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مرکس آماری خوارزمی

استفاده از اکسل برای تحلیل آماری
ثرای تحلیل ّبی آهبری ًیبزی ثِ استفبدُ از چٌذیي ًرم افسار ًیست .ثرًبهِ اکسل هی تَاًذ آزهَى ّبی آهبری
هتعذدی را اًجبم دّذ ٍ تحلیل ّبی هتعذدی اًجبم دّذ .ایي هطلت آهَزضی هرٍری اجوبلی ثر تحلیل آهبری در
ثرًبهِ اکسل ثب استفبدُ از اثسار تحلیل آهبری ( )Data Analysisاست.
قذم ًخست ایي است کِ هب ثبیذ هطوئي ضَین کِ اثسار تحلیل دادُ در اکسل ًصت ضذُ ثبضذ.
هب ثبیذ اثسار تحلیل دادُ را در صفحِ اصلی ٍ در هٌَی ( Dataسوت راست هٌَی  )Dataهطبّذُ کٌین.

اگر اثسار تحلیل دادُ را هطبّذُ ًوی کٌیذ ثِ قسوت > Options > File
 ٍ Add-Insثرٍیذ ٍ اثسار  Analysis Toolرا اضبفِ کٌیذ .ثعذ از افسٍدى ایي
اثسار ثبیذ در صفحِ اصلی اکسل ٍ در هٌَی  Dataاثسار Data Analysis

هطبّذُ ضَد.
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محاسبه آمارهای توصیفی
ًکتِ هْن ٍ هثجت اثسار تحلیل دادُ ( )Data Analysisایي است کِ ایي اثسار هی تَاًذ چٌذیي آزهَى را ثِ طَر
ّوسهبى اًجبم دّذ .اگر هی خَاّیذ یک چطن اًذاز ٍ ًتیجِ سریع از دادُ ّبیتبى داضتِ ثبضیذ ،ایي اثسار هی
تَاًذ هجوَعِ ای از آهبرّبی تَصیفی را ثِ هب ثذّذ .آهبرّبی تَصیفی هی تَاًذ ثرای تحلیل ّبی آهبری دیگر
ّن هفیذ ثبضذ.
فبیل دادُ ّب را ثبز هی کٌین کِ ضبهل سِ هتغیر است :سبثقِ ضغلی ،سي ٍ درآهذ .توبهی هتغیرّب عذدی ٍ کوی
ّستٌذ.
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اگر ثخَاّین یک چطن اًذاز سریعی از هتغیرّب
داضتِ ثبضین ،هی تَاًین از اثسار Descriptive

 Statisticsاستفبدُ کٌین .ثِ صفحِ دادُ ّب هی
رٍین ٍ اثسار  Data Analysisرا اًتخبة هی
کٌین .از لیست اثسارّب،گسیٌِ

Descriptive

 Statisticsرا اًتخبة هی کٌین.

ستًَی از اعذاد را کِ هی خَاّین آهبر تَصیفی آى را ثذست ثیبٍرین اًتخبة هی کٌینً( .کتِ :عٌَاى هتغیر یب
عٌَاى ستَى را ًجبیذ اًتخبة کٌینّ .وچٌیي گسیٌِ  Summary statisticsرا فعبل هی کٌین).
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ثب اجرای دستَر ،آهبرُ ّبی تَصیفی هْوی چَى هیبًگیي ،اًحراف
استبًذاردٍ ،اریبًس ٍ هقبدیر کجی ٍ کطیذگی ارائِ هی ضَد .ایي
آهبرُ ّب در صفحِ جذیذی کِ ثرًبهِ اکسل ایجبد هی کٌذ ًوبیص
دادُ هی ضَد.

 )1همبستگی
یکی دیگر از آزهَى ّبی پرکبرثرد آهبری ،آزهَى ّوجستگی ٍ ثذست آٍردى هبتریس ّوجستگی استّ .وجستگی
ًطبى دٌّذُ راثطِ دٍ هتغیر است ٍ ایي ضریت ّوجستگی هحبسجِ ضذُ ،ضریت ّوجستگی پیرسَى
( )Pearson’s Rاست .آزهَى ّوجستگی از پیص ًیبزّبی آزهَى رگرسیَى است ٍ اطالعبت ارزضوٌذی در
ارتجبط ثب راثطِ دٍ هتغیرُ ارائِ هی دّذ(در رگرسیَى تٌْب هتغیرّبیی ثِ کبر گرفتِ هی ضًَذ کِ ثب هتغیر ٍاثستِ
ّوجستگی داضتِ ثبضٌذ).
در ارتجبط ثب دادُ ّب ٌّگبم آزهَى ّوجستگی ثبیذ ثِ دٍ ًکتِ تَجِ کٌین:
دادُ ّب ثبیذ عذدی ثبضٌذ.
ّیچ خبًِ خبلی ًجبیذ ٍجَد داضتِ ثبضذ.
ثرای اجرای ّوجستگی هبًٌذ آهبر تَصیفی اثسار  Data Analysisرا از هٌَی  Dataاًتخبة هی کٌین .در صفحِ
اثسار ،گسیٌِ  Correlationرا اًتخبة هی کٌین ثعذ از اًتخبة ایي گسیٌِ صفحِ  Correlationثبز هی ضَد.
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سپس ستَى ّبیی از هتغیرّب کِ هیخَاّین راثطِ آى ّب را ثسٌجین ،ثِ طَر ّوسهبى (عٌَاى یب ًبم ستَى ّبی
ًجبیذ اًتخبة ضَد) اًتخبة هیکٌین (ثعذ از اًتخبة در کبدر  Input Rangeضوبرُ ستَى ّبی هتغیرّبی اًتخبة
ضذُ ًوبیص دادُ هی ضَد) .در اًتْب گسیٌِ  OKرا اًتخبة هی کٌین تب هبتریس ّوجستگی در صفحِ دادُ ّب
ًوبیص دادُ ضَد.

ّوبًطَر کِ ًوبیص دادُ ضذُ است هبتریس ّوجستگی کِ ًطبى دٌّذُ توبهی رٍاثط زٍجی هتغیرّب ثب ّن است
در صفحِ اکسلی جذیذ ارائِ ضذُ است.

 )2رگرسیون
آزهَى ّوجستگی از آزهَىّبی هْن ٍ رایج آهبری استّ .ذف اصلی استفبدُ از آزهَى ّوجستگی ،پیص ثیٌی
یک هتغیر ٍاثستِ از رٍی تغییرات چٌذ هتغیر هستقل است .در ًتیجِ در آزهَى رگرسیَى ثب چٌذ هتغیرهستقل
(پیص ثیي) ٍ یک هتغیر ٍاثستِ (هالک) رٍثرٍ ّستین.
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ثرای اجرای ّوجستگی هبًٌذ آهبر
تَصیفی اثسار  Data Analysisرا از
هٌَی  Dataاًتخبة هی کٌین .در
صفحِ اثسار ،گسیٌِ

 Regressionرا

اًتخبة هی کٌین ثعذ از اًتخبة ایي
گسیٌِ صفحِ  Regressionثبز هی ضَد.

در صفحِ  ،Regressionدر کبدر  Input Y Rangeثبیذ هتغیر ٍاثستِ ٍارد ضَد .هتغیر ٍاثستِ ّویطِ یک
هتغیر است .ثرای اًتخبة هتغیر ٍاثستِ در صفحِ دادُّب ،دادُّبی ستَى هرثَط ثِ هتغیر ٍاثستِ را اًتخبة
هیکٌین.
در هرحلِ ثعذ ثبیذ هتغیرّبی هستقل را ثرای ثرًبهِ تعریف کٌین .ثٌبثرایي در کبدر  Input X Rangeکلیک
کردُ ٍ سپس دادُ ّبی هرثَط ثِ هتغیرّبی هستقل را اًتخبة هی کٌین.
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ًکتِ :سطح اطویٌبى رایج در تحلیل ّبی آهبری سطح اطویٌبى  59درصذ است کِ ثِ طَر پیص فرض در اکسل
ّویي هقذار ثِ کبر هی رٍد .در کبدر  Confidence Levelهقذار  59درصذ هطبّذُ هی ضَد کِ هی تَاى
هتٌبست ثب ّذف ٍ ضرایط تحقیق آى را تغییر داد.
ًکتِ :در صفحِ  Regressionگسیٌِ ّبیی ٍجَد دارد کِ ثب فعبل کردى آى ّب هی تَاًین در خرٍجی ،آهبرُ ّب ٍ
ًوَدارّبی تکویلی را هطبّذُ کٌین .در کبدر  Residualsهی تَاًین ایي گسیٌِ ّب هبًٌذ هقبدیر ثبقیوبًذُ ّب
(ً ،)Residualsوَدارّبی هقبدیرثبقیوبًذُ( ،)Residuals Plotsهقبدیر ثبقیوبًذُ استبًذارد ( Standardized

ً ٍ )Residualsوَدار ثرازش ( )Line Fit Plotsرا فعبل کٌین.
در ضکل ثعذ ،خرٍجی ثرًبهِ رگرسیَى چٌذ هتغیرُ گسارش ضذُ است .سبیر تحلیل ّبی آهبری ّن هبًٌذ هَارد
هطبّذُ ضذُ از اثسار تحلیل آهبری ( )Data Analysisقبثل اًجبم است.
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مرکس تحلیل آماری خوارزمی

اوجام

تحلیل آماری طرح های پژيهشی ،پایان وامه کارشىاسی ارشد ،رساله دکترا ي مقاالت ISI

ثب ًرم افسارّبی  ، SPSS – LISREL – AMOS –PLS – Eviewsضجکِ ّبی عصجی ثب ... ٍ Matlab
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هَلف کتبة "راهنمای آسان تحلیل آماری با "SPSS
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