آموزشگاه پردیس نیکان
تحلیل آماری به کمک نرم افزار SPSS
طول دوره 02 :ساعت
سرفصل های دوره:
بخش اول :آشنایی با مفاهیم آماری و شروع کار با نرمافزارSPSS


تاريخچه نرمافزار  SPSSو کاربرد های آن



تعريف جامعه مورد بررسي و نمونه تصادفي



تعريف متغير و دادههای آماری و انواع آنها



انواع پنجرههای موجود در نرمافزار SPSS



تعريف پنجره  Data Viewو منوهای آن



آشنايي با پنجره  Variable Viewو محتويات آن (خصوصيات متغيرها)



آشنايي با انواع دادهها در نرمافزار SPSS






نحوة بازکردن ،فراخواندن و بستن فايلهای داده در SPSS
نحوه ورود دادههايي با فرمت متني و  ...در SPSS
خروجي گرفتن از فايل دادهها و خروجيها در SPSS
مرتب سازی داده ها ( Sortکردن)

بخش دوم :گروهبندی و دستهبندی داده ها در پنجرة نمایش دادهها و خروجی ها


دستهبندی خروجيها با استفاده ازSplit File



انتخاب سطرها با استفاده ازSelect Cases



وزندهي به سطرها با استفاده از . Weight Cases

بخش سوم :آشنایی با مفاهیم آمار توصیفی و شاخص های آماری و پیاده سازی در SPSS


معرفي شاخص های توصيف داده ها و تحليلهای اکتشافي



محاسبه شاخص های تمرکز به روش های مختلف



محاسبه شاخص های پراکندگي به روشهای مختلف



محاسبه شاخص های توزيع به روش های مختلف



تحليل شاخص های آماری و حدس ايجاد روابط بين جوامع مختلف.
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آموزشگاه پردیس نیکان
بخش چهارم :ترسیم انواع شكلهای آماری و جداول در SPSS









آشنايي با تب  Graphدر  SPSSو ترسيم انواع نمودارها به کمک روش های سنتي و نوين
آشنايي با نمودار ميلهای ،دايرهای ،خطي ،سطحي و هيستوگرام در  SPSSو کشيدن آنها
شكلهای  Error chart ،Boxplotو  Scatter plotدر SPSS
شكلهای جايگزين و سه بعدی در SPSS
رسم نمودارهای گروه بندی  ،فردی و خوشه بندی در SPSS
استفاده از روش های نوين در ترسيم نمودارهای فوق
تحليل داده ها به کمک جداول متقاطع
تشكيل انواع جداول فرآواني و پيشرفته به منظور کشف روابط ميان جوامع و متغيرهای مختلف

بخش پنجم :انجام آزمونهای فرض آماری و تحلیل واریانس و همبستگی باSPSS















آزمون  tمستقل )(Independent samples t-test
آزمون  tزوجي)(Paired samples t-test
آزمون  tتکنمونه )(One sample t-test
آزمون تحليل واريانس )(Analysis of variance : ANOVA
روش تحليل عاملي )(Factor Analysis
معرفي روشهای بررسي نرمال بودن دادهها
آزمون نيكويي برازش ()K-S
تحليل واريانس دو طرفه و تحليل خروجيها
تعريف همبستگي ميان متغيرها و محاسبه آن با گزينه Correlate
رگرسيون خطي و تحليل خروجيها
رگرسيون خطي با استفاده از روشهای گام به گام ،پيشرو ،پسرو و اينتر
بررسي پايايي پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ
ورود اطلاعات يک پرسشنامه و فرضيه سازی و تحليل آن
آزمون نيكويي برازش ( )K-Sبه روش ناپارامتری

 در پایان دوره به شرکت کنندگان مدرک معتبر حضور و موفقیت در دوره اعطا میگردد.
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