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 هقذهِ:

. یکی اص اهکاًات هَجَد دس ًشم افضاس اهکاى تحلیل اص سشی ًشم افضاسّای اداسی پشکاستشد است EXCELًشم افضاس 

ّای آهاسی است. تحلیل ّای سادُ ٍ اتتذایی ٍ دس دس ػیي حال پشکاستشد آهاسی. اص جولِ  آصهَى ّای هختلف، 

هحاسثِ ی آهاسُ ّای تَصیفی. دس ایي هتي تش آًین تا چگًَگی تذست هذل سگشسیَى، جذٍل تحلیل ٍاسیاًس ٍ 

 آٍسدى جذٍل تحلیل ٍاسیاًس دس ًشم افضاس سا تیاى ًوایین.

 دس هتي پیش سٍ هطالة صیش تیاى شذُ است.

 Data Analysisچگًَگی فؼال کشدى آیکَى 

 ( ANOVA: Single Factorتحلیل ٍاسیاًس تک فاکتَسی)

 ( ANOVA: Two-Factor with Replication)تا تکشاس فاکتَسی دٍ تحلیل ٍاسیاًس 

 (ANOVA: Two-Factor without Replication)تذٍى تکشاس فاکتَسی دٍ تحلیل ٍاسیاًس 

 

 Data Analysisچگًوگی فعال کردن آیکًن 

 ایي اهکاى دس اًجام شَد تاس حالت پیش فشض دس ًشم افضاس ایي آیکَى سٍشي ًیست. ٍ ًیاص است تا تٌظین خاصی 

)الصم تِ رکش است هشاحل تیاى شذُ دس ایي هتي هتٌاسة تا ًشم افضاس فؼال گشدد. صفحِ ی اصلی ًشم افضاس 

excel2011 .)پس اص ًصة ًشم افضاس صتاًِ  استData  ٍ آیکَى تِ شکل صیش استData Analysis ٍجَد ًذاسد. 

 

 هسیش صیش سا طی ًواییذ. Data Analysisفؼال کشدى تشای  ،excelس اص تاص کشدى پ

File > options > Add-Ins  
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تاص  Add-Insدس پاییي پٌجشُ کلیک کشدُ تا پٌجشُ ای تا ػٌَاى  GO پٌجشُ ی تاص شذُ تش سٍی گضیٌِ یدس 

 گشدد. 

. سا تیک داس هی کٌیذ Analysis ToolPackدس ایي پٌجشُ گضیٌِ ی 

آیکَى هشتَط تِ تحلیل دادُ دس صتاًِ  OKپس اص آى تا صدى دکوِ ی 

  ظاّش هی شَد. Dataی 

 

دس اًتْای صتاًِ  Data Analysis ّواًطَس کِ هشاّذُ هی کٌیذ آیکَى

 قشاس دادُ شذُ است. Dataی 

 

پٌجشُ ای  Data Analysisشدى تش سٍی آیکَى کتا کلیک 

ًوایش دادُ هی شَد. کِ هی تَاًیذ اص تواهی  سٍتشٍهشاتِ تصَیش 

 اهکاًات آهاسی قشاس دادُ شذُ دس ایي ًشم افضاس استفادُ ًواییذ.
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  (ANOVA: Single Factorتحلیل ياریاوس تک فاکتًری)

ستَى اٍل ًام  دادُ ّای اًتخاتی دس ایي قسوت هیضاى اًتشاس گاص دی اکسیذ کشتي دس چٌذ کشَس هٌتخة است.

 ستَى ّای تؼذی هیضاى اًتشاس تا تَجِ تِ سال ّای اًتشاس است.کشَس ٍ 

 

تشای اًجام هحاسثات اتتذا تایذ تشای ًشم افضاس هشخص شَد کِ کذٍم یک اص ستَى ّا دس قالة ػذدی ٍ کذام یک 

دس ًظش هی گیشد.  Generalتِ صَست پیش فشض قالة سلَل ّا سا  excelًشم افضاس  دس قالة حشٍفی ّستٌذ.

ی ایي شاتؼشیف کٌین. تٍ سال ّا سا ػذدی  تشای ایي کاس تایذ قالة هشتَط تِ ًام کشَسّا تِ صَست حشٍفی 

 هٌظَس هسیش صیش سا طی ًواییذ.

پٌجشُ ی   کلیک کٌیذ. Format Cellsکلیک ساست کٌیذ ٍ تش سٍی ػثاست ... Region/Countryتش سٍی سلَل 

 سا تضًیذ. Okٍ دکوِ ی  کلیک کٌیذ.  Text تش سٍی گضیٌِ ی Categoryسپس دس قسوت  تاص هی شَد. سٍتشٍ

ایي ػول تشای آى اًجام هی شَد کِ اگش دس حالت ػذدی تاشذ ٍ حشٍف ٍاسد کٌین،ٌّگام هحاسثات خطا هی 

  دّذ.

 

تشای اًجام تحلیل ٍاسیاًس تک فاکتَسی هسیش 

 صیش سا طی ًواییذ.

Data > Data Analysis > Anova: Single 

Factor > Ok 
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 پس اص اًجام هشاحل صیش پٌجشُ ی پاییي تاص هی شَد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پٌجشُ تاسیک شذُ ٍ شوا هی تَاًیذ هحذٍدُ ی سلَل ّایی کِ هی خَاّیذ سا  تا کلیک کشدى تش سٍی 

هحذٍدُ اًتخاب شذُ ٍ دٍتاسُ پٌجشُ تِ حالت قثل تاص هی گشدد. دس  enterٍ تا صدى دکوِ ی  اًتخاب کٌیذ.

تا اًتخاب دکوِ ی سادیَیی  تصَیش هشتَط تِ دادُ هحذٍدُ ی دادُ ّا تا کادس سثض سًگ هشخص شذُ است.

columns.تِ ًشم افضاس گفتِ هی شَد کِ گشٍُ ّا تِ ّواى صَست ستَى ّای هاُ ّستٌذ ٍ ًِ سطشی 

سا تضًیذ تا ًتایج  okتا تَجِ تِ تَضیحات اسائِ شذُ دس تصَیش تاال تواهی فیلذ ّا سا پش کٌیذ. ٍ سپس دکوِ ی 

 چیضی هشاتِ تصَیش پاییي ًوایش دادُ شَد.

ّواى طَس کِ هشاّذُ هی کٌیذ دس جذٍل 

هجوَع، هتَسط ٍ  (،Summary)خالصِ

ّا اسائِ شذُ است ٍ دس  ٍاسیاًس ّش یک اص سال

ٍ هقذاس F آًالیض ٍاسیاًس هقذاس آهاسُ یجذٍل 

p-value .هحاسثِ شذُ است 

:تحلیل جذيل   

کِ اص  p-value=9.0000تا تَجِ تِ ػذد 

ردیف ايل وام 

ذ.شگريٌ َا  با  

 آدرس دادٌ َا

بٍ دلخًاٌ آدرس خريجی )اوتخاب 

  (باشذ.َر کجای صفحٍ می تًاوذ 

سطح  مقذار آلفا

 معىی داری

خريجی در َمان 

 صفحٍ چاپ شًد.

خريجی در اکسل 

چاپ شًد. یدیگر  

در خريجی در صفحٍ ای دیگر

چاپ شًد. َمان فایل اکسل  
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α 9.90هقذاس دس  است پس دلیلی تش سد فشض صفش ٍجَد ًذاسد ٍ دس ًتیجِ فشض صفش سد ًوی شَد.تضسگتش   

هتفاٍت تَدُ سد ًوی شَد ٍ هیاًگیي سال ّای یي هیاًگیي سال ّای تٍاقغ فشض صفش کِ هؼٌی داسی تفاٍت 

پَلی دس صَستی کِ فشض صفش سد شَد ایي آصهَى تَاًایی آى سا ًذاسد کِ  هختلف تفاٍت هؼٌی داسی تا ّن ًذاسًذ.

تفاٍت هؼٌی داسی ًذاسًذ. تِ ػثاست دیگش هشخص کٌذ کذام یک اص سال ّا هیاًگیي هتفاٍتی داسًذ ٍ کذام یک 

                                                                             تل تِ صَست صیش است.فشض صفش ٍ فشض هقا

{
              
             

 

 

 

 ( ANOVA: Two-Factor with Replicationحلیل ياریاوس دي فاکتًری با تکرار)ت

چٌذ دٍسُ تکشاس تشای تذست آٍسدى جذٍل تحلیل ٍاسیاًس دٍ فکتَسی تا تکشاس ًیاص تِ سشی دادُ ّایی است کِ 

 ؼٌی داسٍی اٍل تشای خاًَم ّا ٍ آقایاى دس چْاس دٍسُ تکشاس شذُ است.شذُ تاشذ.ی

دس ایي سشی دادُ سِ داسٍ دس چْاس هشحلِ  تشای گشٍُ هزکش 

ّا دس ایي فایل تِ ًوایش خشٍجی  تست شذُ است .ٍ هًَث 

 گارشتِ شذُ است.

تشای سسن جذٍل تحلیل ٍاسیاًس دٍ فکتَسی تا تکشاس هسیش 

 صیش سا طی ًواییذ.

Data > Data Analysis > Anova: Two-Factor With Replication > Ok 

 

 ّواًٌذ تصَیش سٍتشٍ.

 

 . پس اص آى پٌجشُ پاییي ظاّشی هی شَد
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ّواًٌذ حالت قثل  (output range,new worksheet ply,new workbook,Alphتَضیحات تاقی گضیٌِ ّا)

هحذٍدُ ی دادُ ّای اًتخاب شذُ تا کادس تٌفش سًگ هشخص شذُ است. الصم تِ رکش است دس ایي حالت  است.

 تٌظین کٌیذ. Textًیاصی ًیست تا قالة سلَل ّا سا تغییش دّیذ ٍ آًْا ساتِ صَست  

 

 تفسیر خريجی:

ٍ تِ  ّاداسٍ کت کتدس خشٍجی ًشم افضاس هجوَع، هتَسط ٍ ٍاسیاًس ّش یک اص دٍ حالت هًَث ٍ هزکش تشای 

 صَست کلی هحاسثِ شذُ است.

دس جذٍل تحلیل ٍاسیاًس ًیض هقذاس آهاسُ 

سِ حالت تشای  p-valueٍ هقذاس  Fی 

 تیاى شذُ است.

1. Sample ایي آهاسُ تفاٍت هیاًگیي :

ى دٍ گشٍُ صًاى ٍ هشداسى سا هی هیا

کِ  p-valueتا تَجِ تِ هقذاس  سٌجذ.

تفاٍت است فشض صفش) 9.90تضسگتش اص 

صى ٍ هشد(  هیاى هیاًگیي دس دٍ گشٍُ

 سد ًوی شَد.

2. Columns   ایي آهاسُ تفاٍت هیاى :

 سِ گشٍُ اص داسٍّا سا هی سٌجذ.

دس ایي هحاسثِ شذُ   p-valueػذد

محذيدٌ ی  اوتخاب

 تعذاد تکرار َا دادٌ َا
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 تضسگتش است. دس ًتیجِ دس ایٌجا ًیض فشض صفش سد ًوی شَد.= 𝛼 9.90تخش ًیض اص هقذاس 

3. Interactionدس ایي تخش  داسٍ ٍ جٌسیت( سا هی سٌجذ.ًگیي تؼاهلی تیي دٍ گشٍُ): ایي آهاسُ تفاٍت هیا

تضسگتش است. دس ًتیجِ دس ایي قسوت ًیض فشض صفش سد ًوی  9.90است کِ اص ػذد   0..9هقذاس آهاسُ تشاتش 

شَد. دس ٍاقغ هی تَاى گفت تاثیش داسٍ ّا تشای دٍ گشٍُ هشداى ٍ صًاى تِ صَست یکساى است. ٍ تفاٍت هؼٌی 

 ٍ دس تاثیش ایي دٍ گشٍُ جٌسیت ٍجَد ًذاسد.داس

 

 (ANOVA: Two-Factor without Replicationتحلیل ياریاوس دي فاکتًری بذين تکرار)

تشای ایي هشحلِ دادُ ّایی ّواًٌذ دادُ ّای تصَیش پاییي اًتخاب شذُ است. دادُ ّا دس ایي هشحلِ هشتَط تِ 

سیاضی، شیوی ٍ فیضیک است.ًوشات چٌذ ًفش اص داًش آهَصاى دس دٍسس   

داًش آهَص  .ٍ  29ّواى طَس کِ هشاّذُ هیکٌیذ ًوشات اص 

 آٍسدُ شذُ است. 

دسٍس ٍ اختالف هیاًگیي تیي ًوشات  هیخَاّین دس ایٌجا

 تسٌجین. داًش آهَصاى 

ّوچَى دٍ حالت قثلی هسیش صیش سا طی ًواییذ تا 

 پٌجشُ ی هشتَط تِ جذٍل تحلیل ٍاسیاًی دٍ فاکتَسی

 تذٍى تکشاس تاص شَد.

Data > Data Analysis > Anova: Two-Factor 

Without Replication > Ok 

 

تَضیحات کادس سٍتشٍ ّواًٌذ حالت  ّای قثل 

 است. تشای هطالؼِ دٍتاسُ ایٌجا سا کلیک کٌیذ.
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 هحذٍدُ ی دادُ ّایی کِ دس ایي هثال اًتخاب کشدُ این تا کادس قشهض هشخص شذُ است.  

 

جذٍل  okپس اص صدى دکوِ ی 

تحلیل ٍاسیاًس سسن ٍ ًوایش دادُ 

 هی شَد. 

ّواًٌذ دٍ حالت قثلی هؼذل ّش یک 

اص داًش آهَصاى ٍ ٍاسایٌس ًوشات 

ّش فشد ٍ ّوچٌیي هتَسط ًوشُ دس 

ّش دسس دس جذٍل اٍل هحاسثِ 

شذُ است. دس جذٍل تحلیل 

ٍ  Fٍاسیاًس ًیض هقذاس آهاسُ 

هحاسثِ   p-value هقذاس  ّوچٌیي

 ٍ ًوایش دادُ شذُ است. 

پس فشض صفش یؼٌی تشاتشی  است 9.90کِ تیشتش اص  rowدس قسوت  p-valueتفسیش خشٍجی: تا تَجِ تِ هقذاس 

ًش آهَصاى تا یک دیگش سد ًویشَد. دس ٍاقغ هؼذل صّشا تا هؼذل سَسي ٍ دیگش هیاًگیي ّای ًوشات دا

ایي ػذد ًیض اص  coulmnsتشای  p-valueّوچٌیي تا تَجِ تِ ػذد  داًشآهَصاى تفاٍت فاحشی تا یکذیگش ًذاسد.

ًتیجِ هی گیشین کِ هیاًگیي ًوشُ  تضسگتش است. تا تَجِ تِ ایي اػذاد فشض صفش سد ًوی شَد. پس 9.90هقذاس 

 دسس سیاضی تا هیاًگیي ًوشُ دسس قیضیک ٍ هیاًگیي ًوشُ ی شیوی تفاٍت فاحشی ًذاسد.

 

 

 مىبع:

اکسل)مقذمٍ،تحلیل ياریاوس،رگرسیًن ي آزمًن میاوگیه(، تُیٍ ي گرد آيری: حمیذ مسعًدی، 

، داوشگاٌ فرديسی مشُذ9831تابستان   


