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 آموزشگاه پردیس نیکان

 SPSSتحلیل داده های آماری با نرم افزار 

 های دوره : سرفصل
 

 SPSS افزارشروع کار با نرمآشنایی با مفاهیم آماری و  -1

 آن یو کاربرد ها SPSSافزار تاریخچه نرم -

 با دیگر نرم افزارهای آماری SPSSمقایسه  -

 جامعه مورد بررسی و نمونه تصادفی تعریف -

 هاهای آماری و انواع آنمتغیر و داده تعریف -

 SPSSافزار های موجود در نرمپنجره انواع -

 و منوهای آن Data Viewپنجره  تعریف -

 Variable Viewپنجره  خصوصیات متغیرها در -

 SPSSافزار ها در نرمبا انواع داده آشنایی -

 ها بازکردن، فراخواندن و بستن فایل نحوة -

 SPSSهایی با فرمت متنی و ... در ورود داده نحوه -

 SPSSها در ها و خروجیگرفتن از فایل داده خروجی -

 کردن( Sortداده ها ) یساز مرتب -

 بندی داده ها در پنجرة نمایش گروه -2
 Split Fileبا استفاده از  داده هابندی دسته -

 Select Casesانتخاب سطرها با استفاده از  -

  .  Weight Casesدهی به سطرها با استفاده از وزن -

 SPSSدر  یآمار یو شاخص ها یفیآمار توص -3
 یاکتشاف یلهایداده ها و تحل فیتوص یشاخص ها -

 SPSSو پیاده سازی در تمرکز  یشاخص ها انواع -

 SPSSو پیاده سازی در  یپراکندگ یشاخص ها انواع -

 SPSSو پیاده سازی در  عیتوز یشاخص ها انواع -

 جوامع نیو حدس روابط ب یآمار یشاخص ها لیتحل -

 پیشرفته آماری و جداول نمودارهای میترس -4

 نوینترسیم انواع نمودارها با رویکرد سنتی و  -
ای، خطی، سطحی ای، دایرهمیله هاینمودارروش ترسیم  -

 SPSSو هیستوگرام در 
و  Boxplot،  Error chart روش ترسیم نمودارهای -

Scatter plot  درSPSS 

 SPSSهای جایگزین و سه بعدی در شکل -

 رسم نمودارهای گروه بندی ، فردی و خوشه بندی -

 نمودارهای فوقاستفاده از روش های نوین در ترسیم  -

 تحلیل داده ها به کمک جداول متقاطع -

 تشکیل انواع جداول فرآوانی و پیشرفته به منظور -
 کشف روابط میان جوامع و متغیرهای مختلف

 یو همبستگ انسیوار لیهای فرض آماری و تحلآزمون -5
 ( Independent samples t-testمستقل ) tآزمون  -

 (Paired samples t-testزوجی ) tآزمون  -

 ( One sample t-testنمونه )تک tآزمون  -

 ( ANOVAآزمون تحلیل واریانس ) -

 ( Factor Analysisروش تحلیل عاملی ) -

 هانرمال بودن داده یبررس یهاروش یمعرف -

 (K-Sنیکویی برازش ) آزمون -

 هاواریانس دو طرفه و تحلیل خروجی تحلیل -

 Correlateهمبستگی میان متغیرها  تعریف -

 هاخطی و تحلیل خروجی رگرسیون -

های گام به گام، خطی با استفاده از روش رگرسیون -
 نتریپسرو و ا شرو،یپ

 آن   لیو تحل یساز هیاطالعات پرسشنامه  و فرض ورود -

 آزمون های ناپارامتریک -6
 MC Nemar Testآزمون مک نمار  -

 (K-Sآزمون نیکویی برازش )  -

 Wilcoxon Test لکاکسونیآزمون و -

 Sign Testآزمون عالمت   -

 Friedman Test دمنیفر آزمون -

 Kruskal-Wallis Test سیکروسکال وال آزمون -

 Mann Whitney Test یتنیمن و آزمون -

 Cochran Testکوکران  آزمون -

 

 


