòtesi estadística i la hipòtesi nulꞏla:

H e :  XY  0  H o :  XY  0
2. Obtenció de l’IC: s’aplica primer la transformació Z de Fisher sobre el valor de correlació
mostral. Aquest coeficient de correlació transformat s’expressa simbòlicament així: zrXY

1  rXY 
zrXY  0,5  ln 

1  rXY 
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L’IC transformat es calcula amb l’expressió següent:

1
1 

; z rXY  z1  
IC (1   )( z  XY )   zrXY  z 2 

2
n3
n3

Finalment, després de calcular l’IC de z XY , hem de fer la transformació inversa a fi d’obtenir
l’IC de  XY :

 e2linf  1 e2lsup  1 
IC (1   )(  XY )   2linf
; 2lsup 

e
1
e  1

3. Es decideix rebutjar la Ho quan l’IC de la correlació no conté el valor 0 expressat en la Ho. En
cas contrari, es manté la Ho.
Per a l’exemple de les variables estratègies d’afrontament i estrès, l’IC de la correlació per a
un nivell de confiança del 0,95 s’obtindria tal com es mostra a continuació:

1  0,847 
zrXY  0,5  ln 
  1, 24
1
0,847



1 

IC (0,95)( z XY )   1, 24  1,96 
 [ 1,64; 0,84]
24 

 e2( 1,64)  1 e2( 0,84)  1   0, 038  1 0,186  1 
;
  0.926 ;  0, 657
IC (1   )(  XY )   2( 1,64) ; 2( 0,84)   
1 e
 1   0, 038  1 0,186  1 
e
A partir del resultat obtingut es decideix rebutjar la Ho perquè l’IC de la correlació no conté el
valor expressat en la Ho, és a dir, zero. En conseqüència, es conclou que hi ha una relació
estadísticament significativa entre les dues variables o, dit d’una altra manera, que la mostra
procedeix d’una població en la qual ρXY ≠ 0.

Exercici 7. Se sospita que hi ha algun tipus de relació entre la dosi ingerida d’un determinat
ansiolític (mg) i el temps de reacció a senyals acústics (ms). Per a comprovar-ho s’ha fet un estudi
amb una mostra de 98 subjectes que ha donat un coeficient de correlació de Pearson entre les dues
variables de 0,20. Què es pot concloure, a partir de l’evidència empírica obtinguda, respecte a
l’existència de relació entre les dues variables a escala poblacional? Per a contestar, feu la prova de
significació.
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3.2. Contrast d’hipòtesi sobre el paràmetre del pendent de l’equació de regressió
• Es poden plantejar contrastos d’hipòtesis per als dos paràmetres del model de regressió lineal
simple. No obstant això, ací ens centrarem únicament en el paràmetre associat a la variable
predictora (β1) —el pendent de l’equació de regressió— i no en el paràmetre de l’origen de
l’equació (β0), menys rellevant des d’un punt de vista aplicat. Així, el contrast d’hipòtesi més
habitual en la pràctica és si β1 és significativament diferent de 0 (He: β1 ≠ 0), ja que aquest
paràmetre es refereix a l’efecte de la variable explicativa (X) sobre la variable de resposta (Y). En
canvi, no sol ser rellevant en la pràctica avaluar si el paràmetre de la constant de l’equació de
regressió (β0) és significativament diferent de 0 (He: β0 ≠ 0).

3.2.1. Contrast d’hipòtesi basat en la prova de significació estadística
• Passos en la prova T per al pendent de l’equació de regressió:
1. Es decideix el nivell de risc (α) que es vol assumir en el contrast d’hipòtesi i es planteja la
hipòtesi estadística i la hipòtesi nulꞏla. Realitzem el contrast bilateral de les hipòtesis:
He : β1 ≠ 0

i, complementàriament, Ho : β1 = 0

2. Explorem si l’estadístic del pendent obtingut en la mostra (b1) secunda, en principi, la hipòtesi
estadística plantejada. Si aquest valor és 0 (o molt pròxim a 0) o de signe contrari al que
s’espera, no té sentit continuar i es mantindria la Ho.
3. Es calcula l’estadístic de contrast corresponent a aquesta prova de significació:

T

b1
EE (b1 )

en què │b1│és el valor absolut del pendent obtingut en la mostra i EE(b1) (l’error estàndard de la
distribució mostral de l’estadístic del pendent amb el supòsit que siga certa la hipòtesi nulꞏla)
s’obté segons la fórmula següent:

EE (b1 ) 

SCE
(n  1)  (n  2)  s X2 

(SCE: suma de quadrats dels errors o, també, dels residuals. Aquest concepte s’ha
introduït en el capítol sobre el model de regressió lineal)
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4. Atès que l’estadístic de contrast te una distribució t amb n-2 graus de llibertat, s’obté en aquesta
distribució el nivell de significació (Sig) corresponent al valor de T obtingut, és a dir, la
probabilitat d’obtenir un valor T igual o superior a l’obtingut. En cas de contrast bilateral, es
multiplica per dos el valor de Sig obtingut. El valor de Sig també es pot obtenir amb Excel fent
ús de la funció que ofereix aquest programa:
Contrast unilateral → = DISTR.T(T;graus_de_llibertat;1)
Contrast bilateral → = DISTR.T(T;graus_de_llibertat;2)
Cal recordar que si la mostra és de grandària superior a 30, es pot usar la distribució normal en
lloc de la distribució t per a obtenir el valor de Sig.
5. Decisió: es manté la Ho si Sig > α; per contra, es rebutja si Sig < α.
Si es rebutja la Ho, aquest resultat se sol expressar dient que el valor del pendent és
estadísticament significatiu, és a dir, que el valor del pendent de l’equació de regressió a escala
poblacional és, amb un nivell de confiança del (1-α)%, diferent de zero. Una forma alternativa de
dir-ho és que la variable explicativa (X) és un predictor estadísticament significatiu de la variable
de resposta (Y).
Exemple: continuant l’exemple de les variables estratègies d’afrontament i estrès emprat per a
contrastar la hipòtesi nulꞏla sobre el coeficient de correlació de Pearson, suposem ara que s’ha
plantejat un model predictiu en què la variable estratègies d’afrontament es considera variable
explicativa (X) i la variable estrès es considera variable de resposta (Y), i que l’equació de
regressió lineal obtinguda a partir de les dades de la mostra (n = 27) és la següent:
estrès´ = 75,42 – 0,763 ꞏ afrontament
Els resultats obtinguts amb SPSS associats a aquesta anàlisi de regressió són els següents:
Coeficientesa

Coeficientes no
estandarizados
Modelo
1
(Constante)
Estrategias de
afrontamiento

B
75.425

Error típ.
5.532

-.763

.096

Coeficient
es
estandari
zados
Beta
-.847

t
13.634
-7.951

Intervalo de confianza para
B al 95%
Límite
Sig.
Límite inferior superior
.000
64.031
86.819
.000

-.961

-.566

a. Variable dependiente: Puntuación escala de estrés
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ANOVA b
Modelo
1

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados
9320.650
3686.017
13006.667

gl
1
25
26

Media
cuadrática
9320.650
147.441

F
63.216

Sig.
.000a

a. Variables predictoras: (Constante), Estrategias de afrontamiento
b. Variable dependiente: Puntuación escala de estrés

A partir de l’estimació del paràmetre del pendent de l’equació de regressió (b1 = -0,763), fem la
prova de significació estadística per a contrastar la hipòtesi que aquest paràmetre és diferent de 0
a escala poblacional:
1. Nivell de risc (α) = 0,05. Hipòtesi suposant un contrast bilateral:

H e : 1  0  H o : 1  0
2. El valor del pendent obtingut a escala mostral (0,763) és diferent de 0 i, per tant, avala la
hipòtesi estadística plantejada. Així, continuarem els passos següents.
3. Obtenció de l’estadístic de contrast T:
(Una dada necessària per a obtenir EE(b1) no apareix en l’enunciat d’aquest exemple: la
quasivariància de la variable estratègies d’afrontament és igual a 615,03)

EE (b1 ) 

3686, 02
 0, 096
26  25  615, 03

T

0,763
 7,95
0,096

(Igual que per a altres proves de significació ja tractades, aquest estadístic de contrast
consisteix en una estandardització de l’estadístic obtingut en la mostra. Així, la distribució
mostral de l’estadístic del pendent de l’equació de regressió obtingut en mostres de 27
casos extretes a l’atzar d’una població en què aquest paràmetre siga 0 (β1 = 0), seguirà una
distribució t amb paràmetres E(β1) = 0 i EE(β1) = 0,096).
4. La distribució mostral de l’estadístic T en aquest exemple és la distribució t de Student amb
25 graus de llibertat. Quan busquem en aquesta distribució quina és la probabilitat
d’obtenir un valor com l’obtingut per a T o més extrem per un contrast bilateral, s’obté
(introduint en Excel la funció: =DISTR.T(7,95;25;2)): Sig = 0,000000026.
5. Decisió: 0,000000026 < 0,05. Per tant, es rebutja la Ho i es conclou que el valor del
paràmetre del pendent és diferent de 0 (amb un nivell de confiança del 95%) o, dit d’una
altra manera, que la variable estratègies d’afrontament és un predictor estadísticament
significatiu de l’estrès.
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Nota important sobre aquesta prova de significació: si comparem el valor de l’estadístic de
contrast obtingut en aquest exemple amb el calculat en l’exemple anterior de la prova de
significació del coeficient de correlació de Pearson, arribarem a una conclusió immediata: es
tracta d’un contrast equivalent. Així, si per al coeficient de correlació entre dues variables
obtenim un resultat estadísticament significatiu, també l’obtindrem per al pendent de
l’equació de regressió d’una variable sobre l’altra.

3.2.2. Contrast d’hipòtesi basat en l’interval de confiança
• Passos en l’elaboració de l’IC del pendent de l’equació de regressió:
1. S’estableix el nivell de risc (α) i la hipòtesi per contrastar. En el cas d’un contrast d’hipòtesi
bilateral:

H e : 1  0 

H o : 1  0

2. L’IC del pendent de l’equació de regressió s’obté d’acord amb l’expressió següent:



IC 1    1    b1  t n2  2   EE  b1  ; b1  t n2 ;(1 )  EE  b1  
 


2
en què:

EE (b1 ) 

SCE
(n  1)  (n  2)  s X2 

Cal recordar que a partir de n ≥ 30, la distribució normal i la distribució t són molt pròximes
entre si i, per tant, es poden usar els valors de la distribució normal associats al nivell de
confiança desitjat.
3. Es decideix rebutjar la Ho quan l’IC del pendent de regressió [ IC (1   )( 1 ) ] no conté el valor 0
expressat en la Ho. En cas contrari, es manté la Ho.
Per a l’exemple de les variables estratègies d’afrontament i estrès, l’IC del paràmetre del
pendent de regressió és, considerant α = 0,05:
(Algunes dades útils per al càlcul: EE(b1) = 0,096; t25;0,975  2, 06 )

IC (0,95)(  XY )   0, 763  2, 06  0, 096    0,961 ;  0,566 
Atès que l’IC no conté el valor 0, es rebutja la Ho i, per tant, el paràmetre del pendent es
considera significativament diferent de zero i, fins i tot, l’IC obtingut indica que hi ha una alta
relació entre les dues variables perquè el límit inferior d’aquest IC és un valor elevat.
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Exercici 8: en un estudi en ensenyament primari en què es volia posar de manifest la possible
influència de les expectatives que el professorat té sobre l’estudiantat (X) pel que fa al rendiment
acadèmic d’aquest colꞏlectiu (Y), es va obtenir a partir d’una mostra de 200 estudiants l’equació de
regressió següent de Y sobre X:Y’ = 5,7 + 0,20ꞏX. A partir d’aquest resultat, es pot considerar
estadísticament significativa la contribució de la variable expectatives del professorat (X) a fi de
predir el rendiment acadèmic (Y) de l’estudiantat?
Feu la prova de significació estadística corresponent i obteniu l’interval de confiança del pendent de
l’equació de regressió (α = 0,05). Dades: 𝑠

9; 𝑆𝐶𝐸

796

Referències
Losilla, J. M., Navarro, B., Palmer, A., Rodrigo, M. F. i Ato, M. (2005). Del contraste de hipótesis
al modelado estadístico. Terrassa: CBS (www.edicionsapeticio.com).
Loftus, E. F. i Burns, T. E. (1982). “Mental shock can produce retrograde amnesia”. Memory and
Cognition, 10, 318-323.
Pardo, A., Ruiz, M. A. i San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud
I. Madrid: Síntesis.

Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina

28

Tema 4. Inferència estadística sobre la relació entre dues variables (II)

T. 4. Inferència estadística sobre la relació entre
variables (II): l’anàlisi de variància (ANOVA)

1. L’ANOVA d’un factor per a mostres independents
2. L’ANOVA d’un factor per a mostres relacionades

• En aquest capítol s’aborda el contrast d’hipòtesi sobre la relació entre una variable categòrica i
una variable quantitativa, ara sense la restricció plantejada en el capítol previ que la variable
categòrica siga dicotòmica. El fonament d’aquesta classe de contrast continua sent el mateix:
analitzar si es poden considerar estadísticament significatives les diferències entre les mitjanes en la
variable quantitativa per als diversos subgrups definits per la variable categòrica. Però com que la
variable categòrica és politòmica, la comparació es fa entre dues o més mitjanes, i la prova de
significació tradicionalment aplicada en aquest cas és la denominada anàlisi de la variància
(ANOVA) (Fisher, 1935).

Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina

1

Tema 4. Inferència estadística sobre la relació entre dues variables (II)

• A tall de síntesi de les proves de significació orientades al contrast d’hipòtesi sobre la relació entre
una variable categòrica i una de quantitativa, tenim aquesta classificació segons els dos criteris
següents:
1. El nombre de modalitats de la variable categòrica: dicotòmica versus politòmica.
2. La manera com estiguen constituïts els subgrups definits per la variable categòrica:
2.1. Els subgrups estan constituïts per diversos casos (mostres independents).
2.2. Els subgrups estan constituïts per diversos casos però aparellats entre si en els diferents
subgrups (mostres relacionades), és a dir, quan els subgrups s’han equiparat d’acord amb
terceres variables. Això se sol fer respecte a variables considerades variables estranyes,
com un mitjà de controlar el possible efecte que puguen tenir sobre les dues variables
objecte d’interès en l’anàlisi.
El cas més extrem de disseny d’investigació amb mostres relacionades és aquell en què
els diversos subgrups estan constituïts pels mateixos subjectes, és el conegut com a
disseny de mesures repetides, perquè els mateixos subjectes són mesurats més d’una
vegada en una mateixa variable.

Variable categòrica dicotòmica
(2 grups o mostres → 2 mitjanes)
Variable categòrica politòmica
(Tres grups o més → tres mitjanes o més)

Mostres independents

Mostres
relacionades

Prova T per a mostres
independents

Prova T per a mostres
relacionades

ANOVA d’un factor per a
mostres independents

ANOVA d’un factor per a
mostres relacionades

• Quan es pressuposa l’existència d’una relació asimètrica entre les variables, les diverses proves de
significació per a contrastar la hipòtesi de relació entre una variable categòrica i una variable
quantitativa suposen que la primera és la variable explicativa (independent o predictora), mentre
que la segona és la variable de resposta (dependent o criteri).
• L’ANOVA pot ser unifactorial (one-way) quan només hi ha un factor o variable independent, o
factorial (multi-way ANOVA) quan hi ha més d’un factor o variable independent.
• L’ANOVA per a mostres independents rep també el nom d’ANOVA intersubjectes, mentre que
l’ANOVA per a mostres relacionades s’anomena també ANOVA intrasubjectes o de mesures
repetides.
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1. L’ANOVA d’un factor per a mostres independents
• A continuació es presenta la prova de significació estadística de l’anàlisi de la variància
(ANOVA).
• Passos en la realització de l’ANOVA:
1. Es decideix el nivell de risc (α) que es vol assumir en el contrast d’hipòtesi i es formula la
hipòtesi d’estudi (He) i la hipòtesi nulꞏla (Ho).
J és el nombre de modalitats de la variable categòrica (o subpoblacions que volem comparar),
la hipòtesi nulꞏla seria que les mitjanes en aquestes poblacions són iguals, és a dir, que totes
les mostres procedeixen d’una mateixa població.
Ho: J
La hipòtesi d’estudi seria que, almenys, dues de les mitjanes comparades procedeixen de
poblacions diferents.
2. Es calcula l’estadístic de contrast. L’estadístic de contrast és la raó F que s’obté com el quocient
entre les denominades mitjana quadràtica intergrups (MQ intergrups) i mitjana quadràtica
intragrups, residual o d’error (MQ error):
𝐹

𝑀𝑄 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑢𝑝𝑠
𝑀𝑄 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

L’estadístic F prové de la descomposició de la variància de la variable quantitativa en dues
parts: la variància explicada (atribuïble a la diferència entre els grups, és a dir, a la variable
categòrica, també anomenada intergrups o, simplement, variància entre) i la variància no
explicada (també anomenada variància intragrups o intra, residual o d’error). L’ANOVA
consisteix a obtenir estimacions de les dues variàncies, mitjançant el càlcul de les MQ entre i
MQ error, i comparar-les entre si a través d’un quocient. A mesura que la MQ entre siga més
gran que la MQ error, el valor de l’estadístic F serà més gran i, per tant, també ho serà
l’evidència en contra de la hipòtesi nulꞏla.
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El càlcul de tots els elements per a l’obtenció de la raó F se sol sintetitzar en la denominada
taula resum de l’ANOVA:
Fonts
de variació

Sumes
de quadrats (SQ)

Graus de
llibertat (gl)

Mitjanes
quadràtiques (MQ)

F

Entre

SQ entre

J‐1

MQ entre =
SQ entre/gl entre

MQ entre/
MQ error

Error

SQ error

n‐J

MQ error =
SQ error / gl error

Total

SQ total

n‐1

Sig

en què n és el nombre de subjectes i J és el nombre de grups.
3. S’obté en la distribució F de Snedecor, amb els graus de llibertat entre (o g. l. del numerador) i
els graus de llibertat de l’error (o g. l. del denominador), la probabilitat d’obtenir un valor de
l’estadístic F com l’obtingut o més extrem, és a dir, el nivell de significació (Sig).
Aquest valor de probabilitat es pot obtenir amb el programa Excel si introduïm, en una casella
qualsevol del full de càlcul, la fórmula següent amb els valors entre parèntesis d’interès:
=DISTR.F (F;glentre;glerror)
En el cas de l’ANOVA, tots els contrastos són unilaterals perquè la distribució F és asimètrica
positiva i el valor de Sig correspon sempre a una àrea en la cua dreta de la distribució.
4. Decisió: es manté la Ho si Sig ≥ α; per contra, es rebutja si Sig < α.

Exemple: siga el cas d’una investigació que té per objecte analitzar la relació existent entre la
dosi d’alcohol ingerida (1: alta; 2: mitjana; 3: nulꞏla) i el temps de reacció (ms). Es van recollir
les dades següents d’una mostra de 27 subjectes que participaren en l’estudi. Els resultats es
mostren a continuació:
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En aquest exemple, la variable quantitativa és la puntuació obtinguda en el temps de reacció,
mentre que la variable categòrica és la dosi d’alcohol ingerida. A continuació es mostren els
passos de l’ANOVA per a contrastar si hi ha diferències estadísticament significatives entre les
mitjanes dels tres grups a escala poblacional:
1. Nivell de risc (α) = 0,05
Ho: µ(alta) = µ(mitjana) = µ(nulꞏla)
He : hi ha diferencies e. s. almenys entre un parell de grups
Les tres mitjanes mostrals semblen secundar, en principi, la hipòtesi que el temps de
reacció difereix segons la dosi d’alcohol consumida.
2. Càlcul de l’estadístic de contrast F
SPSS: Analitzar > Comparar mitjanes > ANOVA d’un factor
ANOVA
Tiempo reacción

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados
5788,222
7218,444
13006,667

gl
2
24
26

Media
cuadrática
2894,111
300,769

F
9,622

Sig.
,001

3. La distribució mostral de l’estadístic F per a aquest exemple és la distribució F de Snedecor
amb 2 i 24 graus de llibertat (g. l. inter i g. l. intra, respectivament). El valor de significació,
és a dir, la probabilitat d’obtenir un valor igual o superior a l’obtingut en la mostra (9,622) si
la hipòtesi nulꞏla és certa, és igual a 0,001.
4. Decisió: 0,001 < 0,05. Per tant, es rebutja la Ho i es pot concloure, amb un nivell de risc del
5%, que hi ha diferències estadísticament significatives almenys entre dues de les mitjanes
comparades o, dit d’una altra manera, que la dosi d’alcohol sí que influeix en el temps de
reacció.
• L’aplicació correcta de la prova de significació estadística anterior requereix el compliment d’una
sèrie de supòsits entre els quals n’hi ha un de gran importància: el denominat supòsit
d’homogeneïtat de les variàncies, és a dir, les variàncies de la variable quantitativa en les
poblacions comparades han de ser iguals. El compliment d’aquest supòsit se sol avaluar mitjançant
la prova de Levene, prova de significació en què es contrasta la hipòtesi nulꞏla:
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H O :  12   22  ...   J2

En cas que no se satisfaça aquest supòsit (és a dir, quan el resultat de la prova de Levene
condueix al rebuig de la Ho), s’aconsella fer alguna de les proves basades en la modificació
de l’estadístic F (vegeu, per exemple, Pardo i San Martín, 2010). El programa SPSS ofereix
dues alternatives: la prova de Welch i la prova de Brown i Forsythe).

Exemple sobre temps de reacció i dosi d’alcohol. La hipòtesi nulꞏla que es contrasta amb la
prova de Levene és:
2
2
2
H O :  alta
  mitjana
  nul
ꞏla

L’eixida d’SPSS quan s’executa l’ANOVA inclou el resultat de la prova de Levene. En aquest
exemple s’obté:
Prueba de homogeneidad de varianzas
Tiempo reacción
Estadístico
de Levene
,935

gl1

gl2
2

24

Sig.
,406

A partir del nivell de significació obtingut amb la prova de Levene (Sig = 0,406) i suposant un
nivell de risc α = 0,05, es manté la hipòtesi nulꞏla d’igualtat de variàncies en la població, per la
qual cosa podem considerar satisfet el compliment d’aquest supòsit. En cas contrari (si el nivell
de significació de la prova de Levene fora inferior a 0,05), es rebutjaria la hipòtesi nulꞏla
d’igualtat de variàncies i s’haurien de fer algunes de les proves alternatives a l’ANOVA
esmentades més amunt. Per a l’exemple que ens ocupa, el resultat d’aquestes proves obtingut
amb SPSS seria:
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• L’ANOVA ens informa sobre la significació estadística de la diferència entre les mitjanes i, en
conseqüència, si la relació entre la variable categòrica i la variable quantitativa és estadísticament
significativa. No obstant això, no és obvi interpretar a partir del valor de F i la seua significació
quina és la magnitud de la relació o grandària de l’efecte. A més, igual que ocorria amb les proves
de significació estudiades en els temes anteriors, el valor de Sig obtingut és influït per la grandària
de la mostra. Un dels indicadors de la grandària de l’efecte més emprats quan es fa una ANOVA és
el denominat eta quadrat (2) i s’obté així:
2 = SQ entre / SQ total
Aquest índex oscilꞏla entre 0 (independència entre les variables) i 1 (relació perfecta entre les
variables) i indica la variabilitat compartida per totes dues variables i, més concretament, el
percentatge de variabilitat de la variable de resposta (quantitativa) explicat per la variable
categòrica. Un problema associat a aquest índex és que sobreestima aquesta variància, i per això
s’han proposat diverses correccions (vegeu Pardo i San Martín, 2010); la més coneguda és la 2
corregida:
2 corregida: 1- [(1-2)(N-1)/(N-J)]

Exemple sobre temps de reacció i dosi d’alcohol. Els resultats són:
2 = 5788,22 / 13006,67 = 0,445
2 corregida: 1- [(1-0,445)(27-1)/(27-3)]= 0,399
Per tant, es conclou que un 39,9% de la variabilitat observada en el temps de reacció s’explica a
partir de la dosi d’alcohol ingerida.

• El rebuig de la Ho en fer una ANOVA permet concloure que hi ha diferències estadísticament
significatives almenys entre dues de les mitjanes comparades, però aquesta conclusió global és poc
precisa. Amb la finalitat d’especificar quins grups comparats difereixen significativament, després
d’obtenir un estadístic F significatiu cal fer les denominades comparacions múltiples a posteriori (o
post hoc). Hi ha diverses proves per a fer comparacions múltiples controlant la taxa d’error de tipus
I fixada a priori (vegeu Pardo i San Martín, 2010). Quan l’objectiu és comparar totes les mitjanes,
per parells, les proves més recomanades són la HSD (honestly significant difference) de Tukey (si
es compleix el supòsit que les variàncies poblacionals són iguals) o bé la prova de Games-Howell
(si s’incompleix aquest supòsit).
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Exemple sobre temps de reacció i dosi d’alcohol. Atès que es compleix el supòsit
d’homogeneïtat de variàncies, s’hauria d’executar la prova HSD de Tukey. El resultat d’aquesta
prova obtingut amb SPSS és:
Descriptivos
Tiempo reacción

N
Alto
Medio
Nulo
Total

9
9
9
27

Desviación
típica
16,586
21,141
13,426
22,366

Media
55,89
28,78
22,00
35,56

Error típico
5,529
7,047
4,475
4,304

Intervalo de confianza para
la media al 95%
Límite
Límite inferior
superior
43,14
68,64
12,53
45,03
11,68
32,32
26,71
44,40

Mínimo
35
6
4
4

Máximo
80
70
47
80

Comparaciones múltiples
Variable dependiente: Tiempo reacción

HSD de Tukey

(I) Alcohol
Alto
Medio
Nulo

(J) Alcohol
Medio
Nulo
Alto
Nulo
Alto
Medio

Diferencia de
medias (I-J)
27,111*
33,889*
-27,111*
6,778
-33,889*
-6,778

Error típico
8,175
8,175
8,175
8,175
8,175
8,175

Sig.
,008
,001
,008
,689
,001
,689

Intervalo de confianza al
95%
Límite
Límite inferior
superior
6,69
47,53
13,47
54,31
-47,53
-6,69
-13,64
27,19
-54,31
-13,47
-27,19
13,64

El resultat obtingut permet concloure que hi ha diferències estadísticament significatives entre
les mitjanes del temps de reacció corresponents a la dosi alta i la mitjana (P = 0,008) i també
entre la dosi alta i la nulꞏla (P = 0,001); i en els dos casos, el temps de reacció és
significativament superior en la dosi alta. Per contra, no hi ha diferències estadísticament
significatives entre les mitjanes del temps de reacció corresponents a la dosi mitjana i la nulꞏla
(P = 0,689). En la taula anterior també es presenten els IC (95%) de la diferència de mitjanes i,
tal com es va exposar en el tema dedicat a la comparació entre dues mitjanes, aquests IC també
permeten concloure si la diferència entre els parells de mitjanes comparades és estadísticament
significativa o no, en funció que l’IC corresponent incloga o no el valor 0.
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• Els resultats de l’ANOVA s’han de redactar en l’informe tècnic o d’investigació d’alguna
d’aquestes formes equivalents:
…hi ha un efecte estadísticament significatiu de la dosi d’alcohol sobre el temps de reacció,
F (2,24) = 9,622, P = 0,001.
…hi ha diferències estadísticament significatives en el temps de reacció en funció de la dosi
d’alcohol ingerida, F (2,24) = 9,622, P = 0,001).
En cas que l’estadístic F siga estadísticament significatiu, la conclusió anterior s’ha de
complementar incloent-hi el valor de la grandària de l’efecte i el resultat de les comparacions
múltiples a posteriori. Així, en l’exemple:
…hi ha un efecte estadísticament significatiu de la dosi d’alcohol sobre el temps de reacció,
F (2,24) = 9,622, P = 0,001, 2 corregida = 0,399. Les comparacions múltiples a posteriori
evidencien que hi ha diferències estadísticament significatives en el temps de reacció entre
la dosi d’alcohol alta i la mitjana, P = 0,008, IC 95% [6,69, 47,53] i entre la dosi alta i la
nulꞏla, P = 0,001, IC 95% [13,47, 54,31]. En tots dos casos, el temps de reacció és
significativament superior en la dosi alta.

• La prova t de Student estudiada en el tema anterior de comparació de dues mitjanes en mostres
independents és un cas particular de l’ANOVA, de manera que si s’eleva al quadrat el valor de
l’estadístic t s’obtindrà el valor de l’estadístic F resultant de l’ANOVA, i el valor de Sig serà el
mateix en ambdues proves.

Exemple: en el tema anterior s’han analitzat les dades procedents de l’experiment sobre xoc
emocional i record. Els resultats de l’aplicació de la prova t per a mostres independents són:

Si les mateixes dades s’analitzen mitjançant una ANOVA amb SPSS s’obté:
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Es pot comprovar que 3,3812 = 11,43, i que en totes dues proves el valor Sig = 0,010. A més, el
resultat de la prova de Levene per a comprovar el supòsit d’homogeneïtat de les variàncies també
és idèntic.
Finalment, en cas d’incompliment del supòsit d’homogeneïtat de variàncies, també serien
equivalents les modificacions proposades per als estadístics t i F. En l’exemple, el resultat de les
modificacions de l’estadístic F obtingut amb SPSS és:

• En conclusió, per a comparar dues mitjanes es pot aplicar indistintament la prova t o l’ANOVA,
mentre que per a comparar tres mitjanes o més únicament és aplicable l’ANOVA.
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2. L’ANOVA d’un factor per a mostres relacionades
• Aquesta prova estadística rep també el nom d’ANOVA intrasubjectes o de mesures repetides i té
l’objectiu de contrastar hipòtesis sobre la diferència entre les mitjanes d’una mateixa variable
mesurada en els mateixos subjectes en diferents moments temporals o, també, en diferents
condicions experimentals. Aquesta anàlisi també és adequada quan es vol comparar la mitjana de
diverses variables, sempre que les variables tinguen la mateixa escala de mesura. Per exemple, si en
un estudi d’enquestes es demana a un grup de subjectes que expressen el grau de satisfacció (en una
escala de 0 a 10) sobre diverses mesures per a fomentar la participació ciutadana, és adequat
comparar posteriorment les mitjanes obtingudes en aquestes variables per a valorar quines mesures
són més populars i quines menys populars.

• Cal remarcar, pel que fa a l’estructura de les dades en el cas de mostres relacionades, que les
diverses columnes de l’arxiu de dades corresponen a les variables quantitatives mesurades i que no
ha d’aparèixer cap variable categòrica en aquest arxiu.

• Passos en la realització d’una ANOVA:
1. Es decideix el nivell de risc (α) que es vol assumir en el contrast d’hipòtesi i es formula la
hipòtesi estadística i la hipòtesi nulꞏla.
J és el nombre de mitjanes que es volen comparar, la hipòtesi nulꞏla és que totes les mitjanes
són iguals.

Ho: J
La hipòtesi d’estudi seria que, almenys, dues de les mitjanes comparades són diferents.
2. Es calcula l’estadístic de contrast. L’estadístic de contrast és la raó F que s’obté com el quocient
entre les denominades mitjana quadràtica intergrups (MQ intergrups) i la mitjana quadràtica de
l’error (MQ error):
𝐹

𝑀𝑄 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑢𝑝𝑠
𝑀𝑄 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

A diferència de l’ANOVA per a mostres independents, en què la variància total es descomponia
únicament en dues parts (intergrups i error), en aquest cas la variància total es divideix en tres
parts: la variància intergrups, la variància entre subjectes i la variància de l’error. Així, en

Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina

11

Tema 4. Inferència estadística sobre la relació entre dues variables (II)

l’ANOVA per a mostres relacionades, és possible calcular la variància entre subjectes (la que
recull les diferències individuals) i extraure-la de la variància de l’error.
El càlcul de tots els elements conduents a l’obtenció de la raó F se sol sintetitzar en aquesta
taula resum de l’ANOVA:
Fonts
de variació

Sumes
de quadrats (SQ)

Graus
de llibertat (g. l.)

Mitjanes
quadràtiques (MQ)

F

Entre grups

SQ entre grups

J‐1

MQ entre =
SQ entre / g. l.
entre

MQ
entre/
MQ error

Entre
subjectes

SQ entre
subjectes

n‐1

Error

SQ error

(J‐1) (n‐1)

Total

SQ Total

n∙J ‐ 1

Sig

MQ error =
SQ error / g. l.
error

en què n és el nombre de subjectes i J el nombre de grups
3. S’obté en la distribució F de Snedecor, amb els graus de llibertat entre (o g. l. del numerador) i
els graus de llibertat de l’error (o g. l. del denominador), la probabilitat d’obtenir un valor de
l’estadístic F com l’obtingut o més extrem, és a dir, el nivell de significació (Sig). Aquest valor
de probabilitat es pot obtenir en Excel igual que per a l’ANOVA amb mostres independents.
4. Decisió: es manté la Ho si Sig ≥ α; per contra, es rebutja si Sig < α.

Exemple basat en una investigació sobre la relació entre la procedència del vi i la qualitat
percebuda del vi (adaptat de Portell i col., 2003, p. 31). En un estudi s’avalua si la informació
que apareix en l’etiqueta del vi sobre la procedència influeix sobre la qualitat percebuda en
tastar-lo (valorada en una escala de 0 a 10). A fi de dur a terme aquest estudi, una mostra de 20
subjectes ha valorat la qualitat d’un vi en tres ocasions diferents. En cadascuna els han presentat
una botella de vi on només canviava l’etiqueta (català, francès i italià) i el contingut era sempre
el mateix. Per a cada subjecte s’ha aleatoritzat l’ordre de presentació dels tres tipus d’etiqueta.
En aquest exemple, la matriu de dades està composta per 20 files i tres columnes que
corresponen a les tres variables quantitatives (la percepció dels subjectes per a les tres etiquetes).
Les mitjanes obtingudes en cadascuna de les condicions són:
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Estadísticos descriptivos
N
Catalán
Francés
Italiano
N válido (según lista)

Media
7,25
6,90
6,00

20
20
20
20

Desv. típ.
1,020
1,165
,973

A continuació es mostren els passos de l’ANOVA per a contrastar si hi ha diferències
estadísticament significatives entre les mitjanes dels tres grups a escala poblacional:
1. Nivell de risc (α) = 0,05
Ho: µ(català) = µ(francès) = µ(italià)
He : hi ha diferencies e. s. almenys entre un parell de mitjanes
Les tres mitjanes mostrals semblen secundar, en principi, la hipòtesi que la percepció del vi
difereix segons l’etiqueta de procedència.
2. Càlcul de l’estadístic de contrast F
Fonts
de variació
Entre grups

Sumes
de quadrats (SQ)

Graus de
llibertat (g. l.)

Mitjanes
quadràtiques (MQ)

F

Sig

16,63

2

8,32

10,29

0,0003

Entre subjectes
Error

19
30,7

38

Total

0,81

59

El resultat obtingut en SPSS en executar l’ANOVA per a mostres relacionades amb les dades
de l’exemple anterior és el següent:
SPSS: Analitzar > Model lineal general > Mesures repetides
Pruebas de efectos intra-sujetos.
Medida: MEASURE_1

Fuente
etiqueta

Error(etiqueta)

Esfericidad asumida
Greenhouse-Geisser
Huynh-Feldt
Límite-inferior
Esfericidad asumida
Greenhouse-Geisser
Huynh-Feldt
Límite-inferior

Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina

Suma de
cuadrados
tipo III
16,633
16,633
16,633
16,633
30,700
30,700
30,700
30,700

gl
2
1,734
1,893
1,000
38
32,945
35,960
19,000

Media
cuadrática
8,317
9,593
8,788
16,633
,808
,932
,854
1,616

F
10,294
10,294
10,294
10,294

Significación
,000
,001
,000
,005
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En aquesta taula es pot observar que els resultats obtinguts anteriorment són els que apareixen
a les files Etiqueta i Error (etiqueta) i Esfericitat assumida (aquest és un supòsit de
l’ANOVA per a mostres relacionades que es tractarà més avant).
3. La distribució mostral de l’estadístic F per a aquest exemple és la distribució F de Snedecor
amb 2 i 38 graus de llibertat (g. l. entre i g. l. error, respectivament). El valor de significació,
és a dir, la probabilitat d’obtenir un valor igual o superior a l’obtingut en la mostra (10,3)
sent certa la hipòtesi nulꞏla és igual a 0,0003.
4. Decisió: 0,0003 < 0,05. Per tant, es rebutja la Ho i es pot concloure, amb un nivell de risc del
5%, que hi ha diferències estadísticament significatives almenys entre dues de les mitjanes
comparades o, dit d’una altra manera, que l’etiqueta de procedència sí que influeix en la
percepció de la qualitat del vi. No obstant això, cal precisar aquesta conclusió dient entre
quins parells d’etiquetes hi ha diferències significatives; per a fer-ho, cal fer comparacions
múltiples a posteriori, tal com es veurà més avant.
• L’aplicació correcta de l’ANOVA per a mostres relacionades requereix el compliment d’una sèrie
de supòsits, entre els quals n’hi ha un de gran importància que és el supòsit d’esfericitat, és a dir,
que siguen homogènies o iguals poblacionalment les variàncies de les variables resultants d’obtenir
les diferències entre parells de puntuacions. Lògicament, aquest supòsit només és aplicable si
comparem tres mitjanes o més. En cas d’incompliment d’aquest supòsit, la raó F està sobreestimada
i, per tant, s’incrementa la probabilitat de cometre un error de tipus I. El compliment d’aquest
supòsit se sol avaluar mitjançant la prova de Mauchly, prova de significació en què es contrasta la
Ho d’igualtat de les variàncies de les diferències, per la qual cosa, si es manté la Ho, això significa
que se satisfà el supòsit d’esfericitat.
• Quan no es compleix el supòsit d’esfericitat, hi ha diverses correccions de l’ANOVA que
modifiquen els graus de llibertat del numerador i del denominador, multiplicant aquests valors per
un factor corrector anomenat èpsilon, i, en conseqüència, es modifica el nivell de significació
associat a la raó F (Pardo i San Martín. 2010). SPSS calcula els tres factors correctors següents: el
de Greenhouse-Geisser, el de Huynh-Feldt i el del límit inferior (aquest últim és el més
conservador). Podem optar per qualsevol de tots tres (el de Greenhouse-Geisser se sol usar més en
la pràctica) i fixar-nos en les files corresponents de la taula.
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Exemple sobre percepció del vi. La hipòtesi nulꞏla que es contrasta amb la prova de Mauchly és
que les variàncies de les puntuacions de diferència són iguals, és a dir, que es compleix el supòsit
d’esfericitat. El resultat d’aquesta prova en SPSS és:
Prueba de esfericidad de Mauchlyb
Medida: MEASURE_1
Epsilon
Efecto intra-sujetos
etiqueta

W de Mauchly
,847

Chi-cuadrado
aprox.
2,999

gl
2

Significación
,223

Greenhous
e-Geisser
,867

a

Huynh-Feldt
,946

Límite-inferior
,500

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas es proporcional a
una matriz identidad.
a. Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las pruebas corregidas
se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos.
b.
Diseño: Intercept
Diseño intra sujetos: etiqueta

En conclusió, com que el nivell de significació obtingut amb la prova de Mauchly és igual a
0,223), i assumint un nivell de risc α = 0,05, es manté la hipòtesi nulꞏla i, per tant, es compleix el
supòsit d’esfericitat. En cas contrari (si el nivell de significació de la prova de Mauchly fora
inferior a 0,05), es rebutjaria la hipòtesi nulꞏla d’esfericitat i els resultats de l’ANOVA s’haurien
d’interpretar amb alguna de les correccions proposades.
• Igual que en l’ANOVA per a mostres independents, si la hipòtesi nulꞏla d’igualtat de mitjanes és
rebutjada, s’ha de quantificar la grandària de l’efecte mitjançant l’estadístic eta quadrat (2).

Exemple sobre percepció del vi. Aquest índex l’ofereix el programa SPSS en la taula de resultats
de l’ANOVA (vegeu la columna Eta al quadrat parcial):

Així, es conclou que un 35,1% de la variabilitat observada en la percepció del vi s’explica per les
diverses etiquetes presentades.
Prof. María F. Rodrigo i J. Gabriel Molina
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• El rebuig de la Ho en fer l’ANOVA requereix, igual que en el cas de mostres independents,
avaluar entre quins parells de mitjanes hi ha diferències significatives fent comparacions múltiples a
posteriori. En aquest cas, les comparacions per parells es fan aplicant la prova t de Student per a
mostres relacionades, però controlant la taxa d’error de tipus I fixada a priori mitjançant el mètode
de Bonferroni (vegeu Pardo i San Martín, 2010).

Exemple sobre percepció del vi. El resultat obtingut amb SPSS en fer les comparacions
múltiples a posteriori és:

Estadísticos descriptivos
N
Catalán
Francés
Italiano
N válido (según lista)

20
20
20
20

Media
7,25
6,90
6,00

Desv. típ.
1,020
1,165
,973

Comparaciones por pares
Medida: MEASURE_1

(I) etiqueta
1
2
3

(J) etiqueta
2
3
1
3
1
2

Diferencia
entre
medias (I-J)
,350
1,250*
-,350
,900*
-1,250*
-,900*

Error típ.
,327
,289
,327
,228
,289
,228

a

Significación
,892
,001
,892
,003
,001
,003

Intervalo de confianza al 95
a
% para diferencia
Límite
Límite inferior
superior
-,508
1,208
,491
2,009
-1,208
,508
,301
1,499
-2,009
-,491
-1,499
-,301

Basadas en las medias marginales estimadas.
*. La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05.
a. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.

El resultat obtingut permet concloure que hi ha diferències estadísticament significatives entre
les mitjanes de percepció del vi entre les etiquetes català i italià (P = 0,001) i entre les etiquetes
francès i italià (P = 0,003), i en els dos casos la mitjana és més baixa en la condició italià. En la
taula anterior es presenten els IC (95%) de la diferència de mitjanes que també permeten
concloure sobre si la diferència entre els parells de mitjanes comparades és estadísticament
significativa o no.
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• En l’informe tècnic o d’investigació han de redactar-se els resultats de l’ANOVA d’alguna
d’aquestes formes equivalents:
…hi ha un efecte estadísticament significatiu de l’etiqueta de la procedència del vi sobre la
qualitat percebuda, F (2,38) = 10,29, P < 0,0005).
…hi ha diferències estadísticament significatives en la percepció del vi segons l’etiqueta
sobre la procedència del vi, F (2,38) = 10,29, P < 0,0005).
En cas que l’estadístic F siga estadísticament significatiu, la conclusió anterior s’ha de
complementar incloent-hi el valor de la grandària de l’efecte i el resultat de les comparacions
múltiples a posteriori. Així, per a l’exemple sobre percepció del vi:
…hi ha un efecte estadísticament significatiu de l’etiqueta sobre la procedència del vi sobre
la qualitat percebuda, F (2,38) = 10,29, P < 0,0005), 2 = 0,351. Les comparacions múltiples
a posteriori evidencien que hi ha diferències estadísticament significatives en la percepció
del vi entre les etiquetes català-italià, P = 0,001, IC95% [0,491, 2,009] i francès-italià,
P = 0,003, IC95% [0,301,1,499]. En els dos casos, el vi amb l’etiqueta italià és el pitjor
valorat.

• Igual que en el cas de la comparació de dues mitjanes en mostres independents, la prova t de
Student estudiada en el tema anterior de comparació de dues mitjanes en mostres relacionades és un
cas particular de l’ANOVA, de manera que si s’eleva al quadrat el valor de l’estadístic t, s’obtindrà
el valor de l’estadístic F, i el valor de Sig serà el mateix en les dues proves.

Exemple: en el tema anterior s’han analitzat les dades procedents de sis subjectes en la variable
ansietat recollides abans i després d’una intervenció. Els resultats d’aplicar la prova t per a
mostres relacionades són els següents:
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Si les mateixes dades s’analitzen mitjançant una ANOVA s’obté:

Es pot comprovar que 3,8732 = 15 i que en les dues proves el valor Sig = 0,012. Cal recordar que
en aquest cas no és aplicable el supòsit d’esfericitat perquè es comparen només dues mitjanes.
• En conclusió, per a comparar dues mitjanes en mostres relacionades es pot usar indistintament la
prova t o l’ANOVA per a mostres relacionades i s’obtenen resultats equivalents. Mentre que si es
volen comparar tres mitjanes o més, únicament es pot usar l’ANOVA per a mostres relacionades.

Referències
Fisher, R. A. (1935). Design of experiments (5a ed.). Edinburgh: Oliver and Boyd.
Losilla, J. M., Navarro, B., Palmer, A., Rodrigo, M. F. i Ato, M. (2005). Del contraste de hipótesis
al modelado estadístico. Terrassa: CBS (www.edicionsapeticio.com).
Pardo, A. i San Martín, R. (2010). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud II. Madrid:
Síntesis.
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T. 5. Proves no paramètriques

1. Els supòsits del contrast d’hipòtesi
2. Contrast d’hipòtesi sobre una variable: la prova dels signes
3. Contrast d’hipòtesi sobre la relació de dues variables
3.1. La prova de Mann-Whitney
3.2. La prova dels signes per a dues mostres
3.3. La prova de Kruskal-Wallis
3.4. La prova de Friedman
3.5. El coeficient de correlació de Spearman

1. Els supòsits del contrast d’hipòtesi
• L’aplicació correcta de les proves de contrast d’hipòtesi revisades en els temes precedents
requereix el compliment d’algunes condicions. Aquestes condicions o supòsits poden variar d’un
contrast d’hipòtesi a l’altre, si bé els dos següents afecten una part important dels contrastos:
1. Un supòsit comú de les proves de contrast d’hipòtesi exposades en què hi ha implicada una
o més variables quantitatives és que les variables es distribuïsquen de manera normal en la
població de referència.
El compliment d’aquest supòsit es pot verificar través de la prova de Kolmogorov-Smirnov
o la de Shapiro-Wilk. No obstant això, diversos estudis han posat de manifest que la
importància d’aquest supòsit es relativitza a mesura que la grandària mostral augmenta,
especialment a partir de mostres més grans de 30 casos.
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2. Un altre supòsit que també afecta els contrastos en què participa una variable quantitativa o
més és el que fa referència a la mateixa naturalesa d’aquestes variables, és a dir, que el
nivell de mesurament siga quantitatiu, no quasiquantitatiu o categòric. Aquesta és una
condició que ha generat gran controvèrsia en la recerca en les ciències socials i de la salut
perquè és discutible si l’escala de mesura emprada per a mesurar algunes variables té com a
resultat una variable quantitativa o una d’ordinal (és el cas de molts tests i escales
psicològiques).
3. Una doble condició de les proves de contrast d’hipòtesi fins ara descrites en què apareix
implicada una variable categòrica i una de quantitativa és la següent:
3.1. La variable quantitativa ha de tenir igual variància en les diverses subpoblacions
definides per la variable categòrica. Aquest és el denominat supòsit d’homogeneïtat de les
variàncies i, com ja s’ha exposat en un capítol previ, és contrastat amb la prova de Levene.
3.2. La variable quantitativa ha de tenir una distribució normal en les diverses
subpoblacions definides per la variable categòrica. La importància d’aquest supòsit minva si
es treballa amb mostres grans.
• Els procediments que es descriuen en aquest capítol, més coneguts en la bibliografia estadística
com a tests o proves no paramètriques, són proves de significació que no requereixen el compliment
dels supòsits anteriors, per la qual cosa haurien de aplicar-se en els casos en què algun dels supòsits
enumerats en el paràgraf anterior s’incomplisquen. Ara bé, cal no oblidar que aquestes proves no
estan exemptes del compliment de dos supòsits que són comuns a qualsevol prova de significació:
1. Que la mostra siga representativa de la població objecte d’estudi.
2. Que les observacions siguen independents, és a dir, que les dades de qualsevol cas en les
variables mesurades no estiguen condicionades per les dades d’altres casos en la mostra.
• Mentre que l’avantatge de les proves no paramètriques és que són menys exigents pel que fa als
supòsits, un aspecte negatiu és que solen oferir menys potència estadística (1–β) que les
corresponents proves de significació paramètriques, és a dir, amb les proves no paramètriques és
més baixa la probabilitat de rebutjar la Ho sent vertadera la He.
• En la presentació de les proves no paramètriques ens limitarem a concretar els casos en què és
poden aplicar, com també aspectes pràctics associats a l’aplicació. No es detalla com es fa el càlcul
dels estadístics de contrast, sinó directament els resultats obtinguts amb el programa SPSS.
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2. Contrast d’hipòtesi sobre una variable: la prova dels signes
• La prova de Wilcoxon i la prova dels signes permeten el contrast d’hipòtesi sobre la localització
d’una variable, però no respecte a la mitjana (com la prova T per a una mostra) sinó respecte a la
mediana. Així, la hipòtesi estadística per a totes dues proves, per al cas concret d’un contrast
bilateral, és la següent:

H e : Mdn X  k  H o : Mdn X  k
• La prova de Wilcoxon requereix que la variable que s’analitza siga quantitativa i que la distribució
siga simètrica, mentre que la prova dels signes assumeix només que la variable que s’analitza siga
almenys ordinal, de manera que a continuació es descriu la prova dels signes, també denominada
prova binomial en la bibliografia estadística.
Exemple: es vol contrastar si el salari mitjà en una gran empresa és superior a 1.400 € a partir de les
dades d’una mostra aleatòria de 40 treballadors/ores. S’ha optat per la prova dels signes en lloc de la
prova T per a una mostra, a causa de l’asimetria positiva de la variable salari (seria difícil justificar
la normalitat d’aquesta variable). Així, les hipòtesis per a aquest contrast serien:
He : MdnX > 1.400

i, complementàriament, Ho : MdnX ≤ 1.400

A continuació es mostren alguns estadístics descriptius de la variable en què destaquen dues
característiques: en primer lloc, la distribució no normal de la variable salari per a les dades de la
nostra mostra i, en segon lloc, que la mediana és igual a 1.450, cosa que en principi ofereix
evidència a favor de He.

A continuació es mostra el camí que cal seguir amb SPSS per a la realització de la prova dels signes
o binomial, i també els resultats obtinguts amb les dades del nostre exemple:
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SPSS: Analitzar > Proves no paramètriques < Binomial (punt de tall = k)

Si ens fixem en el nivell de significació, és igual a 0,91, si bé aquest valor és per a un contrast
bilateral i, atès que l’exemple presenta un contrast unilateral, hem de dividir aquest valor per 2:
0,911/2 = 0,455. El nivell de significació obtingut (P = 0,455), assumint un nivell de risc igual a
0,05, no ens permet rebutjar la Ho. Així, l’evidència no avala la hipòtesi que la mediana del salari en
la població de referència és superior a 1.400 €.
En el cas que haguérem assumit la normalitat de la variable salari, en efectuar aquest mateix
contrast d’hipòtesi a través de la prova T per a una mostra, s’obtenen els resultats que es mostren en
la taula de SPSS següent. Aquests resultats permeten rebutjar la Ho (amb α = 0,05) i, per tant,
avalen la hipòtesi de l’estudi, és a dir, que la mitjana aritmètica del salari és superior a 1.400 euros
( H e : Salario  1400 ).

3. Contrast d’hipòtesi sobre la relació entre dues variables
• A continuació es descriuen una sèrie de proves no paramètriques orientades a dur a terme el
contrast d’hipòtesi sobre l’associació entre dues variables. L’avantatge d’aquestes proves és que es
poden aplicar quan no se satisfan els supòsits de les proves paramètriques exposades en els temes
precedents. En concret, es tracten les proves que podríem denominar equivalents no paramètriques
de les proves paramètriques següents: prova T per a mostres independents, prova T per a mostres
relacionades, ANOVA d’un factor entre subjectes, ANOVA d’un factor intrasubjectes i coeficient
de correlació de Pearson.
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La taula següent presenta una classificació amb les condicions d’aplicació de les quatre proves no
paramètriques que es tracten a continuació.
Mostres independents

Mostres relacionades

Variable categòrica
dicotòmica

Prova de Mann-Whitney

Prova dels signes
per a dues mostres

Variable categòrica
politòmica

Prova de Kruskal-Wallis

Prova de Friedman

3.1. La prova U de Mann-Whitney
• Aquesta prova no paramètrica permet contrastar si és estadísticament significativa la relació entre
una variable categòrica dicotòmica i una variable quantitativa (o ordinal). Aquesta prova es basa en
la comparació dels valors d’ordre (també anomenats rangs) dels dos grups de casos definits per la
variable categòrica. Així, en el cas d’un contrast bilateral, tindrem les hipòtesis següents, en que δ
representa la diferència en la localització de les dues poblacions:

H e :   0 i, complementàriament, Ho :   0
Exemple: en una replicació de l’estudi de Loftus i Burns (ja presentat en un capítol previ; recordem
que tenia per objecte comprovar si un xoc emocional pot alterar el record) s’ha mesurat la variable
record amb una escala de mesura que tan sols diferencia les tres categories següents de nivell de
record: bo, regular i dolent. Atesa la dificultat d’assumir el caràcter quantitatiu d’aquesta variable,
encara que sí ordinal, s’aplica la prova U de Mann-Whitney a fi de contrastar si existeix una
diferència estadísticament significativa en el record entre qui ha rebut un xoc emocional i qui no ha
rebut cap xoc emocional. La hipòtesi de l’investigador/a és que hi ha una relació estadísticament
significativa entre les variables record i xoc emocional [Sí/No]” (He : δ ≠ 0; α = 0,05). Els resultats
de l’anàlisi de les dades d’aquest estudi, amb una mostra de 24 subjectes (12 en cada condició
experimental), es mostren en la taula següent del programa SPSS.
SPSS: Analitzar > Proves no paramètriques > Dues mostres independents: prova de MannWhitney (opcions: estadístics descriptius)
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L’estadístic de contrast d’aquesta prova de significació rep el nom de prova U de Mann-Whitney. El
valor d’aquest estadístic en el nostre exemple és de 36, i el nivell de significació associat és el que
apareix en la taula com a Sig. asintót. (bilateral), és a dir, 0,024. En el cas que s’haguera plantejat
un contrast unilateral, hauríem de dividir aquest valor de significació per dos.
El nivell de significació obtingut en l’exemple permet rebutjar la hipòtesi nulꞏla, per la qual cosa
l’estudi efectuat aporta evidència a favor de l’existència d’una relació estadísticament significativa
entre les dues variables. A banda d’això, a fi d’interpretar el sentit d’aquesta relació hem de fixarnos en la primera taula de resultats (la titulada Rangs), en concret, en la columna Rang mitjà, perquè
el grup amb un rang mitjà més alt (en l’exemple, el grup que no ha rebut cap xoc emocional) és el
que té puntuacions superiors en la variable quantitativa (en l’exemple, el record).

3.2. La prova dels signes per a dues mostres
• Tant la prova de Wilcoxon per a dues mostres com la prova dels signes per a dues mostres
permeten avaluar la relació entre una variable categòrica dicotòmica i una variable
quantitativa/ordinal mesurada en una de les dues circumstàncies següents: 1. En un mateix grup de
subjectes abans i després de l’aplicació d’una determinada acció (intervenció, tractament, etc.)
representada per la variable dicotòmica (abans versus després); 2. En dos grups de subjectes
diferents però relacionats entre si, és a dir, cada subjecte en un dels grups té una parella en l’altre
grup (un cas paradigmàtic de disseny d’investigació en què ocorre aquesta circumstància és aquell
en què els dos grups estan constituïts per parells de bessons).
• Les dues proves anteriors són l’equivalent no paramètric de la prova T per a mostres relacionades.
Cal dir que la prova de Wilcoxon per a dues mostres té dos supòsits: una de les variables que
s’analitza ha de ser quantitativa i ha de tenir una distribució simètrica. Per contra, la prova dels
signes per a dues mostres només assumeix que una de les variables que s’analitza és, almenys,
ordinal.
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• A continuació ens centrarem en la prova dels signes per a dues mostres perquè és menys exigent
en els supòsits d’aplicació. Aquesta prova es basa en la comparació, no de les mitjanes (com és el
cas de la prova T per a dues mostres relacionades), sinó de les medianes dels dos grups. Així, la
hipòtesi estadística i la hipòtesi nulꞏla, per al cas concret d’un contrast bilateral, són les següents:

H e : MdnB  MdnA  H o : MdnB  Mdn A

Exemple: en un estudi es volia comprovar si una determinada acció comunitària tenia un efecte
afavoridor del comportament altruista de la població infantil. Per a fer-ho, es van formar dos grups;
un dels grups va rebre la intervenció i l’altre no va rebre aquesta intervenció, i tres mesos després es
va observar el grau de comportament altruista de cada infant en quatre categories: comportament
altruista destacat (4); ídem moderat (3); ídem baix (2); ídem inexistent (1). Els dos grups es van
formar seleccionant 20 parells de xiquets amb condicions familiars i entorns socials molt similars.
Com que es tractava de grups relacionats i perquè el comportament altruista s’ha mesurat amb una
escala de mesura ordinal, es va aplicar la prova dels signes per a dues mostres a fi de contrastar
l’existència de relació entre el programa d’acció comunitària i el nivell de comportament altruista
de la població infantil.
Els resultats del contrast d’hipòtesi ( H e : MdnSI  MdnNO ; α = 0,05) sobre aquesta relació es
mostren en la taula següent del programa SPSS (els noms assignats a les dues variables són
NO_intervención i SÍ_intervención:
SPSS: Analitzar > Proves no paramètriques > Dues mostres relacionades: signes
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Com que el nivell de significació (0,006) és més baix que el nivell de risc assumit per a fer el
contrast d’hipòtesi (0,05) es rebutja la hipòtesi nulꞏla i, per tant, l’estudi aporta evidència a favor de
l’existència d’una relació estadísticament significativa entre l’aplicació de la intervenció i el
comportament altruista. A fi d’interpretar el sentit d’aquesta relació hem de fixar-nos en la taula de
resultats superior (Freqüències) i, com que el nombre de casos en què la posició en el grup de
SÍ_intervenció és superior al nombre de casos en el grup de NO_intervenció és molt superior al cas
contrari (diferències positives: 11; diferències negatives: 1), es pot concloure que hi ha puntuacions
és altes de comportament altruista entre els participants que van rebre la intervenció que entre els
qui no la van rebre.
3.3. La prova de Kruskal-Wallis
• Aquesta prova no paramètrica permet contrastar si és estadísticament significativa la relació entre
una variable categòrica i una variable quantitativa/ordinal, independentment del nombre de
modalitats que tinga la variable categòrica (en aquest sentit, pot considerar-se com una
generalització de la prova de Mann-Withney per a qualsevol tipus de variable categòrica).
• El contrast d’hipòtesi basat en la prova de Kruskal-Wallis consisteix a comparar una estimació
basada en rangs de la posició de la variable quantitativa/ordinal en els diversos grups definits per la
variable categòrica. Així, en el cas d’un contrast bilateral, tindrem les hipòtesis següents, en què δ
representa la diferència en la localització dels diversos grups comparats:
He : δ ≠ 0

i, complementàriament, Ho : δ = 0

Exemple: una investigació de l’INTRAS (Institut d’Investigació de Trànsit i Seguretat Viària de la
Universitat de València) vol analitzar la relació entre el tipus de conductor (bicicleta, motocicleta i
cotxe) i el risc assumit en un conjunt de situacions de trànsit reproduïdes a través d’un simulador de
conducció. Es va seleccionar una mostra de 30 conductors, 10 que conduïen habitualment bicicleta,
10 que conduïen moto i 10 cotxe. El risc assumit es mesurà amb una escala de 0 a 10 en què més
puntuació representava més risc assumit.
Diversos estudis han evidenciat que la variable risc assumit sol distribuir-se de manera asimètrica
positiva. Les dades d’aquest estudi confirmen aquesta distribució, tal com pot observar-se en els
histogrames obtinguts en els tres grups de conductors (vegeu-los a continuació). Consegüentment,
s’aplicà la prova de Kruskal-Wallis en lloc de l’ANOVA per a mostres independents, a fi
d’analitzar si hi havia diferències estadísticament significatives (α = 0,05) en la posició dels tres
tipus de conductors en el nivell de risc que assumeixen en la conducció.
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El procés seguit amb el programa SPSS per a efectuar el contrast d’hipòtesi basat en la prova de
Kruskal-Wallis i els resultats de la prova per al nostre exemple es mostren a continuació:
SPSS: Analitzar > Proves no paramètriques > K mostres independents: Kruskal-Wallis

El nivell de significació (Sig = 0,024) que correspon a l’estadístic de contrast obtingut
(khi quadrat = 7,45) avala el rebuig de la Ho i, per tant, es pot concloure que hi ha una relació
estadísticament significativa entre el tipus de conductor (bicicleta, motocicleta i cotxe) i el risc
assumit en la conducció. A més, la taula de resultats (rangs) permet explorar el sentit d’aquesta
relació. En concret, els conductors de motocicleta són els que adopten més nivell de risc, seguits a
una certa distància pels conductors de cotxe i, en últim lloc, pels conductors de bicicleta.
• Cal subratllar que, igual que en el cas paramètric de l’ANOVA, el rebuig de la hipòtesi nulꞏla no
significa que hi haja diferències estadísticament significatives entre tots els parells de grups. Una
anàlisi addicional basada en la prova de Mann-Whitney ens permet saber entre quins parells de
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grups hi ha diferències estadísticament significatives. Cal tenir en compte que, en el cas de dur a
terme aquestes comparacions per parells, és necessari fer un ajust en el nivell α assumit (per
exemple, aplicant la correcció de Bonferroni) a fi de contrarestar l’increment en la taxa d’error de
tipus I derivat de fer múltiples contrastos d’hipòtesis.
Si en el nostre exemple volguérem comparar els tres tipus de conductors per parells, hauríem de fer
tres comparacions diferents (bicicleta-motocicleta, bicicleta-cotxe i motocicleta-cotxe). Per tant,
aplicant la correcció de Bonferroni (α dividit pel nombre de comparacions), el valor α corregit en
fer les tres proves de Mann-Withney seria igual a 0,017 (0,05/3).
Així, en fer les proves de Mann-Withney en el nostre exemple a fi de comparar els tres tipus de
conductors per parells s’han obtingut els nivells de significació següents: bicicleta-motocicleta,
0,010; bicicleta-cotxe, 0,416; motocicleta-cotxe, 0,053. El nivell de significació és inferior a 0,017
només per a la comparació entre els conductors de bicicleta i els de motocicleta, per la qual cosa
podem concloure que hi ha diferències estadísticament significatives en el risc assumit en la
conducció a escala poblacional només entre aquests dos grups.

3.4. La prova de Friedman
• La prova de Friedman és una generalització de la prova dels signes per a dues mostres, ja que
permet el contrast d’hipòtesi sobre la relació entre una variable categòrica i una variable
quantitativa/ordinal sense la restricció que la variable categòrica siga dicotòmica. De manera
anàloga a l’ANOVA d’un factor intrasubjectes, la prova de Friedman s’ajusta a dissenys de
recollida de dades en què la variable quantitativa/ordinal es mesura en una de les dues
circumstàncies següents: 1. En un mateix grup de subjectes en diferents moments temporals (per
exemple, abans d’una intervenció, un mes després de la intervenció i sis mesos després de la
intervenció); 2. En dos o més grups de subjectes relacionats entre si, és a dir, cada subjecte en un
dels grups té subjectes emparellats en els altres grups respecte a terceres variables.
Exemple: una investigació en l’àmbit d’un centre educatiu tingué per objecte analitzar si una
determinada intervenció proposada pel psicòleg escolar tenia efecte sobre el rendiment educatiu.
Per a fer-ho, es va mesurar el rendiment acadèmic en una mostra de 12 estudiants del grup en què es
va fer la intervenció tres vegades: un mes abans de la intervenció, un mes després i cinc mesos més
tard, a fi de valorar no sols l’efecte immediat de la intervenció, sinó també l’efecte a més llarg
termini. El rendiment educatiu es va mesurar amb una escala (0-10) que es podia assumir com a
quantitativa, per la qual cosa la intenció inicial va ser analitzar les dades obtingudes amb una
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ANOVA intrasubjectes; no obstant això, l’incompliment d’un dels supòsits d’aquesta prova va
conduir a la decisió d’aplicar finalment la prova de Friedman.
A continuació es mostren els passos que cal seguir en el programa SPSS i també els resultats de
l’aplicació de la prova de Friedman per a les dades d’aquest estudi:
SPSS: Analitzar > Proves no paramètriques > K mostres relacionades: Friedman
(opcions; estadístics descriptius)

El nivell de significació obtingut després de l’aplicació de la prova de Friedman (Sig = 0,633) té
com a conseqüència que es mantinga la Ho, és a dir, que no hi ha diferències estadísticament
significatives entre les mesures del rendiment acadèmic en els tres moments temporals considerats.
No hi ha, per tant, evidència empírica a favor de l’existència de relació entre la intervenció
realitzada i el canvi en el rendiment acadèmic en la població de referència.
• Si la prova de Friedman té com a conclusió l’existència de diferències estadísticament
significatives, una anàlisi addicional de comparació per parells a partir de la prova dels signes per a
dues mostres ens permet saber entre quins parells concrets hi ha diferències estadísticament
significatives.
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3.5. El coeficient de correlació de Spearman
• Si no es compleixen els supòsits associats a l’aplicació del contrast d’hipòtesi del coeficient de
correlació de Pearson (és a dir, que les dues variables es relacionen linealment, que es
distribuïsquen normalment en la població i que siguen variables quantitatives), es pot optar per usar
el coeficient de correlació de Spearman (Rs) i la prova de significació associada a aquest coeficient.
Les condicions d’aquesta prova són menys restrictives i es limiten al fet que les variables siguen
almenys de tipus ordinal i que la relació entre les dues variables siga, almenys, monotònica, ja siga
creixent (valors més alts en una variable apareixen associats a valors més alts en l’altra) o
decreixent (valors més alts en una variable apareixen associats a valors més baixos en l’altra).
•La prova de significació per al coeficient de correlació de Spearman permet avaluar si hi ha relació
entre dues variables quantitatives/ordinals a escala poblacional, per la qual cosa la hipòtesi nulꞏla
del contrast representa la independència entre les dues variables, és a dir, que el valor d’aquest
coeficient és igual a 0 a escala poblacional (ρs ≠ 0 ). Així, per al cas d’un contrast bilateral:
He : ρs ≠ 0 i, complementàriament, Ho : ρs = 0

Exemple: el diagrama de dispersió que es presenta a continuació mostra la relació entre les
puntuacions en un test d’extraversió (puntuacions de 0 a 20) i les puntuacions en habilitats socials
derivades de l’aplicació d’un protocol d’observació (puntuacions de 0 a 10) en una mostra de 26
adolescents que cursaven batxillerat. El diagrama posa de manifest una relació monotònica creixent
però, com que és qüestionable assumir una relació lineal entre totes dues variables a escala
poblacional, es va aplicar la prova de significació associada a Rs a fi de fer el contrast d’hipòtesi
(α = 0,05) sobre l’existència d’una relació estadísticament significativa entre les dues variables.
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A continuació es presenta el camí seguit en SPSS en la realització de la prova de significació
associada a Rs i també el resultat obtingut amb aquest programa per a les dades de l’exemple:
SPSS: Analitzar > Correlacions > Bivariades: Spearman

• El programa SPSS inclou els resultats d’aquesta prova de significació en la matriu de correlacions
de les variables analitzades, dues variables en el nostre exemple. El valor del coeficient de
correlació de Spearman (0,837) evidencia, perquè és positiu, l’existència d’una relació monòtona
creixent i, com que és un valor pròxim a 1, una relació alta entre les variables analitzades. El nivell
de significació corresponent a aquest coeficient és un valor molt baix, inferior a 0,001, per la qual
cosa es rebutjaria la Ho i es conclouria que l’evidència empírica avala l’existència d’una relació
(monòtona creixent) estadísticament significativa entre les variables extraversió i habilitats socials.
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