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 مقدمه:

دس حقیقت تحلیل سگشسیًَی في ٍ تکٌیکی آهبسی ثشای یکی اص پشکبسثشدتشیي هجبحث آهبسی سگشسیَى است. 

ثشسسی ٍ هذل سبصی استجبط ثیي هتغیشّب است. سگشسیَى تقشیجبً دس ّش صهیٌِ ای اص جولِ هٌْذسی، فیضیک، 

هی تَاى گفت  .تثیٌی هَسد ًیبص اس ی ثشآٍسد ٍ پیصثشا اقتصبد، هذیشیت، علَم صیستی، ثیَلَطی ٍ علَم اجتوبعی

ایي کِ ًشم افضاس اکسل چقذس دس ایي تحلیل سگشسیًَی، پشکبسثشدتشیي سٍش دس ثیي تکٌیک ّبی آهبسی است. 

سگشسیَى گیشی اًجبم داد ٍ گبّی اص اکسل دس حذ سبدُ هی تَاى حیطِ قبثلیت داسد هطخص ًیست ٍلی 

سا ثیبى  excelهطکالت سا اص پیص سٍ ثشداضت. دس اداهِ سٍش اًجبم تحلیل سگشسیَى ثِ ٍسیِ ی ًشم افضاس 

 خَاّین کشد.

 هطبلجی کِ دس ایي فبیل ثیبى ضذُ است عجبستٌذ اص:

 Data Analysisآیکَى  ىچگًَگی فعبل کشد

 تحلیل سگشسیَى

 

 Data Analysisچگونگی فعال کردن آیکون 

ایي آیکَى سٍضي ًیست. ٍ ًیبص است تب تٌظین خبصی اًجبم ضَد تب ایي اهکبى  ،دس حبلت پیص فشض دس ًشم افضاس

)الصم ثِ رکش است هشاحل ثیبى ضذُ دس ایي هتي هتٌبست ثب ًشم افضاس دس صفحِ ی اصلی ًشم افضاس فعبل گشدد. 

excel2010 .)پس اص ًصت ًشم افضاس صثبًِ  استData  ثِ ضکل صیش است ٍ آیکَىData Analysis ٍجَد ًذاسد. 

 

 هسیش صیش سا طی ًوبییذ. Data Analysisثشای فعبل کشدى  ،excelپس اص ثبص کشدى 

File > options > Add-Ins  
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ثبص  Add-Insدس پبییي پٌجشُ کلیک کشدُ تب پٌجشُ ای ثب عٌَاى GO دس پٌجشُ ی ثبص ضذُ ثش سٍی گضیٌِ ی

 گشدد. 

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

آیکَى هشثَط ثِ تحلیل دادُ دس صثبًِ  OKپس اص آى ثب صدى دکوِ ی 

  ظبّش هی ضَد. Dataی 

 

دس اًتْبی صثبًِ  Data Analysis ّوبًطَس کِ هطبّذُ هی کٌیذ آیکَى

 قشاس دادُ ضذُ است. Dataی 

 

پٌجشُ ای هطبثِ تصَیش  Data Analysisشدى ثش سٍی آیکَى کثب کلیک 

 آى ثْشُ ثجشیذ. سٍثشٍ ًوبیص دادُ هی ضَد. کِ هی تَاًیذ اص توبهی اهکبًبت
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 تحلیل رگرسیون

ٍقتی تعذادی هتغیش هستقل ثشای یک هتغیش ٍاثستِ داسین، هی خَاّین ثجیٌین کِ آیب هی تَاًین ثب داضتي  

هسئلِ ثِ کشات دس تحلیل ّبی علَم  يهتغیشّبی هستقل ثب هقبدیش هتفبٍت هتغیش ٍاثستِ سا پیص ثیٌی کٌین. ای

 بًی ٍ سبیش علَم کبسثشد داسد.ساً

هتغیش  5بل صیش سا دس ًظش ثگیشیذ. ثشای اًجبم تحلیل سگشسیَى هث

 هطبّذُ داسًذ تصَس کٌیذ هتغیش اٍل 19داسین کِ ّش یک اص آًْب 

(Y،هتغیش ٍاثستِ ٍ دیگش هتغیشّب )  هتغیشّبی هستقل ّستٌذ. هی

  خَاّین هذل سگشسیًَی هٌبست سا ثِ دادُ ّبی صیش سگشس کٌین.

 

 .ثشای اًجبم سگشسیَى هسیش صیش سا طی ًوبییذ

Data > Data Analysis > Regression > OK 

 

 

 

 

ثبص  سٍثشٍپٌجشُ ی  OKپس اص کلیک ثش سٍی دکوِ ی 

 هی ضَد.

ّش یک اص فیلذّب سا ثب تَجِ ثِ تَضیحبت اسائِ ضذُ پش 

دس اداهِ ثیبى ضذُ  ّبًوبییذ. تَضیحبت ّش یک اص فیلذ

 است.
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هحذٍدُ ی هَسد ًظش دس تصَیش هشثَط ثِ دادُ ّب ثب کبدس ) ي پٌجشُ جْت ٍسٍد هتغیش ٍاثستِ است.ای .1

 (قشهض هطخص ضذُ است.

)هحذٍدُ ی هَسد ًظش  هتغیش هی ثبضذ. 16 ب هتغیشّبی ٍاثستِ تب حذاکثشایي پٌجشُ جْت ٍسٍد هتغیش ی .2

 دس تصَیش هشثَط ثِ دادُ ّب ثب کبدس سجض هطخص ضذُ است.(

اگش ایي گضیٌِ سا عالهت ثضًیذ سدیف اٍل یعٌی ًبهْب ثِ دسستی جبی خَد قشاس گشفتِ ٍ اکسل خطب ًوی  .3

 دّذ.

 هقذاس ثبثت سا صفش دس ًظش هی گیشد. .4

 % هی ثبضذ.95هعٌی داسی ثب پیص ثیٌی سطح  .5

 آدسس هشثَط ثِ ًتبیج )ًتبیج دس سلَلی دس ّوبى صفحِ چبح ضَد.( .6

 ( دیگش دس ّوبى فبیل چبح ضَد.(sheetآدسس هشثَط ثِ ًتبیج )ًتبیج دس ثشگ) .7

 آدسس هشثَط ثِ ًتبیج )ًتبیج دس فبیل جذیذی چبح ضَد.( .8

 ش ثبقیوبًذُ سا دس خشٍجی ًطبى هی دّذ.یهقبد .9

 ًوَداس هقبدیش ثبقیوبًذُ سا سسن هی کٌذ. .10

 هقبدیش ثبقیوبًذُ استبًذاسد سا دس خشٍجی ًطبى هی دّذ. .11

 پیص ثیٌی دس ثشاثش هقبدیش ٍاقعی استفبدُ هی ضَد. یشجْت سسن ًوَداسی ثشای هقبد .12

 ًوَداس احتوبل ًشهبل سا سسن هی کٌذ. .13

پٌجشُ ثبسیک ضذُ ٍ ضوب هی تَاًیذ هحذٍدُ ی سلَل ّبیی کِ هی خَاّیذ سا  ثب کلیک کشدى ثش سٍی 

هحذٍدُ اًتخبة ضذُ ٍ دٍثبسُ پٌجشُ ثِ حبلت قجل ثبص هی گشدد. دس  enterاًتخبة کٌیذ. ٍ ثب صدى دکوِ ی 

تصَیش هشثَط ثِ دادُ هحذٍدُ ی دادُ ّب ثب کبدس سجض سًگ هطخص ضذُ است. ثب اًتخبة دکوِ ی سادیَیی 

columns .ثِ ًشم افضاس گفتِ هی ضَد کِ گشٍُ ّب ثِ ّوبى صَست ستَى ّبی اٍلیِ ّستٌذ ٍ ًِ سطشی 

سا ثضًیذ تب ًتبیج چیضی  okثب تَجِ ثِ تَضیحبت اسائِ ضذُ توبهی فیلذ ّب سا پش کٌیذ. ٍ سپس دکوِ ی     

 پبییي ًوبیص دادُ ضَد. بٍیشهطبثِ تص
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جذاٍل هشثَط ثِ 

 Rحبسجِ ه

R Square، 

R ،ُتعذیل ضذ 

 جذٍل تحلیل ٍاسیبًس، 

 ، Fآهبسُ ی 

 دسجِ ّبی آصادی،  

 p-valueهقبدیش 

 

 

خشٍجی ثذست آهذُ اص آصهَى سگشسیَى ضبهل سِ جذٍل هْن است، جذٍل آهبسُ ّبی سگشسیًَی، جذٍل آصهَى 

 آًٍَا ٍ جذٍل ضشایت.

 R( ٍ ضشیت تعییي )Multiple Rّوجستگی چٌذگبًِ )ضشیت دس جذٍل اٍل هقبدیش ضبخص ّبی آهبسیِ 

Square) ضشیت است. 19تعذاد ًوًَِ ثشاثش ثب تعذاد هطبّذات یب است. گضاسش ضذُ  ٍ تعذاد هطبّذات 

چٌذگبًِ هیضاى ّوجستگی هتغیشّبی هستقل ثب هتغیش ٍاثستِ سا ًطبى هی دّذ ٍ ضشیت تعییي هقذاس ّوجستگی 

چِ هیضاى اص  تَاًستِ اًذ ٍاسیبًس هتغیش ٍاثستِ کِ ًبضی اص هتغیشّبی هستقل است )یب ایي کِ هتغیشّبی هستقل

سا ًطبى هی دّذ. ثش اسبس ًتبیج ثذست آهذُ ًتیجِ هی  (سا تجییي هی کٌٌذ اثستٍِاسیبًس یب تغییشات هتغیش ٍ

دسصذ اص ٍاسیبًس یب  73/. ثذست آهذُ است کِ ًطبى هی دّذ حذٍد 734گیشین کِ ضشیت تعییي ثشاثش ثب 

بضذ ّشچِ هیضاى ضشیت تعییي ثیطتش ث تجییي هی کٌٌذ.هتغیشّبی هستقل  سا ایي هثبل تغییشات هتغیش ٍاثستِ

 ًطبى اص تبثیش ثیطتش هتغیشّبی هستقل ثش ٍاثستِ است.

( ثشاصش هذل سگشسیَى سا ًطبى هی دّذ، ثذیي هعٌب کِ آیب هذل سگشسیًَی هٌبست ANOVAجذٍل آًٍَا )

است ٍ هتغیشّبی هستقل ثِ کبس سفتِ هی تَاًٌذ هتغیش ٍاثستِ سا پیص ثیٌی کٌٌذ یب خیش. چٌبًچِ سطح هعٌی 

/. ثبضذ ًطبى اص ثشاصش هذل سگشسیًَی داسد. دس ایي هثبل 05( کوتش اص هقذاس Significance F) Fداسی آصهَى 

( است کِ ًطبى هی دّذ هذل سگشسیًَی هٌبست ثَدُ Pیب  sig/. ;00040/. است )05سطح هعٌی داسی کوتش اص 

کٌٌذ ٍ ثش هتغیش ٍاثستِ ٍ هتغیشّبی هستقل تَاًستِ اًذ ثِ طَس هعٌی داسی تغییشات هتغیش ٍاثستِ سا پیص ثیٌی 

 تبثیشگزاس ثبضٌذ.

تعییي مقدار ضریب  

 تعداد مشاهدات

 Fمقدار آماره 

 سطح معنی داری آماره

1و  3ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل  سطح معنی داری متغیرهای  
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جذٍل آخش، جذٍل ضشایت ًبم داسد کِ دس آى ًتیجِ تبثیش ّش هتغیش هستقل ثش ٍاثستِ اسائِ ضذُ است. دٍ ضبخص 

( P-Value( ٍ سطح هعٌی داسی )Coefficientsهْن ضبخص ضشیت تبثیش یب ضشیت سگشسیًَی استبًذاسد ضذُ )

هعٌی  ،ثضسگی تبثیش ّش هتغیش هستقل ثش ٍاثستِ سا ًطبى هی دّذ ٍ سطح هعٌی داسیاست. ضشیت تبثیش هیضاى یب 

/. ٍ 314ثب ضشایت  3ٍ  1ذ. ًتبیج ًطبى هی دّذ دٍ هتغیش هستقل ایي تبثیش سا ًطبى هی دّ آهبسیِ داس ثَدى

ثب دٍهتغیش هستقل دیگش کٌٌذگیِ ثبالتشی دس هقبیسِ ثیٌی/. تبثیش ثیطتشی ثش هتغیش ٍاثستِ داسًذ ٍ تَاى پیص245

  داسًذ.

(، ًطبى هی دّذ تبثیش آى هتغیش P</. 05/. ثبضذ )05چٌبًچِ سطح هعٌی داسی ّش هتغیش هستقل کوتش اص هقذاس 

ثستِ اص ًظش آهبسی تبییذ هی ضَد. ًتبیج ثذست آهذُ ًطبى هی دّذ سطح هعٌی داسی ثشای هستقل ثش هتغیش ٍا

/. است کِ ثذیي هعٌبست کِ اص ًظش آهبسی تبثیش ّیچکذام اص 05توبهی هتغیشّبی هستقل ثیطتش اص هقذاس 

 هتغیشّبی هستقل ثش ٍاثستِ تبییذ ًوی ضَد.

بّذات یب ًوًَِ ّبست. دقت ضَد کِ آصهَى سگشسیَى ًیبصهٌذ علت اصلی ایي عذم هعٌی داسی دس تعذاد هط ًکتِ:

هطبّذات صیبدی است کِ دس کتت آهبسی ٍ سٍش تحقیق، سٍش ّبیی ثشای هحبسجِ حذاقل تعذاد ًوًَِ ثشای 

هطبّذُ(، هی  100آصهَى سگشسیَى گضاسش ضذُ است. چٌبًچِ تعذاد هطبّذات ثیطتش ثَد )هثال ثیطتش اص 

 اس ثَدى تبثیش ثشخی اص هتغیشّبی هستقل ثش ٍاثستِ ثبضین.تَاًستین ضبّذ هعٌی د
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، داًطگبُ فشدٍسی هطْذ1389  

-http://www.iranresearches.ir  

 

http://www.iranresearches.ir/

