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مقدمه:
یکی از هَاردی کِ در خرٍجی ّای آهاری هَرد استفادُ قرار هی گیرد استفادُ از جذٍل تَزیغ فراٍاًی دادُ ّا
است .در ایي جذٍل فراٍاًی ٍ فراٍاًی تجوؼی ّر دادُ ٍ درصذ ّای آى ًوایص دادُ هی ضَد .در اداهِ چگًَگی
رسن جذٍل فراٍاًی دادُ ٍ تذست آٍردى ضاخص ّای هرکسی ٍ پراکٌذگی دادُ ّا در ًرم افسار  eviewsرا
آهَزش هی دّین.

محاسبه ی شاخص های آماری
ترای اًجام هراحلی کِ در اداهِ تیاى هیطَد از دادُ ّای هرتَط تِ  GDPکطَرّای هختلف از سالْای  0991تا
 4102استفادُ ضذُ است .از سال  4112تِ تؼذ دادُ ّا تِ صَرت ساالًِ تیاى ضذُ است ٍ سال ّای ٍ 4111
ً 0991یس تِ دادُ ّای هَرد تررسی
اضافِ ضذُ است .تؼذاد کطَرّای
هَرد تررسی (هطاّذات)  402است
ٍ

ستَى

دیگری

تا

ػٌَاى

ً join_worldیس ٍجَد دارد .ایي
ستَى دارای دٍ کارکتر  4 ٍ 0است؛
کِ  0ػولکرد کطَر هتٌاسة تا
ترًاهِ ّای تاًک جْاًی ٍ  4ػذم
ػولکرد هطاتق تا ترًاهِ ّای تاًک
جْاًی است (دادُ ّای ایي ستَى
فرضی است ٍ هتٌاسة تا ٍاقؼیت
ًیست).
یکی از رٍش ّا ترای هحذٍد کردى دادُ ّا در ایي ًرم افسار ًَضتي فرهاى زیر است.
smpl If join_world=1
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تا ًَضتي ایي فرهاى در قسوت پٌجرُ ی فرهاى دادُ ّایی کِ هتغیر  join_worlتراتر  0است اًتخاب هی کٌذ
ٍ هحاسثات را تا تَجِ تِ هحذٍدیت اػوال ضذُ اًجام هی دّذ؛ ٍ در قسوت  obsتؼذاد هطاّذات را ًوایص هی
دّذ .ترای تازگطت تِ حال قثلی ّن هی تَاى از فرهاى زیر استفادُ کرد.
smpl @all
ترای تذست آٍردى جذٍل تَزیغ فراٍاًی هراحل زیر را اًجام تذّیذ .در اتتذا تر رٍی هتغیری کِ قصذ دارین
جذٍل تَزیغ آى را رسن کٌیذ دتل کٌیذ کٌیذ تا صفحِ ای هطاتِ زیر ظاّر گردد.
ّواًطَر کِ در تصَیر رٍترٍ دیذُ هی ضَد
دادُ ّای هرتَط تِ سال  4119اًتخاب
ضذُ است؛ ٍ دادُ ّای هرترط تِ GDP
ترای توام هطاّذات ًوایص دادُ ضذُ
است .هسیر زیر را طی ًواییذ.

View > One_Way Tabulation

پس از اًجام ایي هراحل پٌجرُ ی زیر تاز هی ضَد.

نمایش تعداد مشاهدات

نمایش درصد

نمایش تجمعی
مشاهدات

گسیٌِ ّایی هرتَط تِ ًوایص تؼذاد هطاّذاتً ،وایص درصذ هطاّذاتً ،وایص تجوؼی هطاّذات را اًتخاب
کردُ ٍ تقیِ آیکَى ّا را غیر فؼال هی کٌین .تا زدى دکوِ ی  okصفحِ ی هطاتِ زیر تاز هی ضَد کِ جذٍل
فراٍاًی هطاّذات هرتَط تِ سال  4119را ًوایص هی دّذ.
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درصد فراوانی تجمعی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

فراوانی

در اداهِ تحلیل آهاری دیگری هثتٌی تر دستِ تٌذی هطاّذات را اًجام هی دّین .از هٌَی  viewدر صفحِ ی
هرتَط تِ دادُ ّای سال  4119استفادُ هی کٌین .هسیر زیر را طی کٌیذ.
… View > Descriptive Statistics & Test > Stats by Classification

صفحِ ی رٍترٍ تاز هی ضَد.
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در ایي صفحِ ضاخص ّایی کِ تررای
تحلیل کارتر هَرد ًیاز است قرار دادُ
ضذُ است .تا فؼال کردى ّرر یرک از

3

ایي آهارُ ّا هحاسثِ تَسط ًرم افرسار
اًجام هی ضَد.
 .0آهارُ ّا هَجَد در قسوت
 statisricsتِ ترتیة تِ
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ضرح زیر است :هیاًگیي،
هجوَع ،هیاًِ ،تیطیٌِ ،کویٌِ ،اًحراف استاًذارد ،چارک ،چَلگی ،کطیذگی ،#of NAs ،هطاّذات
است .در قسوت چارک تِ صَرت پیص فرض ػذد  1.0قرار دادُ ضذُ است کِ چارک دٍم را هحاسثِ
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1

هی کٌذ ٍ تا تغییر ػذد داخل هستطیل هی تَاى دّک ّا ٍ صذک ّای هَرد ًظر را ترای هحاسثِ تِ
ًرم افسار داد .در ایٌجا تا زدى ػذد  1.0فرهاى هحاسثِ دّک سَم تِ ًرم افسار دادُ ضذُ است.
 .4ػثارت  join_worldدر کادر ًَ series/group for classifyضتِ تا دادُ ّا تا اًتخاب سری فؼال
ٍاتستِ تِ ایي سری تطکیل ضَد.
 .0در قسوت  group info bins ifاػذاد  0 ٍ 4 ،011را قرار هی دّین .ایي اػذاد تِ ایي هؼٌی است کِ
در صَرت رسیذى تؼذاد هقادیر تیص از  011یا هتَسط فراٍاًی کوتر از  4گرٍُ ّایی از هطاّذات
تطکیل هی ضَد کِ تؼذاد ایي گرٍُ ّای ًثایذ از  0تجاٍز کٌذ.
 .2در تخص ً output layoutوایص خرٍجی دادُ ّا تِ صَرت جذٍل ٍ ًوایص تواهی حاضیِ ّای
ردیفی ٍ ستًَی است کِ آًْا را فؼال هی کٌین.
 .0در پایاى تا زدى دکوِ ی  okجذٍل زیر کِ هحاسثِ تواهی آهارُ ّای هذًظر است ًوایص دادُ ضذُ
است.

ًتیجِ ،جذٍلی از سال  4119است کِ تر اساس تطاتق تا ترًاهِ ی جْاًی ٍ ػذم تطاتق دستِ تٌذی ضذُ اًرذ0 .
تطاتق ٍ  4ػذم تطاتق تا ترًاهِ ّای تاًک جْاًی است .در ایٌجا تؼذاد ًوًَِ ّا تا تؼذاد هطاّذات هتفاٍت اسرت
کِ حکایت از تؼذادی دادُ ی گن ضذُ( )missingاست .در ایٌجا هی تَاى هیاًگیي ،هیاًِ ... ،دادُ ّا تِ تفکیک
اػذاد ترای تطاتق ٍ ػذم تطاتق تا ترًاهِ ّای تاًک جْاًی هحاسثِ ضذُ است.
تذیي ترتیة آهارُ ّای هَرد ًظر هحاسثِ هی ضَد.
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