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 و نوایی از نرم افسار  SPSS هعرفی نرم افسار

 

ًزم  SPSS .ًزم افشاری آهاری است کِ بِ تحلیل اًَاع آسهًَْا ٍ بزرسی دادُ ّای آهاری هی پزداسد  SPSS ًزم افشار

استفادُ ی هحققاى باسار، پضٍّشگزاى سالهت،  افشار جاهعی است کِ اکثز رشتِ ّا با آى سزٍکار دارًذ. ّوچٌیي هَرد

جولِ هَارد هْن در ایي ًزم افشار هشخص کزدى  اس .ّای باساریابی ًیش قزار هی گیزد دٍلت، پضٍّشگزاى آهَسش، ساسهاى

بَدى  تحلیل ٍ بزرسی بز رٍی آًْا ٍجَد دارد.هشخص شذى اسوی ٍ تزتیبی کوی ٍ کیفی ًَع دادُ ّایی کِ است قصذ

کٌذ. ایي خصَصیت در ٍرصى ّای جذیذتز  در بزرسی ّا ٍ تحلیل ّا ی آهاری کوک سیادی بِ کاربز ٍ هحقق هیدادُ ّا 

 .ًزم افشار با اّویت تز جلَُ هی کٌذ

 

 :برای کاربراى خود فراهن هی کندSPSS اهکاناتی که نرم افسار

 ِّا ٍ ، آهارُ ّا، جذاٍل ّای آهاری هاًٌذ گزاف تْیِ خالص ... 

 ٍ اًَاع تَابع ریاضی هاًٌذ قذر هطلق، تابع عالهت، لگاریتن، تَابع هثلثاتی ... 

 ٍ تْیِ اًَاع جذاٍل سفارشی هاًٌذ جذاٍل فزاٍاًی، فزاٍاًی تجوعی، درصذ فزاٍاًی ... 

 ّای گسستِ ٍ پیَستِ ّای آهاری شاهل تَسیع اًَاع تَسیع 

 ّای آهاری تْیِ اًَاع طزح 

 اًجام آًالیش ٍاریاًس یکطزفِ، دٍطزفِ، چٌذطزفِ ٍ آًالیش کٍَاریاًس 

 ّای سهاًی ّای تجشیِ ٍ تحلیل سزی تکٌیک 

 ُّای تصادفی ٍ پیَستِ ایجاد داد 

 ٍابستِ ّای هزتبط با هقایسِ هیاًگیي بیي دٍ یا چٌذ جاهعِ هستقل اًَاع آسهَى ٍ 

 افشارّای دیگز قابلیت هبادلِ اطالعات با ًزم 

 بزاسش اًَاع هختلف رگزسیَى     

 

هَجَد در ًزم افشار است کِ قابلیت آى را دارد  Help  اس دیگز قابلیت ّای هٌحصز بِ فزد ایي ًزم افشار خَدآهَس

 .کِ هزاحل ّز قسوت اس کار را بِ کاربز آهَسش دّذ

 

 

 SPSS نرم افسار هحدودیت های

 در ًام گذاری هتغیزّا هحذٍدیت ّایی ٍجَد دارد ٍ توام کارکتز ّای هَجَد در کیبَرد را ًوی پذیزد. 
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 ٌِایي ًزم افشار گشی undo ٍجَد ًذارد در ًتیجِ اگزدر قسوتی اس فزاهیي دادُ ّا رٍ پاک کزدُ ٍ یا تغییزی در

 .ردآى ایجاد کٌیذ اهکاى باسگشت ٍجَد ًذا

 

     

 SPSS نوایی از نرم افسار

 

 نوای هعرفی هتغیرها در نرم افسار
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 نوای ورود داده ها در نرم افسار
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 نوایی از تحلیل و خروجی هحاسبات نرم افسار

 

 

 


