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د از به دوستان توصیه میشوRبرای راحتی کار با نرم افزار 
.استفاده نمایندRstudioبنام Rنرم افزار کمکی

ر نرم دتمام دستورات نکته دیگر این مسأله است که *
کی رنگ مشبا نتایجمی باشد و رنگ آبی با Rافزار 

.نمایش داده می شوند
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.نماییداینجا کلیک برای نحوه صحیح وارد نمودن داده ها و نکات مرتبط با آن از جمله فرمت آن : توجه
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اسم دلخواه برای داده ها
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دستور خواندن ساختار داده های پانل دیتا* 



.بزنیدرااینترونماییدواردconsoleدررازیردستورPoolمدلتخمینبرای
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نماییداستفاده



برای مشاهده سایر اطالعات و آماره های تخمین مدل مورد نظر از دستور زیر استفاده مینماییم.

ضرایب رگرسیون

معناداری ضرایب

معناداری کل رگرسیون

دهضریب تعیین تعدیل ش



باید واژه modelمی باشد با این تفاوت که در قسمت poolیکطرفه مانند تخمین (درون گروهی)تخمین مدل اثرات ثابت 
“within”را تایپ نمایید



. استفاده نمایید”option ،Effect=“twowaysبرای تخمین مدل اثرات ثابت دو طرفه از 



.بزنیدرااینترونماییدواردconsoleدررازیردستورbetweenیاگروهیبیناثراتمدلتخمینبرای



.نمودانتخابrandomرامدلنوعبایدکهتفاوتاینبااستقبلمانندنیزتصادفیاثراتمدلتخمینبرای



. استفاده نمایید”option ،Effect=“twowaysبرای تخمین مدل اثرات تصادفی دو سویه نیز باید از 

Rho



ت که البته انجام این آزمون مستلزم این اس. از دستور زیر استفاده می نماییملیمر Fبرای انجام آزمون 
.را از قبل تخمین زده باشیم(FE)و اثرات ثابت poolقبال دو مدل 

POOL: فرضیه صفر
.صدم است درنتیجه فرضیه صفر رد میشود و مدل از نوع اثرات ثابت است5زیر probبا توجه به اینکه 

لیمرFآزمون 



ر از دستور زیدوطرفه تخمین زده ایم میتوانیمروش اثرات در شرایطی که که مدل را بهلیمر Fبرای انجام آزمون 
pFtest-.تایپ نماییدبزرگرا با حرف Fتوجه نمایید که در دستور زیر حتما . استفاده می نماییم

POOL: فرضیه صفر

لیمرFآزمون 



ست که البته انجام این آزمون مستلزم این ا. از دستور زیر استفاده می نماییمهاسمن برای انجام آزمون 
.را از قبل تخمین زده باشیم(FE)و اثرات ثابت (RE)قبال دو مدل اثرات تصادفی 

اثرات تصادفی: فرضیه صفر

(Hausman)آزمون هاسمن 



(پاگان-آزمون ضریب الگرانژ بروش)



CDTEST

CDTestآزمونازمیتوان(مقاطعوابستگی)مقاطعاستقاللآزمونانجامبرای
مقطعیتگیوابسعدمبرمبنیآزمون،اینصفرفرضیه.نموداستفادهپسرانهاشم
.است



./زکات علم نشر آن است
./شانس نام دیگر خداست، جای که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد

R-Studioو Rاز مجموعه آموزش های نرم افزار دومپایان بخش 
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