
 

 
 

پژوهشیدانستنی های  1  

خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه علوم پزشکی و   

 دانشکده پیراپزشکی

 spss در  (recod)کددهی مجدد به داده ها

 کار برد کددهی: فرض کنید متغیر سن را به صورت یک متغیر کمی وارد نموده اید و سن دقیق افراد را به سال وارد کردید. 

 53سال و گروه آخر باالی  53تا  53 -سال 53تا  02 -سال 02سنی تقسیم کنید: کمتر از حال می خواهید افراد را به چهار گروه 

 داده های شما به اینصورت می باشد. سال

 

 به اینصورت عمل میکنیم

Transform> Recod into different Variables  

Different variables  انتخاب میکنیم تا کدبندی در متغیر جدیدی تعریف شود و متغیر اصلی از بین نرود. را 

 



 

 
 

پژوهشیدانستنی های  2  

خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه علوم پزشکی و   

 دانشکده پیراپزشکی

 نام متغیری که بعد از کد بندی بوجود می آید را  output variableمتغیر مورد نظر را به کادر وسط منتقل میکنیم و در بخش 

کلیک میکنیم تا صفحه زیر نمایش  Old and New valueرا کلیلک میکنیم. سپس روی گزینه   changeمیگذاریم و گزینه 

 شود. داده

 

 

را انتخاب کرده و سن مد نظر  Lowestگزینه   Old Valueرا در یک دسته قرار دهیم در بخش  02برای اینکه کمترین سن تا 

عددی برای کد بندی وارد میکنیم. ما در اینجا عدد یک را قرار  New Valueو در بخش  02میکنیم. یعنی کمترین تا  را وارد

 را کلیک می نماییم. Addاولین رده ی سنی ما بوده. سپس  دادیم چون

 به صورت زیر عمل می نماییم. 53- 53و رده سنی  53-02برای رده سنی 
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خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه علوم پزشکی و   

 دانشکده پیراپزشکی

 

عددی را به عنوان کد  New Valueباز در بخش  را انتخاب می نماییم حد باال و چایین را قرار داده و  Rangeبرای این بخش 

 سال به صورت زیر عمل میکنیم. 53و در نهایت برای رده سنی باالی  دهیم. قرار می

 

 

 سن واقعی و سن کد بندی شده به صورت زیر می باشد.
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خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه علوم پزشکی و   
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