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مرکس آماری خًارزمی

هقذهِ:
ّوَارُ در طَل تحلیل بِ تعذادی ًوًَِ ًیاز است کِ تفسیرّایی بر رٍی آًْا اًجام شَد .بالخصَص اگر تعذاد
جوعیت هَرد بررسی زیاد باشذ .یک از اهکاًاتی کِ ًرم افسار  excelدر اختیار کاربراى خَد قرار هی دّذ ًوًَِ
گیری از دادُ ّای هَرد بررسی است .در اداهِ چگًَگی اًجام ًوًَِ گیری در ًرم افسار  Excelرا بیاى هی کٌین.
دستَر بیاى شذُ در اداهِ کاربر را قادر هی سازد کِ ًوًَِ گیری سادُ ای از جوعیت هَرد بررسی داشتِ باشذ.
ابتذا دادُ ّای هَرد بررسی را ٍارد ً Excelواییذ .برای ًوًَِ گیری سادُ هراحل زیر را طی ًواییذ.
Data > data analysis > sampling > ok
الزم به یادآوری است که در حالت پیش فرض نرم افسار  Excelتَب  data analysisوجىد ندارد و این تنظیامت باید تىسط کاربر انجم گردد.
برای فعال کردن تب مربىطه می تىانید به فایل تحلیل واریانس در صفحه ی مربىط به آمىزش نرم افسار  Excelمراجعه منایید.

پس از زدى دکوِ ی  okپٌجرُ ی رٍبرٍ باز هی شَد.
دادٌ َایی کٍ می خًاَیم اعذاد
تصادفی از آوُا اوتخاب شًوذ.

عذد ايل را بٍ صًرت تصادفی اوتخاب

 6عذد تصادفی

می کىذ ي اعذاد بعذی را بٍ فاصلٍ ی 5

اوتخاب می کىذ.

ردیف بعذی از عذد تصادفی ايل
اوتخاب می کىذ .در ایه ريش تعذاد
خريجی در َمان

ومًوٍ َا بستگی بٍ تعذاد جامعٍ داد ي

صفحٍ چاپ شًد.

تىُا فاصلٍ ی بیه ردیف َا مشخص
می شًد.
اوتخاب آدرس خريجی (بٍ دلخًاٌ
َر کجای صفحٍ می تًاوذ باشذ).

خريجی در صفحٍ ای دیگردر

خريجی در اکسل

َمان فایل اکسل چاپ شًد.

دیگری چاپ شًد.

با اًجام تٌظین هربَطِ اعذاد تصادفی اًتخابی در سلَل اًتخابی ًوایش دادُ هی شًَذ.
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هٌبع:
 اکسل(هقذهِ،تحلیل ٍاریاًس،رگرسیَى ٍ آزهَى هیاًگیي) ،تْیِ ٍ گرد آٍری :حویذ هسعَدی ،تابستاى ،9831داًشگاُ فردٍسی هشْذ
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