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مقدمه:
یکی اس آسهَى ّایی کِ در آهار اًجام هی ضَد آسهَى بزابزی هیاًگیيٍ ،اریاًس ٍ یا هیاًِ با یک عدد استاًدار ٍ
خاظ است .ایي عدد اس قبل ٍ اس طزف کارفزها تعییي هی ضَد .ایي عدد ،عددی استاًدارد است کِ هی تَاًد اس
هحاسبات قبلی در هطالعات گذضتِ استفادُ ضَد ٍ یا اس تحقیقاتی کِ در ّویي سهیٌِ در کطَرّای دیگز اًجام
ضدُ بدست آید .در اداهِ رٍش آسهَى کزدى هیاًگیيٍ ،اریاًس ٍ یا هیاًِ با یک عدد استاًدار ٍ خاظ بیاى هی
ضَد.

آزمون برابری میاوگیه با یک عدد خاص:
فزض صفز ٍ فزض هقابلی کِ در ایي هتي بزای اًجام آسهَى بزابزی هیاًگیي با عدد خاظ در ًظز گزفتِ ضدُ
است بِ ضزح سیز است.
H1:mean 63

,

H0: mean=63

دادُ ّایی کِ بزای ایي قسوت در ًظز گزفتِ ضدُ دادُ ّای هزبَط بِ سِ پیطٌْاد ّشیٌِ ای باال ،هتَسط ٍ
پاییي بزای قیوت سَخت ّیدٍرصًی است .پیص بیٌی قیوت ّا اس سال 4102
تا  4101است .هطاّدات  73هطاّدُ است ٍ .دادُ ّا رًٍد سهاًی ًدارًد .در
ایٌجا بز رٍی یکی اس هتغیز ّا هَرد ًظز دبل کلیک کزدُ تا صفحِ ی جدید باس
ضَد( .ها ّشیٌِ ّای باال را بزای هحاسبِ در ًظز هی گیزین).
در صفحِ ی جدید هزاحل سیز را طی ًوایید.
View > Descriptive Statistics & Test > Simple Hypothesis Tests

صفحِ ی رٍبزٍ باس هی ضَد .هی خَاّین هیاًگیي را با

مقدار عدد مورد وظر در

عدد  37هقایسِ ًوایین .بزای آسهَى بزابزی ٍاریاًس

آزمون را می وویسیم.

ٍ یا هیاًِ هی تَاى ّز یک اس هستطیل ّای  4 ٍ 0را با
عدد استاًداردی کِ در تحقیق تعییي ضدُ است پز
کزد.
تَجِ داضتِ باضید کِ آسهَى بزابزی هیاًگیي هی تَاًد
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با فزض بزابزی ٍاریاًس با هقدار خاصی ًیش اجزا ضَد کِ در ایي صَرت باید بِ ایي هقدار ًیش اضارُ ضَد کِ ایي
عدد را در هستطیل ضوارُ  7قزار هی دّین .پس اس سدى دکوِ ی  okپٌجزُ ی هطابِ پٌجزُ پاییي باس هی ضَد.
آهارُ ی آسهًَی کِ هحاسبِ
ضدُ است آهارُ ی t-statistic

است .هقدار آهارُ ٍ هقدار
احتوال هحاسبِ ضدُ است.

مقدار احتمال
محاسبه شده

مقدار آماره ی

آماره ی

محاسبه شده

محاسبه شده

با تَجِ بِ عدد بدست آهدُ بزای احتوال کِ بشرگتز اس  1.10است فزض صفز رد ًوی ضَد؛ ٍ هی تَاًد ًَضت کِ
دلیل بز رد فزض ٍ H0جَد ًدارد .در ًتیجِ هیاًگیي اعداد هزبَط بِ قیوت ّای باال تفاٍت هعٌی داری با عدد
ً 37داردّ .ویي رًٍد بزای آسهَى ّای بزابز ٍاریاًس ٍ هیاًِ ًیش طی هی ضَد .فزض صفز ٍفزض هقابل بزای
حالت بزابزی ٍاریاًس با عددی خاظ بِ صَرت سیز است.
H1:variance 1125

H0: variance=1125

,

بزابزی ٍاریاًس با عدد 0040هقایسِ ضدُ است.
فزض صفز ٍ فزض هقابل بزای حالت بزابزی هیاًِ با عددی خاظ بِ صَرت سیز است.
H1: median 70

,

H0: median=70

بزابزی هیاًِ با عدد  31هقایسِ ضدُ است.

تحلیل ها در این دو مرحله مشابه حالت برابری میانگین است.
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در تحلیل ایٌگًَِ بیاى هی ضَد :با احتوال  %50در صَرتی کِ عدد احتوال بیطتز یا بزابز  1.10باضد دلیلی بز
رد فزض صفز ٍجَد ًدارد ٍ در صَرتی کِ عدد احتوال هحاسبِ ضدُ کوتز اس  1.10باضد فزض صفز رد هی
ضَد.

هٌبع :
هَسسِ فزٌّگی دیجیتال بْگاهاى www.behkaman.ir
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