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1 Korelasyonel Testler Pearson Korelasyon Testi Mızrakçı Korelasyon Testi Regresyon Basit Doğrusal Regresyon Çoklu Doğrusal Regresyon BBY252 Çalışma Yöntemleri Goodbye 2 Ders İçerik Korelasyon (İlişkiler) Testleri Regresyon AnaliziParametrik Korelasyon Testi Pearson Korelasyon Testi Non-Parametrik
Korelasyon Testi Spearman Korelasyon Analizi Basit Doğrusal Regresyon Çoklu doğrusal regresyon argümanı bir bağımlı değişken, çoklu bağımsız değişkenler 3 Korelasyon (ilişki) parametrik korelasyon testi (Pearson korelasyon testi) uygulamak için sağlanacak varsayımlar testleri: 1. varsayım: Normal dağılım 2.
Varsayım: Denek sayısı 30 3. varsayımı aşıyor: Veriler aralıklı olarak veya 3 orantılı ölçekte toplanırsa. Varsayım sağlanmazise, marj dışı korelasyon testi de geçerli değildir 4 0 km/s'lik en yüksek hız ile 100 km/sa arasındaki ilişkiyi keşfedin, söz konusu değişkenleri inceleyin ve uygun testi belirleyin : Maksimum hız: 100
km/s'ye kadar aralıklı/orantılı (ölçek) ölçek-toplam değişkeni: Aralıklı/Orantılı (ölçek) ölçek-agrega değişkeni, Pearson 5 Karine Korelasyon Testi'nin ortak bir testidir?1.varsayım: n'gt;30 İki değişkenin veri numarası da 30'dan fazladır (n'129), dolayısıyla 1. Varsayım 2: Aralıklı/orantılı ölçekte iki değişken üzerinde veri
toplamak? Cevap evet, bu nedenle ikinci varsayım sağlanır. Varsayımsal 3: Her iki değişken de normal dağılım gösteriyor mu? 6 3. tahmin: Normal varyans testi için çalışmanın normal dağılımı: Veri dağılımı ve normal dağılım farklıdır. Maksimum hız için normal P varyans testi 0,002'dir. 0.002 zlt;0.05'tir, çalışma hipotezi
qgt tarafından kabul edilir; Diğer bir diğer olarak, veri dağıtımı olağan dağıtımdan farklı değildir. Başka bir deyişle, veriler normal bir dağılım gösterir. Aralarındaki ilişkiye bakmak istediğimiz iki değişkenden biri normal bir dağılım gösterir, ancak diğer değişken normal dağılım göstermez. Bu durumda, üçüncü varsayım
sağlanmaz. İki değişken arasındaki ilişkiyi test etmek için parametrik ilişki testi değil, Spirman korelasyon testi kullanılacaktır. Normal dağılım varsayımı 7 Spearman korelasyon testi nin uygulanması ile sağlanmaz, bu tablonun spss 8 Spearman Önemli bölümü bizim için işaretlenmiştir. Bu bölümde, maksimum hız ve çıkış
süreleri ile 0 km/sa ile 100 km/s (r-0.837) arasındaki etkileşim sayısı ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı (p-0.000) gösterilmektedir. Bu bilgilere göre, istatistiksel olarak maksimum hız ve 0 km/sa ile kalkış saati arasında anlamlı 100 km/sa km/sa yön korelasyon (ilişki) olduğunu söyleyebiliriz. İlişkilerin
sayısı 0.837 'dir (r-0.837). 0'dan 1'e kadar olduğu düşünülürse, maksimum hız ile 0 km/s'den 100 km/sa'ye gitme süresi arasında önemli bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. İlişkinin yönü pozitifse, iki değişken birlikte artar veya azalır (yani biri artar veya diğeri azalır ve diğeri azalır). İlişkinin yönü negatifse, bir değişken artar
ve diğeri azalır. En yüksek hız ile sürüş süresi arasındaki negatif ilişki 0 km/s'den 100 km/sa'ye (r'-0.837) kadar olan olumsuz ilişki, maksimum hız 0 km/s'den 100 km/s'ye çıktıkça veya çıkış süresi 0 km/s'den 100 km/s'ye çıktıkça artacağı anlamına gelir. Ancak, bu tüm 129 araba için beklenemez. R değerini (yaklaşık
0,70) kare mizde bulduğumuz değer, bunun 129 otomobilin yaklaşık %70'i için geçerli olacağını söyler. Çalışma hipotezi: Çıkış süresi 0 km/s'den 100 km/shıza kadar en yüksek hızda bir ilişki vardır. İki değişkenin veri sayısı da 0.05 q ara't'rma' fâd q kabul q kabul q' 9 q test q'nun nas'l' yorumlan'r?ara'la'n'mum' h'zlar' 0 q
km q zdanz 100 km istatistiksel a'dans anlaml' negatif' y'nl' aras'nda' %95' g'ven' d'zeyinde' a'dan' anlaml' negatif' y'nl' 0.001). = %70'i= bir = maksimum= hız= hızkça= 0= km= hızdan= 100= km= hıza= çıkış= aza== 10= soruda= soruda= soruda= ve= uygun= teste= karar= içinde:0= km= hızdan= 100 = km= hıza= dönüş=
ile= ile= dönüş= yol= kuvvet= güç= güç= ilişkiyi= geçilir= soruda= geçen= değişken= ders= ve= uygun= teste= karar= karar== yol= karar== aralıklı/oranlı= (ölçek)= ölçekle= toplanmış= değişken= 0= km= hızdan= 100= km= hıza= çıkış= süresi:= aralıklı/oranlı= (ölçek)= ölçekle= toplanmış= değişken= değişken= cevap=
cevap= uygun= test= pearson= korelasyon= testi= 11= varsayımlar= sağı= mu?1.varsayım:= n=&gt;более 30 (n-129), таким образом, обеспечивается 1-е предпололоние. Varsayım 2: Aralıklı/orantılı ölçekte iki değişken üzerinde veri toplamak? Cevap evet, bu nedenle ikinci varsayım sağlanır. Varsayımsal 3: Her iki
değişken de normal dağılım gösteriyor mu? 12 3. Varsayım: Normal Varyans Testi için Normal Dağılım Çalışması Hipotezi: Veri Dağılımı normal dağılımdan farklıdır. Dönüşlerde işlem gücü için p varyans testinin normal değeri 0,200'dür. 0,200 0,05 olduğundan, çalışma hipotezi reddedilir. Diğer bir s., veri dağılımı Normal
bir dağılımdan diğer bir şekilde, veriler normal bir dağılım gösterir. 0 km/s'den 100 km/s'ye kadar değişken çıkış süresi için p varyans testinin normal değeri 0,073'tür. Çalışmanın hipotezi 0.073 yüzde 0.05'tir. Diğer bir diğer olarak, veri dağıtımı olağan dağıtımdan farklı değildir. Başka bir deyişle, veriler normal bir dağılım
gösterir. &lt;/0,001).&gt; &lt;/0,001).&gt; İlişkiye bakmak istediğimiz iki değişken normal bir dağılım gösteriyor. Üçüncü bir varsayım da bu durumda sağlanır. İki değişken arasındaki ilişkiyi doğrulamak için parametrik bir ilişki testi olan Pearson Korelasyon Testi kullanılacaktır. Normal dağılım varsayımı SPSS 14 Pearson
sonuç korelasyon testipearson korelasyon testinin 13 uygulaması ile sağlanır bu tabloda bizim için hangi parça işaretli yerdir. Bu bölümde, maksimum hız ve çıkış süreleri ile 0 km/s'den 100 km/sa'ya (r-0.775) kadar olan etkileşimsayısı ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı (p-0.000) gösterilmektedir. Bu
bilgilere göre, çıkış süresi 0 km/s'den 100 km/s'ye kadar olan istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon (korelasyon) ve işleme kapasitesi bulunmaktadır. İlişkinin miktarı 0.775 (r-0.775) 'dir. 0 ile 1 arasında olduğu düşünülürse, çıkış süresi0 km/s'den 100 km/s'ye kadar olan çıkış süresi ile dönüşlerin taşınması arasında
anlamlı bir korelasyon olduğunu söyleyebiliriz. İlişki katsayısından önceki işaret, ilişkinin yönü hakkında bilgi verir. İlişkinin yönü pozitifse, iki değişken birlikte artar veya azalır (yani biri artar veya diğeri azalır ve diğeri azalır). İlişkinin yönü negatifse, bir değişken artar ve diğeri azalır. 0 km/s'den 100 km/s'ye kadar olan
kesinti süresi ile dönüş işleme kapasitesi (r'-0.775) arasındaki negatif ilişki, çalışma süresi 0 km/s'den 100 km/sa'ye çıktıkça, dönüşlerde işleme kapasitesinin azalacağı anlamına gelir. Ancak, bu tüm 129 araba için beklenemez. R değerini (yaklaşık 0,60) kare ettiğimizde bulabileceğimiz değer, bunun 129 otomobilin
yaklaşık %60'ı için geçerli olacağını söyler. Çalışma hipotezi: 0 km/s'den 100 km/s'ye kadar olan araçların çıkış süresi ile dönüşlerde yol tutkalkuvvetleri nin kuvvetleri arasında bir bağlantı vardır. p-0.000 zlt; 0.05 Çalışma hipotezi kabul edildi 15 Test sonucu nasıl yorumlanır? 0 km/s'den 100 km/s hıza giden hızlarda
araçların hızı ile %95 güven (r-0.775; p'lt;0.001) ile işleme kuvvetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü bir ilişki vardır. Araçların %60'ı için, çıkış süresi 0 km/s'den 100 km/s'ye düştükçe dönüş işleme kapasitesi artar. 16 Bağımsız değişken (ler) Lineer doğrusal regresyon Bir argüman 17 0 km/sa ile bağımlı
değişkenin Regresyon Analizi 100 km/s'lik bir hafta sonu ile 170 km/sa çoklu çizgiregresyonu, dönüşlerde işleme gücünü tahmin edip edemeyeceğiniaraştırR. Söz konusu değişkenleri gözden geçirdikten ve uygun testi yaptıktan sonra, bu iki değişken için de üç varsayımın sağlandığını gördük. Tahminbağımlı
Değişkennedeniyle Uygun Regresyon Analizi Testi: İade Argümanında Güç İşleme: 0 km/s'den 100 km/s Basit'e Çıkış Süresi regresyon uygulanmalıdır çünkü tahmin edilecek değişken bir değişken var bağımlı bir değişken (dönüşlerde işlem gücü) Tahmin edecek argüman (lar) (0 km/s'den 100 km/s'ye kadar) 18 SPSS
üzerinde lineer regresif analiz uygulaması. 19 Doğrusal regresyon testinin (ilk iki tablo) sonuçlarının basit tabloları, bir bağımsız değişken olarak bağımlı değişken olarak, dönüşlerde değişken işlem gücü inabeled, çıkış zaman değişkeni 0 km/s'den 100 km/sa'ye uyarken, ikinci tablodaki R değeri dönüşlerde işlem gücü ile
0 km/s'den 100 km/s'ye (aslında daha önce testte bulduğumuz değer) arasındaki oranı temsil eder. Kare oran oranı R kare R (biz de ilişki test yorumlama ve ne anlama geldiğini söyledim bu bulundu). R2 değeri, bağımsız bir bağımlı değişkenin %60 oranında bağımsız bir değişkeni açıklayabildiği (açıklayabileceği)
gösterir. 20 p'000 qlt; 0.05 Çalışma Hipotezi tarafından benimsenen çalışma hipotezi: Dönüşlerde otomobilleri kullanma nın gücü zaman içinde 0 km/s'den 100 km/s' ye kadar tahmin edilebilir. Bu tablo, dönme işlem gücünü tahmin etmek için kurulacak doğrusal regresyon modelinin önemli olup olmadığı hakkında bilgi
sağlar. 21 Basit doğrusal regresyon modeli Dönüşte güç işleme - 10.178 - 0.775 km/sa 100 km/sa Doğrusal regresyon sonuçlarının basit tabloları (dördüncü tablo). Bu tablo, maksimum hızı tahmin etmek ve modeli ayarlamak için kurulacak doğrusal regresyon modellerinde hangi değişkenlerin olacağına karar vermek için
kullanılır. P 0.05 değerine sahip değişkenlerin modelde olması mantıklıdır. Başka bir deyişle, bağımlı değişkeni tahmin etme açısından modele önemli bir katkı sağlarlar Bu tabloya göre, modeldeki her iki değişken (0 km/s'den 100 km/sa'ye sabit zaman ve çıkış süresi) modele katkıda bulunur (p'0.000/lt;0.05). 22
Dönüşlerde işlem gücü, 0 km/s'den 100 km/s'ye ve 70 km/s'den 0 km/s'ye kadar olan mesafe ile öngörülebilir olabilir mi? Sorudaki değişkenlerin incelenmesi ve ilgili testin benimsenmesi bu üç değişken için 3 varsayımda sağlanmıştır. Test Regresyonunun Uygun Analizi Tahminin nasıl söz konusu Olduğu Bağımlı
değişken: Dönüş Argümanlarında Bağımsız Değişken İşlemi: (0 km/s'den 100 km/s'ye kadar, 70 km/s'den 0 km/s'ye kadar olan mesafeyi düşürmek Birkaç doğrusal regresyon birkaç doğrusal regresyon uygulanmalıdır Tahmin için değişken bağımlı değişkene uygulanmalıdır (dönüşlerde işlem gücü) Tahmin için
değişkenler argümanlar (s) (0 km/s'den 100 km/s'ye kadar), 23 SPSS'de doğrusal regresyon analizi nin uygulanması. R değeri bağımlı değişkenler ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki sayısını gösterir. R2 yaklaşık% 65 idi. Bu bilgiler, deneklerin %65'inde hareketlerin gücünün çıkış süresine bağlı olarak 0 km/s'den
100 km/s'ye kadar tahmin edilebildiği ve 70 km/s'den 0 km/sa'ya kadar olan mesafelerin 70 km/sa'dan 0 km/s'ye kadar olan değişken mesafenin, basit regresyon modellerine eklenmesi, dönüşlerde işlem gücünün değişken gücünü açıklayamadığı (%5) 25p .000 .000'a kadar. Çalışmanın hipotezi araştırma hipotezi kabul
edilir: dönüşlerde araba işleme kuvveti, 0 km/s'den 100 km/s'ye ve 70 km/s'den bu kilometrenin hızına olan uzaklıklarına göre tahmin edilebilir. Çalışma hipotezi doğrusal regresyon testlerinin (üçüncü tablo) sonuçlarının birkaç tablosu olarak kabul edilir. Bu tablo, döndürme işleminin gücünü tahmin etmek için kurulacak
çok çizgili bir regresyon modelinin mantıklı olup olmadığı hakkında bilgi sağlar. 26 Multilinean regresyon modeli Dönüşte güç işleme - 12.280 - 0.581 km/sa - 0.292 ile 0 km/s/sa arasında mesafe Doğrusal regresyon sonuçlarının basit tabloları (dördüncü tablo). Bu tablo, maksimum hızı tahmin etmek ve modeli ayarlamak
için kurulacak doğrusal regresyon modellerinde hangi değişkenlerin olacağına karar vermek için kullanılır. P 0.05 değerine sahip değişkenlerin modelde olması mantıklıdır. Başka bir deyişle, bağımlı değişkeni tahmin etme açısından modele önemli bir katkı sağlarlar Bu tabloya göre, modeldeki her iki değişken (0 km/s'den
100 km/sa'ye sabit zaman ve çıkış süresi) modele katkıda bulunur (p'0.000/lt;0.05). 27 Korelasyon testleri Pearson Korelasyon Testi Mızrakçı Korelasyon Testi Regresyon Analizi Basit Doğrusal Regresyon Çoklu Doğrusal Regresyon BBY252 Çalışma Yöntemleri Doğan Veda
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