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متغیرها



:متغیرهاتعیینوشناختضرورت

نیازموردهایدادهآوریجمعشیوهتعیین

شدهآوریجمعهایدادهتوصیفشیوهتعیین

تحقیقهایدادهتحلیلوتجزیهشیوهتعیین



variables:                                      متغیرها

:تعریف•

تواند صفت یا مشخصه قابل اندازه گیری یک فرد یا پدیده که می•
.ندمقادیر مختلفی داشته باشد و از فردی به فرد دیگر تغییر ک

:به عبارت دیگر•

وند یا متغیر به خصوصیاتی از افراد مورد مطالعه که اندازه گیری می ش
.مورد پرس و جو قرار می گیرند اطالق می شود



:مهمنكته

راجاستخقابلویژهاهدافازمستقیماَمتغیرها
.باشندمی



:تقسیم بندی انواع متغیرها

بر اساس اهداف تحقیق یا نقش متغیر1.
بر اساس خصوصیات متغیر2.
بر اساس مقیاس متغیر3.
بر اساس ساختار متغیر4.



:تقسیم بندی بر اساس نقش متغیر 

dependent variableمتغیر مستقل1.

      independent variableمتغیر وابسته2.

confounding variableمتغیر مخدوش کننده3.

background variableمتغیر زمینه ای4.



     independent variableمتغیر مستقل

سته یا متغیری است که محقق می خواهد اثر آن را در بروز یک متغیر واب•
تغیر وابسته  مشکل بررسی کند و یا با دستکاری کردن آن اثرش را بر روی م

.بررسی کند
ی متغیر  متغیری است که در رابطه علت و معلولی ، علت واقع می شود یعن•

.تأثیر گذار است
بر فشار خونocpدر مطالعه تعین اثر :  مثال•

متغیر مستقل  ocpپس . را بر روی سرطان بررسی کنیمocpمی خواهیم تأثیر 
ما است



    dependent variable:متغیر وابسته

یا متغیر های متغیری است که تغییرات آن حاصل تغییر درمتغیرمستقل•
.دیگر است

ل گرفته متغیر وابسته همان مشکلی است که تحقیق بر اساس آن شک•
.است

عنی متغیری است که در رابطه علت و معلولی ، معلول واقع می شود ی•
.متغیر تأثیر پذیر است

بر فشار خونocpدر مطالعه تعین اثر :  مثال•
تغیر  پس فشار خون م. را بر روی سرطان بررسی کنیمocpمی خواهیم تأثیر 

.وابسته ما است



confounding variable:متغیر مخدوش کننده

دو متغیر متغیرهایی هستند که بر روی رابطه علت و معلولی بین•
معلول تأثیر می گذارند و باعث می شوند که رابطه بین علت و

.قویتر یا ضعیفتر از حد معمول جلوه کند
بسته اثر  متغیری است که هم بر روی متغیر مستقل و هم متغیر وا•

رات متغیر میگذارد و باعث این مشکل می شود که نمی دانیم تغیی
.تهوابسته به علت اثر متغیر مستقل است یا متغیر وابس

دوش در مطالعه اثر سیگار بر فشار خون ، سن متغیر مخ: مثال•
.کننده یا مداخله گر است



:ویژگی متغیر مخدوش کننده

.تعامل خطر برای متغیر وابسته یا پدیده مورد بررسی اس1.

.هم با متغیر مستقل و هم با متغیر وابسته رابطه دارد2.

سیگار

الکل سرطان ریه 



Confounding

Coffee
Observed Association

Cancer

Presumed causation

Smoking, Alcohol, other 

Factors



Confounding 

Obesity Hypertension

Age 



    background variable:متغیر زمینه ای

در همه تحقیقات وجود “ این متغیرها حالت عمومی دارند و معموال•
دارند که به تناسب موضوع مورد پژوهش تعدادی از آنها مورد 

بررسی قرار می گیرند
ابسته متغیری است که در تحقیق ما نه متغیر مستقل است و نه متغیر و•

.، اما اندازه گیری آن به نحوی مورد استفاده محقق قرار می گیرد
در مطالعه آمفیزم و نوعی لیپو پروتئین : مثال •

اند جنس نه متغیر مستقل است و نه متغیر وابسته، اما دانستن آن می تو
در نهایت ایده ای به ما بدهد که راهنمای بعدی ما برای تحقیق در این

. زمینه باشد 



:تقسیم بندی بر اساس خصوصیات متغیر

quantitative variable:متغیر کمی1.

( نوز)پیوستهمتغیری است که با عدد قابل نمایش است و به دو دسته 
ستهگسکه می تواند مقادیر کسری را نیز بپذیرد و یا به صورت 

.تقسیم بندی می شود(  تعداد فرزندان)
              qualitative variable: متغیر کیفی. 2

. متغیری است که کیفیت صفات را نشان می دهد
مثل نژاد یا جنس



:تقسیم بندی بر اساس مقیاس متغیر

nominal scaleاسمیمقیاس 1.

ordinal scaleمقیاس رتبه ای                                         2.

scaleintervalمقیاس فاصله ای                                     3.

                                  ratio scaleمقیاس نسبتی 4.



nominal scale:مقیاس اسمی

ی توان به متغیرهای کیفی هستند که نتیجه سنجش آن را تنها م•
.ادیک گروه خاصی منتسب کرد و نام یک گروه را بر آن نه

ردبین گروههای منتسب شده هیچ گونه ارجحیتی وجود ندا•
:مثال•
نس در بررسی جنس یا نژاد تنها می توان یک شخص را ه یک ج•

.مرد یا زن یا نژاد سیاه یا سفید منتسب کرد



ordinal scale:مقیاس رتبه ای

یابندیطبقهحالتاطالعاتآنهادرکههستندکیفیمتغیرهای•
مشخصهارتبهباهمبهنسبتآنهاموقعیتودارندشدهگروهبندی

.گرددمی
اماداردوجودبرتریبررسیتحتمتغیرنظرازگروههابیندر•

.نیستسنجشقابلبرتریاین
.داردپذیریمقایسهحالتمقیاسایناطالعات•
:مثال•
بیمارییکشدتیااجتماعیطبقهیاتحصیالتسطح•



scaleinterval:مقیاس فاصله ای

بین  متغیرهای کمی هستند که عالوه بر برتری بین طبقه ها یا گروهها فاصله•
آنها نیز با هم برابر است

این متغیرها فاقد صفر ذاتی هستند به همین دلیل عملیات ضرب و تقسیم در•
ر در این مقیاس عدد صفر به معنای فقدان خاصیت مورد نظ. آنها صدق نمی کند 

.نیست

دما یا  ضریب هوشی:مثال•
در جه 30و 20یعنی متوان گفت که اختالف دمای بین دو اتاق با دمای •

اما نمی توان گفت  . درجه است33و 23برابراختالف دمای دو اتاق با دمای 
.درجه است15درجه دو برابر یک اتاق 30دمای یا اتاق 



ratio scale:مقیاس نسبتی 

متغیرهای کمی هستند که عالوه بر برتری بین گروهها و فاصله•
.دمساوی بین آنها ،می توان نسبت بین دو متغیر را نیز تعیین کر

نه این متغیرها دارای صفر ذاتی بوده و به همین دلیل عملیات چهار گا•
. در مورد آنها صدق می کند

.در این مقیاس عدد صفر به معنای فقدان خاصیت مورد نظر است•

سن ، قد ، غلظت هموگلوبین :مثال•
.ساله، سن دارد10سال است دو برابر یک فرد 20یعنی اگر سن فردی 



متغیرها بر اساس مقیاس

ی متغیرهای اسمی متناظر با هیچ یک از عملیات ریاض•
.نیست

.تاس>و <و = متغیرهای ترتیبی متناظر با عالیم •
.است–و + متغیرهای فاصله ای متناظر با عالیم •
.است÷ و × متغیرهای نسبتی متناظر با عالیم •



The Hierarchy of Levels

Nominal

Interval

Ratio

Attributes are only named; weakest

Attributes can be ordered

Distance is meaningful

Absolute zero

Ordinal



بر اساس ساختار متغیر

• Simple

• Concept

• Mixed

• structure



.simple Vمتغیر ساده

.متغیری است که به ساده گی قابل اندازه گیری و قابل فهم است
:مثال

وزن، قد ، فشار خون



composite variable:متغیر مرکب

.متغیری است که از دو یا چند متغیر دیگر حاصل می شود•
:مثال•
•BMIکه از دو متغیر وزن و قد محاسبه می شود.

Weight / (hight)2



     .structure V:متغیر سازه

.متغیری است که از ترکیب مجموعه ای از سواالت به دست می آید
:مثال

تعین نمره آگاهی یا افسردگی 



:ویژگیهای متغیرهای تحقیق

لذا  بر اساس اهداف اختصاصی تحقیق تعین می شوند“  متغیرها عمدتا•
هر چه اهداف اختصاصی تر و روشن تر باشند به همان میزان 

.متغیرهای گنجانده شده در تحقیق بیشتر خواهد شد
“ المتغیرهای یک طرح باید تعریف دقیق و مشخصی داشته باشند مث•

باید تعریف واضحی از “ فردی که روی چاقی کار می کند حتما
. را ذکر کند( 25باالی BMI)چاقی 

د عالوه بر تعریف دقیق و عملی برای اندازه گیری یک متغیر بای•
.مقیاس ، نقش و واحد متغیر نیز ذکر شود



:جدول فهرست و مشخصات متغیرها ی تحقیق

واحد اندازه  تعریف عملینقشمقیاسنام متغیر
گیری

سال، ماه یا هفتهبر اساس تاریخ تولدمستقلنسبتیسن

سانتی متراز کف پا تا فرق سرمستقلنسبتیقد

جنس

وزن




