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هقذهِ:
اص ایي آصهَى پشاکٌذگی دٍ خاهعِ سا تا همایسِ ٍاسیاًس ّا تشسسی هی کٌٌذ .ایي آصهَى تا ًام ًسثت ٍاسیاًس ًیض
ضٌاختِ هی ضَد .آصهَى ٍ Fاسیاًس دٍ هدوَعِ دادُ سا هحاسثِ کشدًُ ،سثت تیطتش تش کوتش سا هحاسثِ ٍ دس
خذٍل ًطاى هی دّذ .دس اداهِ چگًَگی اًدام آصهَى  Fفیطش دس ًشم افضاس  excelآهَصش دادُ ضذُ است.
هطالة اسائِ ضذُ دس ایي هتي عثاستٌذاص:
ضشایط الصم تشای اًدام آصهَى F

اًدام آصهَى  Fفیطش
ضرایط الزم برای اًجام آزهَى F

صهاًی کِ تخَاّین هیاًگیيّای دٍ خاهعِ (یا ًوًَِ) سا تا ّوذیگش همایسِ کٌین ٍ هعٌیداسی تفاٍت تیي آىّا سا
تشسسی ًوایین ،اص آصهَى ّای  tاستفادُ هیکٌین .اها صهاًی کِ پژٍّصگش تخَاّذ تِ تشسسی تفاٍتّای هیاًگیي
تیص اص دٍ خاهعِ (یا ًوًَِ) تپشداصد ،تِکاسگیشی آصهَىّایی چَى  tاهکاىپزیش ًخَاّذ تَد .تشای ایي هٌظَس دس
ایيگًَِ پژٍّصّا اص سٍش تحلیل ٍاسیاًس یا آصهَى  Fاستفادُ هیگشدد .تِ عٌَاى هثال اگش تخَاّین تفاٍت
دسآهذ تیي سِ گشٍُ کاسهٌذ ،کطاٍسص ٍ کاسگش سا تشسسی کٌین ،اص آصهَى  Fیا تحلیل ٍاسیاًس استفادُ هیکٌین.
ایي سٍش تفاٍت هعٌیداسِ تیي دسآهذ گشٍُّای ضغلی سِگاًِ سا اص طشیك همایسِ هیاًگیي دسآهذّای آًاى تشسسی
هیکٌذ.
آزهَى تحلیل ٍاریاًس یک راِّ یا آزهَى  ،Fگسترشیافتِ ٍ تعوینیافتِ آزهَى  tهستقل است ٍ زهاًی بِکار هیرٍد

کِ ها بخَاّین بیص از دٍ (سِ یا بیطتر) گرٍُ یا ٍضعیت را با ّن هقایسِ کٌین .صهاًی کِ تعذاد گشٍُّا سِ یا تیطتش
تاضذ ،پژٍّصگشاى ٍ آهاسضٌاساى هعوَال تِ خای اًدام چٌذ آصهَى تی هستمل ،اص آصهَى تحلیل ٍاسیاًس
استفادُ هیکٌٌذ .هثال صهاًی کِ ها تخَاّین هیضاى دسآهذ هشدم سِ ضْش تْشاى ،کشج ٍ هطْذ سا تا ّن همایسِ
کٌین ٍ یا تخَاّین تعذاد ساعات هطالعِ داًطدَیاى چْاس همطع فَق دیپلن ،کاسضٌاسی ،کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشا
سا تا ّن همایسِ کٌین اص ایي آصهَى استفادُ هیکٌین.
اًجام آزهَى  Fفیطر
دس اتتذا لثل اص اًدام آصهَى  Fالصم تِ رکش است کِ آیکَى هشتَط تِ تحلیل ّای آهاسی دس ًشم افضاس  excelتِ
صَست پیص فشض دس تة  dataلشاس دادُ ًطذُ ٍ دس صَست فعال ًکشدى آى الصم است آى سا فعال ًواییذ.
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چگًَگی فعال ساصی آیکَى  data analysisدس تة  dataدس فایل "تحلیل ٍاسیاًس" دس صفحِ آهَصش هشتَط
تِ ًشم افضاس  excelدس سایت هشص تحلیل آهاس خَاسصهی لشاس دادُ ضذُ است.

دادُ ّای سٍتشٍ سا دس ًظش تگیشیذ.

تشای اًدام آصهَى  Fهسیش سا اًدام دّیذ.
Data > Data Analysis > F-Test Two-Sample For Variances > OK

پس اص صدى دکوِ ی  okپٌدشُ ی صیش تاص هی ضَد.
آدرس دادُ ّای ًوًَِ ی اٍل

هقذار آلفا سطح
آدرس دادُ ّای ًوًَِ ی دٍم

هعٌی داری

خرٍجی در ّواى
اًتخاب آدرس خرٍجی (بِ دلخَاُ

صفحِ چاپ ضَد.

ّر کجای صفحِ هی تَاًذ باضذ).
خرٍجی در صفحِ ای دیگردر

خرٍجی در اکسل

ّواى فایل اکسل چاپ ضَد.

دیگری چاپ ضَد.

3|www.Kharazmi-Statistics.ir

تا کلیک کشدى تش سٍی

پٌدشُ تاسیک ضذُ ٍ ضوا هی تَاًیذ هحذٍدُ ی سلَل ّایی کِ هی خَاّیذ سا

اًتخاب کٌیذ ٍ .تا صدى دکوِ ی  enterهحذٍدُ اًتخاب ضذُ ٍ دٍتاسُ پٌدشُ تِ حالت لثل تاص هی گشدد .دس
تصَیش هشتَط تِ دادُ ّا هحذٍدُ ی هطخص ضذُ تشای دادُ ّا تا کادس تٌفص هطخص ضذُ است.
تا تَخِ تِ تَضیحات اسائِ ضذُ دس تصَیش تاال تواهی فیلذ ّا سا پش کٌیذ ٍ .سپس دکوِ ی  okسا تضًیذ تا ًتایح
چیضی هطاتِ تصَیش پاییي ًوایص دادُ ضَد.
دس خذٍل سٍتشٍ هیاًگیيٍ ،اسیاًس ،تعذاد
هطاّذات ،دسخِ آصادی تشای ّش یک اص هتغیشّا
هحاسثِ ٍ ًوایص دادُ ضذُ است .همذاس آهاسُ ی F

ٍ ً P-Valueیض هحاسثِ ضذُ کِ دس تا تَخِ تِ
تضسگتش تَدى همذاس  P-Valueاص همذاس ...:
دسًتیدِ فشض صفش سد ًوی ضَد .دس ًتیدِ هی
تَاى کِ دس سطح  %5:تفاٍت هعٌی داسی تیي هیاًگیي ّای دٍ هتغیش ٍ Bٍ Aخَد ًذاسد.

هٌبع:
 ساٌّوای آساى تحلیل آهاسی تا  ،SPSSساهیي کشیوی،اًتطاسات ٌّگام،تاتستاى 59 اکسل(همذهِ،تحلیل ٍاسیاًس،سگشسیَى ٍ آصهَى هیاًگیي) ،تْیِ ٍ گشد آٍسی :حویذ هسعَدی ،تاتستاى ،9835داًطگاُ فشدٍسی هطْذ
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