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 مقذمه:

تَجِ بِ دستِ بٌذی کِ در آهار اًجام هی ضَد آسهَى بزابزی هیاًگیي، ٍاریاًس ٍ یا هیاًِ با  یکی اس آسهَى ّایی

ایي آسهَى بِ ها اجاسُ هی دّذ تا فزض صفز بزابز هیاًگیي، هیاًِ ٍ ٍاریاًس دستِ ّای هختلف  دادُ ّا است.

  هَى هَرد ًظز هی پزداسین.در اداهِ بِ آهَسش آس یک سزی را بیاسهایین.

 میانگین، واریانس و یا میانه با توجه به دسته بنذی داده برابریمون آز

ًظز گزفتِ ضذُ دادُ ّایی است کِ دادُ ّایی کِ بزای ایي بخص در 

ضاهل هیشاى صادرات ًفت، جوعیت کطَر، درصذ بیکاری، ٍ درصذ رضذ 

هیالدی در ایزاى  2172تا  7991ٍ یا کاّص درصذ بیکاری اس سالْای 

هطاّذُ دارین کِ بِ صَرت رًٍذ غیز  63 ّا فزضی است(. است )دادُ 

 سزی سهاًی تٌظین ضذُ اًذ.

 

 ابتذا بز هتغیزی کِ قصذ بزرسی آى را

هتغیز  در ایٌجا داریذ دبل کلیک کٌیذ.

oil ت ًفتی ایزاى اس سال هیشاى صادرا

 اًتخاب ضذُ است.  2174تا  7911

بزای اًجام آسهَى بزابزی هیاًگیي ٍ با  

جِ بِ دستِ بٌذی دادُ ّا هسیز سیز تَ

 اًجام دّیذ. در پٌجزُ ی رٍبزٍ را

View > Descriptive Statistics 

& Tests > Equality Tests by 

Classification 

 

 پس اس آى پٌجزُ ای بِ ضکل سیز ًوایص دادُ هی ضَد.
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 Series/Group for classifyدر قسوت 

بٌذی اًتخاب را بزای دستِ  percentهتغیز 

ٍ  0هتغیز بِ صَرت در ایي  هی کٌین. دادُ ّا

افشایص هیشاى درصذ بِ هعٌی  0است.  1

بِ هعٌای  1بیکاری ًسبت بِ سال گذضتِ ٍ 

هیشاى درصذ بیکاری ًسبت بِ سال کاّص 

 Test equality ofگذضتِ است. در قسوت 

گشیٌِ ی  هیاًگیي را اًتخاب هی کٌین. ٍ 

 ذٍى تغییز در حالت پیص فزض قزار هی دّین.را ب تٌظیوات هابقی

رٍبزٍ جذٍل  okپس اس سدى دکوِ ی 

 ًوایص دادُ هی ضَد.

جذٍل رٍبزٍ آهارُ ّاای آسهاَى ٍ هقاادیز    

احتوال را بیاى کزدُ است. درجِ آسادی ٍ 

آهارُ  هقادیز آهارُ ًیش هحاسبِ ضذُ است.

اساات ٍ حالاات    t-testی ایااي آسهااَى  

satterthwaite-welch t-test  باازای

حالت عذم فزض بزابزی ٍاریاًس ّا دستِ 

ٌیي دٍ آسهاَى باز اساا     چّا است.  ّو

 فیطز آٍردُ ضذُ است کِ ًاَ   Fآهارُ ی 

Welch  بزای حالت عذم بزابزی ٍاریاًس

دستِ ّا است. هعوَال اگز تعذاد دستِ ّاا  

در غیز ایاي صاَرت   ٍ  Fبِ آهارُ  ذدٍ باض

 د. بِ آهارُ ّای دیگز هزاجعِ هی ضَ

 

 

 انتخاب دسته بنذی یک سری

 انتخاب آزمون مورد نظر

فراوانیجذول   

تحلیل واریانسجذول   

دو آماره برای مقذار 

 دسته در سری

بیش از آماره برای مقذار 

در سریدسته دو   
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 ٍ جذٍل فزاٍاًی ًیش هی گزدد. یا تحلیل ٍاریاًس  anovaهحاسبات اًجام ضذُ ضاهل جذٍل ّوچٌیي 

 

 تحلیل جذول:

با تَجِ باِ هقاادیز باِ دسات      استفادُ هی کٌین. Fدارای دٍ دستِ است اس آهارُ ی  percentاس آًجا کِ سزی 

 1.10اس  ز دٍ حالت بزابزی ٍاریاًس ٍ عاذم بزابازی  در ّ ٍ ایٌکِ عذد هحاسبِ ضذُ Fآهارُ اس احتوال در آسهَى 

ضَد. ٍ دیگز ًیاس باِ اًجاام آسهاَى بزابازی      رد ًویبشرگتز است فزض بزابزی هیاًگیي ّا در دستِ ّای هختلف 

گشیٌاِ ی   test by classificationپٌجازُ ی  )بزای اًجاام آسهاَى بزابازی ٍاریااًس بایاذ در      ست ٍاریاًس ًی

بزابزی  َىآسه باضذ بایذ 1.10ی کِ دٍ عذد یکی بشرگتز ٍ دیگزی کَچکتز اس صَرتدر  .(ینٍاریاًس را اًتخاب کٌ

صادرات در سهاًی کِ ًزخ بیکاری افشایص ٍ یا کاّص هی یابذ ًزخ هیاًگیي ایي تزتیت . بِ ٍاریاًس را اًجام دّین

 تفاٍت هعٌی داری با ّن ًذارد.

 

هتا نیتس مبتابه ی متور       لآزمون برابری واریانس و میانه نیس به ترتیب باالست  و تلییت  انجام 

 میانگین اس .
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