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Агуулга 

• Тоон болон чанарын судалгааны онцлог  

• Программын жагсаалт/тойм 

• Түгээмэл хэрэглэгддэг программ хангамж 

/давуу, сул тал 

• Шигтгээ/өгөгдлийн сан, зурган дүрслэл  



Тоон болон чанарын судалгааны онцлог  

• Өгөгдөл /Асуултыг тодруулахын тулд янз бүрийн 

аргаар цуглуулагддаг тоо, текстүүд/ үг, дүрслэл      

• Өгөгдлийн ангилал/ тоон, чанарын, анхдагч ба 

хоёрдогч 

1.pdf
2.pdf


Тоон болон чанарын судалгааны онцлог  

• Судалгаанд тоон ба чанарын өгөгдөлийн аль алийг 

нь ашиглаж болно. 

• Тоог ашигладаг судлаачид тоогоор дамжуулж утга 

санааг илэрхийлдэг  

• Чанарыг анхаардаг судлаачид утга санааг үгээр 

тайлбарлахыг чухалчилдаг. /дүрс  



Агуулга 

• Тоон болон чанарын судалгааны онцлог  

• Программын жагсаалт/тойм 

• Түгээмэл хэрэглэгддэг программ хангамж 

/давуу, сул тал 

• Шигтгээ/өгөгдлийн сан, зурган дүрслэл  



Программын жагсаалт/тойм 
Статистик, эконометрикийн шинжилгээнд зориулагдсан  

• FisPro (Fuzzy Inference System Professional)  

• Rapid Miner  

• MacANOVA 

• SciDAVis 

• Elmer 

• Rosetta 

• ViSta (The Visual Statistic System 

• Openstat 

• Graph  

• Graph Calc 

Openstat.pdf


• K3Dsurf  

• Tanagra 

• FreeMat 

• The R Project  

• Scilab 

• GNU Octave 

• Maxima. 

• SAS Enterprise 

• Statistica 

•  S-plas 

 

Программын жагсаалт/тойм 
Статистик, эконометрикийн шинжилгээнд зориулагдсан  

K3Dsurf.pdf
FreeMat.pdf


• SPSS 

•  Quattro pro  

• MS-Excel 

• MiniTab  

•  E-Views 

•  IDEA  

•  STATA 

•  EzStat 

Программын жагсаалт/тойм 
Статистик, эконометрикийн шинжилгээнд зориулагдсан  

тойм 

EzStat.pdf
software-Nara.pdf


Агуулга 

• Тоон болон чанарын судалгааны онцлог  

• Программын жагсаалт/тойм 

• Түгээмэл хэрэглэгддэг программ хангамж 

/давуу, сул тал 

• Шигтгээ/өгөгдлийн сан, зурган дүрслэл  



Түгээмэл хэрэглэгддэг программ 

хангамж /давуу, сул тал 

• Стандарт программ ашиглан  судалгааны үр дүнг 

гарган авч, зохих дүн шинжилгээ хийж тайлбар 

өгөх нь судалгааны хамгийн чухал хэсэг. 

 
•   SPSS 

•   E-views 

•   MS-Excel 



SPSS програм хангамж 

• Statistical Packages for Social Sciences/нийгмийн 

шинжлэх ухаанд зориулсан статистикийн Windows-

ийн орчинд ажиллах багц програм 
 

• Асуулга судалгаа боловсруулахад илүү тохиромжтой 

• анхдагч, тоон, чанарын    
 

• Д.Чимгээ “SPSS хэрэглэгчийн гарын авлага”  МУИС, 

ЭЗС 

 



E-views програм хангамж 

• Econometrics view/эконометрикийн  судалгаа 

шинжилгээнд зориулагдсан програм 

• 2 төрөл, сургалтанд судлаачдад зориулсан 
 

• Математик болон эконометрик загвар, тооцоололт 

үнэлгээ хийхэд илүү тохиромжтой /хоёрдогч, дамми  
 

• Ч.Наранчимэг, Д.Анхтуяа “E-views хэрэглэгчийн 

гарын авлага”  СЭЗДС 

 



Ms-Excel програм хангамж 

• Хүн бүр мэддэг  

• Зурган дүрслэл байгуулахад илүү тохиромжтой   
 

• Д.Анхтуяа “Ms-Excel хэрэглэгчийн гарын авлага”  

СЭЗДС 
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• Тоон болон чанарын судалгааны онцлог  

• Программын жагсаалт/тойм 
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Судалгааны үр дүнг зурган 

дүрслэлээр илэрхийлэх   

15 

•Øèãòãýý 



Зурган дүрслэлийн төрөл: 

• Гистограмм 

• Полигон 

• Дугуй диаграмм 

• Туузан диаграмм 

• Цэгэн тархалт 

• Тасархай шугаман график 

• Тасралтгүй шугаман график 

• Ердийн хүснэгт 

• Нэмэлт тайлбартай хүснэгт  

16 



Зурган дүрслэлийн ач холбогдол: 

• Мэдээллийг цэгцэлж өгдөг 

• Тайлбар, дүгнэлт хийх бололцоог 

олгодог 

• Судлаачийн ажлыг хөнгөвчилж өгдөг  

17 

Судлаач үр дүнгээ оновчтой зурган дүрслэлээр  
илэрхийлэх нь юу юунаас чухал  



Хүн амын нас хүйсний суварга 

18 



Хүн амын нас хүйсний суварга 

19 



Оюуны чадамжийн жагсаалт 

•Øèãòãýý 

20 

1. Хэл ярианы чадамж 
2. Логик математикийн чадамж 
3. Орон зайн чадамж 
4. Бие бялдрын чадамж 
5. Хөгжмийн чадамж 
6. Хүмүүс хоорондын харилцааны чадамж 
7. Хүний дотоод соёл өөрийгөө удирдах чадамж 

oyuni_chadamj.pdf


Оюуны чадамжийн диаграмм 
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Өгөгдлийн сан 

• Үзүүлэлтийн жагсаалт 

• Өгөгдлийн сангийн бүтэц /pdf/ 

• Excel , өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн хандлага, 

арга зүй  

list-1.pdf
data_base-A-2.pdf
Data_2012_v1.0.xlsx


АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН ТА 

БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА 


