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 خالصٍ مقالٍ

 ػٌَاى دادُ ّا تثذیل

 تؼشیف تشای تحلیل هتغیشّاٍ آهادُ وشدى سٍش ّای سیاؾی تشای تؼذیل 

 آهاسی: پیص فشؼ ّای تشلشاسی 

 ًشهال تَدى، خطی تَدى ساتطِ ٍ یىساًی پشاوٌذگی
 ّذف

 اًَاع سٍش ّا ٍ... سیطِ دٍم، لگاسیتن، ٍاسٍى ٍ تَاى دٍم

 سٍش اجشا SPSSتشًاهِ   Compute دستَس

 ٍ پیص ضشط ّای آهاسی آصهَى ّا،پیص فشؼ ّا تشلشاسی 

 دس ًتیجِ افضایص دلت هؼٌی داسی تحلیل ّای چٌذهتغیشُ
 هضایا

 هؼایة دضَاستش ضذى تفسیش دادُ ّا

 

 

 چیست ي چرا اوجام می ضًد؟ َادادٌ تبدیل

ٍ تشای ایي وِ تتَاًین اص آصهَى  گاّی دادُ ّای خاهی وِ تشای تحلیل داسین هٌاسة گشٍّی اص آصهَى ّای آهاسی ًیستٌذ

دلت تحلیل سا تاال تثشین هی تایست دس دادُ ّای خام تغییشاتی ایجاد وٌین. یىی اص  ّوچٌیي ّای آهاسی استفادُ وٌین ٍ

تثذیل دادُ ّا، سٍش ّایی سیاؾی است وِ تشای تؼذیل هتغیشّایی تِ واس هی سٍد ایي تغییشات تثذیل دادُ ّا ًام داسد. 

شت پیشٍی ًوی وٌٌذ یا الگَّایی تا دادُ ّای پَ پشاوٌذگی ًشهال تَدى، خطی تَدى ٍ یىساًیوِ اص هفشٍؾِ ّای آهاسی 

صهَى ّای چٌذهتغیشُ تشلشاس ّای آ. دس هجوَع صهاًی وِ پیص ضشط(111:1111)هیضس، گاهست ٍ گاسیٌَ،غیشهؼوَل داسًذ

 ًثاضذ، تایذ دادُ ّای تذست آهذُ سا تثذیل وٌین تا اهىاى استفادُ اص تشخی آصهَى ّای هذًظش فشاّن ضَد.

یا پیص  پیص فشؼ ّاّا اص هفشٍؾِ ّای روش ضذُ سا تؼییي وشد ٍ دس غَستی وِ دس اتتذا تایذ هیضاى تخطی ٍ تفاٍت دادُ

تاضٌذ اص سٍش تثذیل دادُ ّا استفادُ وشد.  هَسد ًظشلاتل اػتٌایی تا همذاس یا ٍؾؼیت  ضشط ّای آهاسی داسای تفاٍت

پزیشفتِ ضذُ است ٍ پژٍّطگشاى ٍ آهاسداًاى تسیاسی اص آى  یتثذیل دادُ ّا تا ّذف تؼذیل هتغیشّا اص جٌثِ ػلوی سٍض
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ٍ تِ طَس تمشیثی هفشٍؾات آهاسی  ًذن تاضذتا پیص فشؼ ّای آهاسی ا دادُ ّاالثتِ صهاًی وِ اختالف  استفادُ هی وٌٌذ.

 هی تَاى اص تثذیل دادُ ّا غشف ًظش وشد.تشلشاس تاضذ 

است. حسي ایي سٍش ایي است وِ هی تَاًذ  ضوطیش دٍلثًِذاصُ ای هاًٌذ الثتِ تایذ تَجِ داضت وِ تثذیل دادُ ّا تا ا

دلت هؼٌی داسی تحلیل ّای آهاسی سا افضایص دّذ ٍ ػیة آى ایي است وِ هوىي است تفسیش دادُ ّا سا دضَاستش وٌذ. 

ضیَُ ای هذتشاًِ استفادُ وشد. دضَاسوشدى تفسیش دادُ ّا تذیي هؼٌاست وِ  تِدس ًتیجِ تایذ اص سٍش تثذیل دادُ ّا 

ّا سا تثذیل هی وٌین همذاس حذالل ٍ حذاوثش ٍ ضیَُ تَصیغ هتغیش ٍ تواهی ضاخع ّای هیاًگیي ٍ اًحشاف  ٍلتی دادُ

استاًذاسد تغییش هی وٌذ ٍ تا حالت هؼوَل ٍ ػادی تفاٍت پیذا هی وٌذ. هثال اگش سي افشاد وِ تِ غَست ووّی )ًسثی( 

 032افشاد تغییش هی وٌذ ٍ تا سي ّای غیش ػادی هثل سٌجیذُ ضذُ است سا تِ تَاى دٍ تشساًین ضاخع ّای آهاسی سي 

سَال ایي هتغیش سا سٌجیذین ٍ  12ٍ غیشُ هَاجِ هی ضَین. یا ٍلتی هتغیشی هاًٌذ اػتواد اجتواػی داسین ٍ تا  122، 

ح ٍ تفسیش تاضذ، لگاسیتن گشفتي اص ایي هتغیش داهٌِ ًوشات سا تغییش هی دّذ ٍ تَؾی 3تا  1داهٌِ هیاًگیي ایي هتغیش تیي 

یىی اص ساُ ّای سفغ ایي هطىل ایي است وِ ٌّگام گضاسش یافتِ ّای تَغیفی ٍ هتغیش سا تا هطىل هَاجِ هی وٌذ. 

یافتِ ّا ٍ ضاخع  ؛ٌّگام تیاى ضاخع ّای آهاسی هتغیشّا )هاًٌذ هیاًگیي، اًحشاف استاًذاسد ٍ همذاس حذالل ٍ حذاوثش(

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

 اوًاع ريش َای تبدیل دادٌ

سیطِ دٍم، لگاسیتن، ٍاسٍى، سٍش ّای هختلفی اص تثذیل دادُ ّا ٍجَد داسد وِ تشخی اص سٍش ّای هتذاٍل ػثاستٌذ اص: 

ضٌاساى دس هَسد استفادُ اص اًَع سٍش ّای . تیي آهاس، تاصتاب ٍ سیطِ دٍم، تاصتاب ٍ لگاسیتن ٍ تاصتاب ٍ ٍاسٍىxهجزٍس 

تا ٍجَد ایي، یه ساّثشد اساسی تشای واستست سٍش ّای تثذیل  .تثذیل دادُ ّا دس ضشایط خاظ اتفاق ًظش ٍجَد ًذاسد

، ساّثشدّای پیطشفتِ تش )سطح تاالتش( تِ واس تستِ ایي است وِ تشحسة جذی تَدى تخطی اص پیص فشؼ ّای آهاسی

( تشای پیطشفت تثذیل دادُ ّا اص سیطِ دٍم )تشای اغالح 0221( ٍ هشتلش ٍاًاتا )0221، تاتاچیٌه ٍ فیذل )ضَد. تشای هثال

تش( ٍ سپس سیطِ دٍم ٍاسٍى )تشای سسیذگی تِ تخطی ضذیذ( جاًثذاسی تخطی هتَسط(، لگاسیتن )تشای تخطی اساسی
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هؤثش واّص َاًذ هطىل غیشخطی تَدى سا تِ طَسشی غیشخطی هی تییه هتغیش دس ساتطِ دٍ هتغ 1هی وٌٌذ. هجزٍس وشدى

 .(111:1111)هیضس، گاهست ٍ گاسیٌَ،تذّذ 

ی تثذیل دادُ ّا تشا 2ٍ ٍاسًٍِ وشدى  1لگاسیتن 0تِ طَس ولی صهاًی وِ دادُ ّا ًشهال ًیستٌذ اص سٍش ّای سیطِ دٍم

 استفادُ هی ضَد.

 وًع تبدیل پیطىُادی وًع مطکل در پیص فرض َا

 ّا تِ طَس ولیًمؽ پیص فشؼ 

 سیطِ دٍم )تشای اغالح تخطی هتَسط(

 لگاسیتن )تشای تخطی اساسی تش(

 سیطِ دٍم ٍاسٍى )تشای سسیذگی تِ تخطی ضذیذ(

 هجزٍس وشدى غیشخطی تَدى ساتطِ

 سیطِ دٍم )هثثت یا هٌفی( چَلگی هتَسط

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Square transformation 

2
 Square root  transformation 

3
 Logarithmic transformation 

4
 Inverse transformation 
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 SPSSاوجام تبدیل دادٌ َا در 

 لاتل  Transformاًجام هی ضَد. ایي دستَس دس هٌَی  Computeٍ اص طشیك دستَس  SPSSتثذیل دادُ ّا دس تشًاهِ 

 دستیاتی است.

 

 

 Computeپٌجشُ دستَس   هؼشفی تخص ّای
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 هشاحل

ًاهی تشای هتغیشی وِ هی  Target Variableٍ دس وادس  (Compute Variableدس پٌجشُ ایجاد ضذُ ) -1

 خَاّین تساصین اًتخاب هی وٌین )ًام اًتخاب ضذُ تایذ تا ًام هتغیشّای هَجَد تفاٍت داضتِ تاضذ(. 

 Function andٍ دس وادس پاییي آى ) Allتش سٍی گضیٌِ  Function groupدس وادس تشای گشفتي لگاسیتن،   -0

Special Variables ) ٌِتش سٍی گضیLg10 آى سا ٍاسد وادس  ٍ تا استفادُ اص دستَس   ٌینولیه هی و

Numeric Expression تا  هتغیش هَسد ًظش سا اص وادس هتغیشّا دس سوت چپ اًتخاب هی وٌین ٍ. هی وٌین

 هی صًین.سا  OKدس اًتْا گضیٌِ لشاس هی دّین ٍ  Numeric Expressionدس داخل پشاًتضِ وادس دستَس 

 

هتغیش هذ ًظش سا اص  Numeric Expressionتشای هجزٍس وشدى یا تِ تَاى دٍ سساًذى هتغیش وافیست دس وادس  -1

وادس هاضیي حساب لشاس دّین ٍ دٍتاسُ ّواى سا اص  )ؾشب(  وادس هتغیشّا اًتخاب وشدُ ٍ تیي آى دٍ ػالهت *

 هتغیش سا ٍاسد وادس وٌین.

 

  /ٍاسد وٌین ٍ ػالهت  Numeric Expressionسا دس وادس  1ت ػذد تشای ٍاسٍى یا هؼىَس وشدى هتغیش تایس -2

 سا اص وادس هاضیي حساب اًتخاب وشدُ ٍ سپس هتغیش هذ ًظش سا ٍاسد وادس وٌین.)تمسین( 
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سا  …Function andسا اص وادس  SQRTتشای تذست آٍسدى سیطِ دٍم )جزس گشفتي( وافیست وِ گضیٌِ  -3

  .لگاسیتن ػول وٌینٍ هاًٌذ هَسد اًتخاب هی وٌین 

 

(، هتغیشی جذیذ دس غفحِ دادُ ّا ایجاد ضذُ وِ دس تحلیل اص آى استفادُ Computeهتغیش ) تثذیلتؼذ اص اًجام دستَس 

 هی وٌین.

 

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

سا اؾافِ  1تغییشاتی دس دادُ خام ایجاد وشد. تذیي ضىل وِ تِ ّوِ دادُ ّای خام هتغیش هَسد ًظش ػذد دادُ ّا تایست 

تاضذ ٍ تتَاى تِ ًتایج هؼٌی داس ٍ هٌاسثی اص تثذیل دادُ ّا دست یافت.  1تا  هی وٌین وِ حذالل ًوشُ دس دادُ ّا تشاتش

اتتذا ًام  Numeric Expressionٍ دس وادس  Computeتِ ّوِ دادُ ّا وافیست دس دستَس  1تشای افضٍدى ػذد 

 .، هاًٌذ ضىل پاییيهتغیش سا ٍاسد وٌین ٍ سپس ػالهت +  )جوغ( سا ٍاسد وٌین ٍ ػذد یه سا تضًین
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