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 دگذاری مجدد متغیزهاـک

هتعذدی ًیاسهٌذ ایي  این ٍ در هَاردوذگذاری هدذد، تِ هعٌای تغییز وذّایی است وِ در اتتذا تِ هتغیزّا ٍ طثمات دادُ

ساسی این را تغییز دّین. وذگذاری هدذد یه اس پزوارتزدتزیي هزاحل آهادُّستین وِ وذّایی وِ اتتذا اختػاظ دادُ

 وٌین:ضَد. تزای هماغذ سیز هتغیزّا را وذگذاری هدذد هیّا هحسَب هیدادُ

خارج  ای/ًسثیفاغلِتَاًین هعذل افزاد را اس حالت تزای هثال هی ای به مقادیز تزتیبی:تبدیل مقادیز فاصله -1

( لزار دّین. یا 11( ٍ هعذل تاال )تاالی 11تا  14(، هعذل هتَسط )14وزدُ ٍ در سِ دستِ هعذل پاییي )سیز 

 درآهذ ٍ پزدرآهذ لزار دّین.درآهذ، هیاىَاًین افزاد را تزحسة درآهذضاى در سِ طثمِ ونتهی

وارتزد ایي ضیَُ عثارت است اس: الف( تخَاّین افزاد را تز هػادیك تزخی اس  تقلیل و کاهص تعداد طبقات: -2

        .دارای تحػیالت داًطگاّیطثمِ  تز ٍحسة تحػیالت تِ خای پٌح طثمِ در دٍ طثمِ لزار دّین: دیپلن ٍ پاییي

ّای طیف لیىزت را اس پٌح طثمِ تِ سِ طثمِ تملیل تذّین. در ایي حالت، پٌح طثمِ ب( تخَاّین طثمات گَیِ

وٌین. ًظز ٍ هَافمن خالغِ هیًظز، هَافمن ٍ واهال هَافمن را در سِ طثمِ هخالفن، تیواهال هخالفن، هخالفن، تی

ای خیلی اًذن است تْتز است آى طثمِ را تا طثمِ دیگزی ادغام ائِ ضذُ تِ طثمِّای ارسهاًی وِ پاسخ ج(

 تحزیف وٌذ. دچارّا را تحلیل ًتایح ٍوٌین. فزاٍاًی تسیار پاییي هوىي است خذٍل را گوزاُ وٌٌذُ ٍ 

تا سَاالت هٌفی ٍ هثثت تِ غَرت  : سهاًی وِ در سٌدص یه هفَْم یا ساسُساسی جهت سواالتیکسان -3

فزؼ وٌین تزای سٌدص اعتواد تیي فزدی  خْت وٌین.سَاالت هثثت ٍ هٌفی را ّن تایذهاى هَاخِ ّستین ّوش

این وِ ضاهل دٍ سَال حذٍدی ٍ هَافمن( طزح وزدُای )هخالفن، تاسِ سَال در لالة طیف لیىزت سِ گشیٌِ

تِ تستگاًواى »ٍ « اعتواد دارد امتِ اعضای خاًَادُ»       تٌذی هطزح ضذُ است: هثثت است وِ تا ایي خولِ

تِ ّوسایگاًواى واهال تی »تٌذی طزح ضذُ است: ٍ یه سَال هٌفی است وِ تا ایي خولِ« اعتواد دارد

خْت وزد تا ًوزُ دّی سَاالت هثثت ٍ هٌفی را یىساى ٍ ّندر ٌّگام ساختي همیاس تایذ ضیَُ ًوزُ«. اعتوادم

 ول ّز فزد در همیاس تفسیزپذیز تاضذ. 

)اعتواد تِ اعضای خاًَادُ ٍ تستگاى(، اًتخاب گشیٌِ هَافمن تِ هعٌای اعتواد داضتي است اها در  ر سَاالت هثثت اعتوادد

اعتوادی است وِ در ایي خا تایذ سَال اعتواد تِ ّوسایگاى وِ یه سَال هٌفی است، اًتخاب گشیٌِ هَافمن تِ هعٌای تی

 هثثت یىساى وزد ٍ وذگذاری هدذد وزد. دّی ایي سَال هٌفی را تا سَاالتخْت ًوزُ

  

پاسخگَیاى را تزحسة هعذل  ای سٌدیذُ ضذُ است وِ ها لػذ داریندر هثال وتاب، هعذل وارضٌاسی در سطح فاغلِ

 ضاى در سِ طثمِ لزار دّین: وارضٌاسی

 14هعذل پاییي: ضاهل هعذل ووتز اس 

 11تا  14هعذل هتَسط: ضاهل هعذل 

 11تاال: ضاهل هعذل تاالتز اس هعذل 

ـالـمثـ  
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 :اجـ ـزا

 وٌین:دستَر سیز را اخزا هی

Transform ---> Recode into Different Variables 

 

 

 

 

 

 

 

وٌین. ایي پٌدزُ ( هطاتك ضىل تغییزات را اعوال هیOld and New Valuesدر پٌدزُ وذّا یا همادیز خذیذ ٍ لذین )

 است.آهَسش تِ دٍ تخص تمسین ضذُ تزای آساًی

 وٌین:ّز طثمِ را ٍارد هیتغییز یافتِ این وذّای تزحسة داهٌِ ًوزاتی وِ تعییي وزدُ همادیز خذیذ ٍ لذیندر پٌدزُ 

 1= وذ  13.11تا  10

 2= وذ  11تا  14

 3= وذ  20تا  11.01
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 :وٌینتِ تزتیة سیز عول هی( Old Value)ٍ در وادر وذّای لذین یا  3تِ عٌَاى هثال تزای طثمِ آخز یا وذ 

 

 .ضَین( هیNew Valueٍارد وادر وذ خذیذ )تعذ اس اًدام دستَرات فَق، 

 

وذام اس طثمات ًثایذ تا ّن ّوپَضاًی داضتِ تاضٌذ ٍ داهٌِ ًوزات ّز وذام اس طثمات تایذ اس یىذیگز هتوایش تاضذ. هثال ًىتِ: ّیچ

 11ز اس تٍ در طثمِ دیگز همذار تشرگ 11طثمِ لزار تذّین. تایذ در یه طثمِ وِ طثمِ دٍم است همذار را در دٍ  11تَاًین عذد ًوی

 ( لزار دادُ ضَد.11.01)یعٌی عذد 

 :ایجـ ـنت

هطاتك ضَد وِ ًوزات ٍ وذّای آى تغییز وزدُ است ٍ ّا تطىیل هیتا اخزای دستَر تاال هتغیزی خذیذ در پٌدزُ دادُ

 این.وِ ها هطخع وزدُ وذّا ٍ طثماتی است
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وِ دستَر ایي دٍ  ٍخَد دارد. SPSSهمایسِ دٍ رٍش وذگذاری هدذد: تزای وذگذاری هدذد هتغیزّا دٍ رٍش در تزًاهِ 

 در وٌار یىذیگز تَدُ ٍ در خذٍل سیز تِ همایسِ ایي دٍ رٍش پزداختِ ضذُ است.

 ّای وذگذاریخذٍل همایسِ رٍش -4-2ضىل 

 موجودروش کدگذاری روی متغیز 
Recode into Same Variables 

ضَد ٍ تغییزات رٍی ّواى هتغیز لثلی در ایي رٍش هتغیز خذیذی ساختِ ًوی

ّای اٍلیِ اس تیي رفتِ ٍ وذّای خذیذ، ضَد. در ًتیدِ در ایي رٍش دادُاًدام هی

 خایگشیي وذّای لثلی هی ضَد ٍ دادُ ّای خذیذ تطىیل هی ضَد.

 متغیز جدیدروش کدگذاری با ساخت 

Recode into Different Variables 

ضَد. در ایي رٍش ّن ّا تطىیل هیستًَی خذیذ ٍ هتغیزی خذیذ در پٌدزُ دادُ

 ضَد.هتغیز اٍلیِ تالی هاًذُ ٍ ّن هتغیزی خذیذ در تزًاهِ تطىیل هی

 گزدد وِ ّوَارُ اس ایي رٍش استفادُ وٌین.ّای اٍلیِ، تَغیِ هیتِ خْت حفظ دادُ

 

 

 


