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 هقذهِ:

ایي آصهَى تا ًام ًسثت ٍاسیاًس ًیض سِ ٍاسیاًس ّا تشسسی هی کٌٌذ. اص ایي آصهَى پشاکٌذگی دٍ خاهعِ سا تا همای

ٍاسیاًس دٍ هدوَعِ دادُ سا هحاسثِ کشدُ، ًسثت تیطتش تش کوتش سا هحاسثِ ٍ دس  Fضٌاختِ هی ضَد. آصهَى 

 آهَصش دادُ ضذُ است.  excelفیطش دس ًشم افضاس  Fآصهَى دس اداهِ چگًَگی اًدام  خذٍل ًطاى هی دّذ.

 هطالة اسائِ ضذُ دس ایي هتي عثاستٌذاص:

 Fضشایط الصم تشای اًدام آصهَى  

 فیطش Fاًدام آصهَى 

 Fضرایط الزم برای اًجام آزهَى 

ّا سا داسی تفاٍت تیي آىهمایسِ کٌین ٍ هعٌیًوًَِ( سا تا ّوذیگش  )یاّای دٍ خاهعِ صهاًی کِ تخَاّین هیاًگیي

ّای هیاًگیي تخَاّذ تِ تشسسی تفاٍت گشپژٍّصکٌین. اها صهاًی کِ استفادُ هی tتشسسی ًوایین، اص آصهَى ّای 

پزیش ًخَاّذ تَد. تشای ایي هٌظَس دس اهکاى tّایی چَى کاسگیشی آصهَىتِتیص اص دٍ خاهعِ )یا ًوًَِ( تپشداصد، 

گشدد. تِ عٌَاى هثال اگش تخَاّین تفاٍت استفادُ هی Fاص سٍش تحلیل ٍاسیاًس یا آصهَى  ّاپژٍّصگًَِ ایي

کٌین. یا تحلیل ٍاسیاًس استفادُ هی Fدسآهذ تیي سِ گشٍُ کاسهٌذ، کطاٍسص ٍ کاسگش سا تشسسی کٌین، اص آصهَى 

ص طشیك همایسِ هیاًگیي دسآهذّای آًاى تشسسی گاًِ سا اّای ضغلی سِتیي دسآهذ گشٍُ داسِایي سٍش تفاٍت هعٌی

 کٌذ.هی

رٍد کار هیهستقل است ٍ زهاًی بِ tیافتِ آزهَى یافتِ ٍ تعوین، گسترشFآزهَى تحلیل ٍاریاًس یک راِّ یا آزهَى 

ّا سِ یا تیطتش . صهاًی کِ تعذاد گشٍُکِ ها بخَاّین بیص از دٍ )سِ یا بیطتر( گرٍُ یا ٍضعیت را با ّن هقایسِ کٌین

هعوَال تِ خای اًدام چٌذ آصهَى تی هستمل، اص آصهَى تحلیل ٍاسیاًس  گشاى ٍ آهاسضٌاساىپژٍّصتاضذ، 

هثال صهاًی کِ ها تخَاّین هیضاى دسآهذ هشدم سِ ضْش تْشاى، کشج ٍ هطْذ سا تا ّن همایسِ  کٌٌذ.استفادُ هی

ْاس همطع فَق دیپلن، کاسضٌاسی، کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشا کٌین ٍ یا تخَاّین تعذاد ساعات هطالعِ داًطدَیاى چ

 کٌین.سا تا ّن همایسِ کٌین اص ایي آصهَى استفادُ هی

 فیطر Fاًجام آزهَى 

تِ  excelالصم تِ رکش است کِ آیکَى هشتَط تِ تحلیل ّای آهاسی دس  ًشم افضاس  Fدس اتتذا لثل اص اًدام آصهَى 

 دُ ًطذُ ٍ دس صَست فعال ًکشدى آى الصم است آى سا فعال ًواییذ.لشاس دا dataصَست پیص فشض دس تة 



3 | w w w . K h a r a z m i - S t a t i s t i c s . i r  

 

دس صفحِ آهَصش هشتَط  "تحلیل ٍاسیاًس"دس فایل   dataدس تةdata analysis گًَگی فعال ساصی آیکَى چ

 هاس خَاسصهی لشاس دادُ ضذُ است.آدس سایت هشص تحلیل  excelتِ ًشم افضاس 

 

 دادُ ّای سٍتشٍ سا دس ًظش تگیشیذ.

 

 هسیش سا اًدام دّیذ. Fتشای اًدام آصهَى 

Data > Data Analysis > F-Test Two-Sample For Variances > OK 

 

 

 

 

 

   پٌدشُ ی صیش تاص هی ضَد.  okپس اص صدى دکوِ ی  

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ًوًَِ ی اٍلآدرس دادُ ّا  

آدرس خرٍجی )بِ دلخَاُ اًتخاب 

  ّر کجای صفحِ هی تَاًذ باضذ.(

سطح  هقذار آلفا

 هعٌی داری

خرٍجی در ّواى 

 صفحِ چاپ ضَد.

خرٍجی در اکسل 

چاپ ضَد. یدیگر  

در خرٍجی در صفحِ ای دیگر

چاپ ضَد. فایل اکسل ّواى  

ی ًوًَِ ی دٍمآدرس دادُ ّا  

http://kharazmi-statistics.ir/fa/narmafzarexcel.aspx
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پٌدشُ تاسیک ضذُ ٍ ضوا هی تَاًیذ هحذٍدُ ی سلَل ّایی کِ هی خَاّیذ سا  تا کلیک کشدى تش سٍی 

. دس هحذٍدُ اًتخاب ضذُ ٍ دٍتاسُ پٌدشُ تِ حالت لثل تاص هی گشدد enterٍ تا صدى دکوِ ی  اًتخاب کٌیذ.

 کادس تٌفص هطخص ضذُ است.هطخص ضذُ تشای دادُ ّا تا تصَیش هشتَط تِ دادُ ّا هحذٍدُ ی 

سا تضًیذ تا ًتایح  okتا تَخِ تِ تَضیحات اسائِ ضذُ دس تصَیش تاال تواهی فیلذ ّا سا پش کٌیذ. ٍ سپس دکوِ ی 

 چیضی هطاتِ تصَیش پاییي ًوایص دادُ ضَد.

دس خذٍل سٍتشٍ هیاًگیي، ٍاسیاًس، تعذاد 

هطاّذات، دسخِ آصادی تشای ّش یک اص هتغیشّا 

 Fهمذاس آهاسُ ی هحاسثِ ٍ ًوایص دادُ ضذُ است. 

 ٍP-Value  ًِیض هحاسثِ ضذُ کِ دس تا تَخِ ت

 :...اص همذاس  P-Valueتضسگتش تَدى همذاس 

دس ًتیدِ هی  دسًتیدِ فشض صفش سد ًوی ضَد.

 ٍخَد ًذاسد. A ٍ B% تفاٍت هعٌی داسی تیي هیاًگیي ّای دٍ هتغیش :5س سطح تَاى کِ د

 

 

 

 

 

 هٌبع:

 59، ساهیي کشیوی،اًتطاسات ٌّگام،تاتستاى SPSSساٌّوای آساى تحلیل آهاسی تا  -

سل)همذهِ،تحلیل ٍاسیاًس،سگشسیَى ٍ آصهَى هیاًگیي(، تْیِ ٍ گشد آٍسی: حویذ هسعَدی، تاتستاى اک -

 فشدٍسی هطْذ، داًطگاُ 9835


