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 هال دادهـتبدی

 وِ تتَاًین اص ایيّای آهاسی ًیستٌذ ٍ تشای ایيّای خاهی وِ تشای تحلیل داسین هٌاسة گشٍّی اص آصهَىگاّی دادُ

ّای خام تغییشاتی ایجاد وٌین. ّای آهاسی استفادُ وٌین ٍ ّوچٌیي دلت تحلیل سا تاال تثشین تایذ دس دادُدستِ آصهَى

-کار میهایی بهمتغیزهایی ریاضی است که بزای تعدیل روشّا، ّا ًام داسد. تثذیل دادُتثذیل دادُ ،یىی اص ایي تغییشات

های کنند یا الگوهایی با دادهودن، خطّی بودن و یکسانی پزاکندگی پیزوی نمیهای آماری نزمال برود که اس مفزوضه

 (. 11111111،هیضس ٍ دیگشاى)پزت غیزمعمول دارند

آهذُ سا تثذیل وٌین تا  تِ دستّای ُ تشلشاس ًثاضذ، تایذ دادُهتغیشّای چٌذّای آصهَىدس هجوَع صهاًی وِ پیص ضشط

 فشاّن ضَد. )ػوَها پاساهتشیه( هذًظشّای اهىاى استفادُ اص تشخی آصهَى

ّا یا فشؼروش ضذُ سا تؼییي وشد ٍ دس غَستی وِ پیص ّایفشؼپیصّا اص دس اتتذا تایذ هیضاى تخطّی ٍ تفاٍت دادُ

ّا استفادُ وشد. تاضٌذ اص سٍش تثذیل دادُ هؼیاسداسای تفاٍت لاتل اػتٌایی تا همذاس  آهذُ تِ دست ّای آهاسیضشطپیص

-ّا تا پیص. الثتِ صهاًی وِ اختالف دادُاست ّا اص جٌثِ ػلوی سٍضی پزیشفتِ ضذُهتغیشّا تا ّذف تؼذیل دادُ تثذیل

 ّا غشف ًظش وشد.تَاى اص تثذیل دادُهی   ّای آهاسی اًذن تاضذ ٍ تِ طَس تمشیثی هفشٍؾات آهاسی تشلشاس تاضذ فشؼ

تَاًذ دلت هاًٌذ ضوطیش دٍلثِ است. حسي ایي سٍش ایي است وِ هیای ّا تا اًذاصُتایذ تَجِ داضت وِ تثذیل دادُ

ّا سا دضَاستش وٌذ. دس ًتیجِ ّای آهاسی سا افضایص دّذ ٍ ػیة آى ایي است وِ هوىي است تفسیش دادُداسی تحلیلهؼٌی

 ای هذتشاًِ استفادُ وشد.ّا تِ ضیَُتایذ اص سٍش تثذیل دادُ

 هتغیشحذاوثش ٍ ضیَُ تَصیغ ٍهمذاس حذالل ،وٌینّا سا تثذیل هیؼٌاست وِ ٍلتی دادُّا تذیي هدضَاسوشدى تفسیش دادُ 

وٌذ. هثال اگش سي وٌذ ٍ تا حالت هؼوَل ٍ ػادی تفاٍت پیذا هیّای هیاًگیي ٍ اًحشاف استاًذاسد تغییش هیضاخعتواهیٍ

وٌذ ٍ ّای آهاسی سي افشاد تغییش هین ضاخعافشاد وِ تِ غَست ووّی )ًسثی( سٌجیذُ ضذُ است سا تِ تَاى دٍ تشساًی

 12ی هاًٌذ اػتواد اجتواػی داسین ٍ تا هتغیشضَین. یا ٍلتی ٍ غیشُ هَاجِ هی 122،  032ّای غیش ػادی هثل تا سي

 داهٌِ ًوشات سا هتغیشتاضذ، لگاسیتن گشفتي اص ایي  3تا  1تیي  هتغیشسا سٌجیذین ٍ داهٌِ هیاًگیي ایي  هتغیشسَال ایي 

ّای سفغ ایي هطىل ایي است وِ ٌّگام وٌذ. یىی اص ساُسا تا هطىل هَاجِ هی هتغیشدّذ ٍ تَؾیح ٍ تفسیش تغییش هی

ّا ٍ )هاًٌذ هیاًگیي، اًحشاف استاًذاسد ٍ همذاس حذالل ٍ حذاوثش(؛ یافتِّای آهاسی ّای تَغیفی ٍ ضاخعگضاسش یافتِ

 ّا گضاسش وٌین. ّا( ٍ ّن تؼذ اص تثذیل دادُتثذیل دادُ ّای آهاسی سا ّن تِ غَست ػادی )لثل اصضاخع

 های تبدیل دادهانواع روش
 ، وارون2، لگاریتم1ریشه دومّای هتذاٍل ػثاستٌذ اص1 ّا ٍجَد داسد وِ تشخی اص سٍشتثذیل دادُ تشایّای هختلفی سٍش

ّا دس ضشایط خاظ اتفاق ًظش ٍجَد تثذیل دادُّای تیي آهاسضٌاساى دس هَسد استفادُ اص اًَع سٍش .4کزدن مجذور و3

                                                           
1
 Square root  

2
 Logarithm  or Log 

3
 Invers 

4
 Square 
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-تَدى تخطّی اص پیصّای تثذیل ایي است وِ تشحسة جذیسٍش واستشدىتًِذاسد. تا ٍجَد ایي، یه ساّثشد اساسی تشای 

ٍ هشتلش (0221واس تستِ ضَد. تشای هثال، تاتاچیٌه ٍ فیذل )تش )سطح تاالتش( تِّای آهاسی، ساّثشدّای پیطشفتِفشؼ

تش( ٍ ّا اص سیطِ دٍم )تشای اغالح تخطّی هتَسط(، لگاسیتن )تشای تخطّی اساسی( تشای پیطشفت تثذیل داد0221ُاًاتا )ٍ

دس ساتطِ دٍ  هتغیشیه  وٌٌذ. هجزٍس وشدىسپس سیطِ دٍم ٍاسٍى )تشای سسیذگی تِ تخطّی ضذیذ( جاًثذاسی هی

  (.11111111،هیضس ٍ دیگشاى)هؤثش واّص تذّذ  طَستَاًذ هطىل غیشخطّی تَدى سا تِ ی غیشخطّی هیهتغیش

ّا استفادُ ٍ ٍاسًٍِ وشدى تشای تثذیل دادُ لگاسیتن ّای سیطِ دٍم،ًشهال ًیستٌذ اص سٍشّا تِ طَس ولی صهاًی وِ دادُ

 ضَد.هی

  اًَاع سٍش ّای تثذیل دادُ ّا تشحسة ًَع اًحشاف اص پیص فشؼ ّا -2-1جذٍل 

 ًَع تثذیل پیطٌْادی فشؼ ّاًَع هطىل دس پیص 

 ّا تِ طَس ولیفشؼًمؽ پیص

 سیطِ دٍم )تشای اغالح تخطّی هتَسط(

 لگاسیتن )تشای تخطّی اساسی تش(

 سیطِ دٍم ٍاسٍى )تشای سسیذگی تِ تخطّی ضذیذ(

 هجزٍس وشدى )تِ تَاى دٍ سساًذى( غیشخطّی تَدى ساتطِ

 سیطِ دٍم چَلگی هتَسط )هثثت یا هٌفی(

 (Log 10لگاسیتن  ) ضذیذ )هثثت یا هٌفی(چَلگی 

  

اص تَصیغ ًشهال تشخَسداس ًیست. تذیي جْت وِ  ّای هثال وتابهتغیشّای ًشهال تَدى ًطاى داد وِ  یىی اص ًتایج آصهَى

سا تِ تَصیغ ًشهال ًضدیه وٌین. دس  هتغیشّای پاساهتشیه سا داسین ًیاصهٌذ ایي ّستین وِ تَصیغ ایي لػذ استفادُ اص آصهَى

 گیشین.ّا تْشُ هیًتیجِ اص تثذیل دادُ

 :اجـ ـزا

 دس دستشس Transformضَد. ایي دستَس دس هٌَی اًجام هی Computeاص طشیك دستَس  SPSSّا دس تشًاهِ تثذیل دادُ

 است.

 
ایجاد خَاّین ی وِ هیهتغیشًاهی تشای  Target Variableٍ دس وادس  (Compute Variableضذُ )دس پٌجشُ ایجاد -1

 ّای هَجَد تفاٍت داضتِ تاضذ(. هتغیشوٌین )ًام اًتخاب ضذُ تایذ تا ًام اًتخاب هی وٌین

ـالـمثـ  
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 Function and Specialٍ دس وادس پاییي آى ) Allتش سٍی گضیٌِ  Function groupتشای گشفتي لگاسیتن، دس وادس  -0

Variables ٌِتش سٍی گضی )Lg10 آى سا ٍاسد وادس تیاى ػذدی ) ٍ تا استفادُ اص دستَس  وٌینولیه هیNumeric 

Expression )داخل دس  وٌین ٍ تا دستَس ّا دس سوت چپ اًتخاب هیهتغیشهَسد ًظش سا اص وادس  هتغیشوٌین. هی
 تؼذدستَسات هطشح ضذُ دس ضىل  ن.صًیسا هی OKدّین ٍ دس اًتْا گضیٌِ لشاس هی Numeric Expressionوادسپشاًتضِ 

 ًطاى دادُ ضذُ است.

 

 ػثاست داخل وادس تیاى ػذدی تایذ تذیي غَست تاضذ.

 

 چگونگی انجام سایر روش های تبدیل
ٍاسد هذ ًظش سا  هتغیش Numeric Expressionوافیست دس وادس هتغیشًىت1ِ تشای هجزٍس وشدى یا تِ تَاى دٍ سساًذى 

 سا ٍاسد وادس وٌین. هتغیشلشاس دّین ٍ دٍتاسُ ّواى  دس وادس ابس)ؾشب( سا اص وادس هاضیي ح  ػالهت * وشدُ ٍ سپس

 
)تمسین( سا  /ٍاسد وٌین ٍ ػالهت  Numeric Expressionسا دس وادس  1ػذد  ،هتغیشًىت1ِ تشای ٍاسٍى یا هؼىَس وشدى 

 هذ ًظش سا ٍاسد وادس وٌین. هتغیشاص وادس هاضیي حساب اًتخاب وشدُ ٍ سپس 
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سا اًتخاب  …Function andسا اص وادس  SQRTآٍسدى سیطِ دٍم )جزس گشفتي( وافیست وِ گضیٌِ  دستتًِىت1ِ تشای 

 وٌین ٍ هاًٌذ هَسد لگاسیتن ػول وٌین. 

 
 :ایجـ ـنت

 وٌین.ّا اص آى استفادُ هیدادُ ضَد وِ دس تحلیلّا ایجاد هیی جذیذ دس غفحِ دادُهتغیش، هتغیش تثذیلتؼذ اص اًجام 

 

 

 

ّا دادُ ضذُ تاضٌذ، لثل اص تثذیل دادُ )غفش( ًطاى 2ّا طَسی تاضذ وِ تشخی اص هَسدّا تا وذ ًىت1ِ صهاًی وِ ضیَُ تؼشیف دادُ 

حذالل  تاوٌین سا اؾافِ هی 1هَسد ًظش ػذد  هتغیشّای خام وِ تِ ّوِ دادُغَست خام ایجاد وشد. تذیي ّایتغییشاتی دس دادُ تایذ

ّا تِ ّوِ دادُ 1ی افضٍدى ػذد ّا دست یافت. تشاداس ٍ هٌاسثی اص تثذیل دادُتاضذ ٍ تتَاى تِ ًتایج هؼٌی 1ّا تشاتش تا ًوشُ دس دادُ

سا ٍاسد وٌین ٍ سپس ػالهت +  )جوغ( سا ٍاسد  هتغیشاتتذا ًام  Numeric Expressionٍ دس وادس  Computeوافیست دس دستَس 

 وٌین ٍ ػذد یه سا تضًین، هاًٌذ ضىل پاییي.

 
 

 

 

 

 هتغیش لثل اص اًجام تثذیل دادُ  ّای گًَاگَىهتغیشّای تثذیل ضذُ تا سٍش
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