متغير :

متغير به ويژگي يا صفت يا عاملي اطالق ميشود که بين افراد جامعه مشترک بوده و ميتواند مقادير کمي و
ارزشي متفاوتي داشته باشد.
متغيرها  ،عامل يا عواملي هستند که مورد اندازه گيري يا سنجش قرار مي گيرند  .به عبارت ديگر متغير
مشخصه يك فرد ،چيز ،پديده مورد نظراست که قابل اندازه گيري بوده و ميتواند مقادير مختلفي بپذيرد.

متغير يك مفهوم است که بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده ميشود .به عبارت ديگر
متغير به ويژگيهايي اطالق ميشود که ميتوان آنها را مشاهده يا اندازهگيري کرد .و دو يا چند ارزش يا عدد
را جايگزين آنها نمود .عدد يا ارزش نسبت داده به متغير ،نشاندهنده تغيير از يك فرد به فرد ديگر يا از يك
حالت به حالت ديگر است .ميز يك مفهوم است نه متغير ،اما وزن ميز يك متغير است.
مفهوم ميز به تنهايي بر وجود ارزشهاي چندگانه داللت نميکند و براي مثال ،به همين دليل اين مفهوم
مشخص نميسازد که چه ويژگي يا ويژگيهايي از آن مورد نظر است .و براي مثال ،کداميك از ويژگيهاي
رنگ ،وزن يا ارتفاع ميز مورد مشاهده يا اندازهگيري قرار گرفته است.

کرلينجر ( )1986معتقد است متغير يك نماد است که ميتوان عدد يا ارزش را جايگزين آن کرد .به عنوان
مثال X ،يك متغير است ،و در حقيقت نمادي است که ميتوان عدد يا ارزش را جانشين آن قرار داد.
گاهي اوقات ويژگيهايي که در يك پژوهش اندازهگيري ميشوند ،ممکن است در پژوهش ديگر ثابت

نگهداشته شوند .متغير در مقابل ثابت قرار دارد .ثابت به ويژگيهايي اطالق ميشود که داراي ارزش مساوي و
يکسان است و ميزان آن در همه افراد يا اشياء يا حوادث به يك اندازه است .به عنوان مثال ،اگر در پژوهشي

دانشآموزان کالس چهارم به عنوان آزمودني به کار روند« ،کالس» ثابت است ،يا اگر در يك پژوهش دانش-
آموزان ده ساله مشارکت داشته باشند« ،سن» ثابت است.

انوع متغير هاي تحقيق

متغير ها بر اساس وابستگي يا پيوستگي و يا نقشي که در تحقيق ايفا مي کنند .
متغير مستقل
متغيري که پژوهشگران آن را دستکاري يا انتخاب مي کنند تا تاثير آن را بر متغير وابسته مورد بررسي قرار
دهند.
متغير وابسته
متغيري که تحت تاثير متغير مستقل قرار مي گيرد و بر اثر تغييرات آن تغيير مي کند.درحقيقت متغير
وابسته متغيري است که مورد پيش بيني است درحالي که متغيير مستقل متغيري است که پيش بيني از
روي آن صورت مي گيرد  .متغيري که هدف محقق تشريح يا پيش بيني تغيير پذيري در آن است.

متغير مستقل
متغير محرک درونداد است که به وسيلۀ پژوهشگر اندازهگيري ،دستکاري يا انتخاب ميشود تا تأثير يا
ارتباط آن با متغير ديگري معين شود .متغير مستقل پيشفرض متغير وابسته است .به عبارت ديگر اين
متغير ،مقدمه و متغير وابسته ،نتيجه است .در تحقيق آزمايشي ،متغير مستقل به وسيله آزمايشکننده

دستکاري ميشود تا تأثير تغييرات آن بر متغير ديگري که وابسته فرض شده است ،مشاهده و اندازهگيري
شود .به عبارت ديگر ،تغييرپذيري يا نوسان در متغير وابسته به حساب متغير مستقل گذاشته ميشود.

.

متغير وابسته ،متغير اصلي مورد توجه محقق است .اين متغير ،متغير پاسخ ،برونداد يا مالک است و
عبارت است از وجهي از رفتار يك ارگانيسم که تحريك شده است .متغير وابسته ،مشاهده يا اندازهگيري
ميشود تا تأثير متغير مستقل بر آن معلوم و مشخص شود .هدف محقق آن است که تغييرپذيري متغير
وابسته را تشريح و پيشبيني کند .اين متغير از طريق متغير مستقل پيشبيني ميشود .از طريق تجزيه و
تحليل متغير وابسته امکان يافتن پاسخها يا راهحلهايي براي مسئله ايجاد ميشود .محقق قصد دارد اين
متغيرها را و همينطور ساير متغيرهاي تأثيرگذار بر آن را به صورت کمّي و سنجشپذير درآورد.

متغير تعديل کننده:
متغيري است که علي رغم ميل پژوهشگر رابطه ميان متغير وابسته و مستقل را دستخوش تحول مي
کند در واقع مي توان به عنوان متغير مستقل دوم از آن نام برد.
مثال ” :بررسي تاثير ميزان مطالعه دانشجويان بر توان يادگيري آنان“
ميزان مطالعه  :متغير مستقل
توان يادگيري  :متغير وابسته
هوش ،محيط ،معلومات و جنسيت  :متغير تعديل کننده

متغير تعديلکننده ،متغيري است که بر رابطه متغير مستقل و متغير وابسته تأثير اقتضايي دارد .يعني ،حضور متغير
سوم (متغير تعديلکننده) رابطۀ مورد انتظار اصلي بين متغيرهاي مستقل و وابسته ،را تغيير ميدهد .اين متغير در
مثالهاي زير روشن ميشود.
فرض کنيد پي برده شد که بين تعداد کتابهايي که کودکان  5تا  6ساله در منزل به آن دسترسي دارند و تواناييهاي
خواندن آنها نوعي رابطه وجود دارد .يعني اگر کودکان  5تا  6ساله ،تعداد زيادي کتاب در اختيارشان قرار گيرد،
مهارتها و توانايي خواندن آنها بهبود خواهد يافت.

چون کودکان براي خواندن کتابهاي بيشتر ،فرصتهاي بيشتري دارند (فعاليتي که در آن از جانب والدين کمك
شدهاند) و بنابراين ،بهتر ميخوانند .در نتيجه ،اگر کودکان در منازلي که هيچ نوع کتابي وجود ندارد ،پرورش داده
شوند ،فرصتي براي پرورش نحوۀ خواندن نخواهند داشت ،و بنابراين مهارتها و تواناييهاي خواندن در آنها کامالً شکل

نخواهد گرفت .از اين رو ،ميتوان گفت که نوعي رابطه بين متغير مستقل (تعداد کتابها) و متغير وابسته (تواناييهاي
خواندن) وجود دارد.

متغير کنترل:
همه ي متغير هاي موجود در يك شرايط تحقيق يا در يك شخص را نمي توان همزمان مورد مطالعه قرار
داد.گاهي اوقات متغيرهايي يافت مي شود که تاثير برخي از آن ها را درتعيين رابطه بين متغيرهاي مستقل و
وابسته بايد خنثي کرد و ثابت نگه داشت اين متغير ها که تاثير آن ها خنثي يا حذف مي شود را متغير
کنترل مي گويند.
بررسي تاثير استفاده از تکنولوژي آموزش ( استفاده از کامپيوتر) بر ميزان افزايش يادگيري دانش آموزان .
دراين مثال تکنولوژي آموزشي ( کامپيوتر) متغير مستقل و يادگيري دانش آموزان متغير وابسته و بهره
هوشي  ،معدل تحصيلي و جنسيت متغير هاي کنترل هستند که مي توانند حذف يا کنترل شوند.

متغير مداخله گر:
پژوهشگر در فرايند پژوهش معموال رابطه بين متغير مستقل را که قابل مشاهده است با متغير وابسته که آن
هم قابل مشاهده است مطالعه ميکند .اما بين متغير مستقل و وابسته و مشاهده پذير ،متغير ديگري وجود

دارد که قابل مشاهده نيست بلکه از روي تاثير متغير مستقل قابل استنباط است.اثر متغير مداخله گرقابل
کنترل نيست و نمي توان آن را مستقل از متغير هاي ديگر و به طور مستقيم مشاهده کرد.

تشويق کالمي رفتار کودک موجب مي شود که رفتار به صورت عادت درآيد .در اين مثال متغير مستقل
تشويق کالمي ،متغير وابسته  ،نيرومندي رفتار و متغير مداخله گر :خرسندي خاطر کودک از تشويق کالمي .

متغير مداخلهگر ،متغيري است که از زماني که متغيرهاي مستقل شروع به تأثيرگذاري بر متغير

وابسته ميکنند و تا زمان اين تأثيرگذاري ،ظاهر ميشود .بنابراين ،نوعي حالت موقت يا بعد زماني
براي متغير مداخلهگر وجود دارد.
متغير مداخلهگر به عنوان تابعي از متغير(هاي) مستقل که در هر وضعيتي عمل ميکنند ،آشکار و
ظاهر ميگردد و به مفهومسازي و تشريح تأثير متغير(هاي) مستقل بر متغير وابسته کمك ميکند..

انواع متغيرها بر اساس ارزش
الف) کمي :
متصل(پيوسته):طول  ,وزن اعشار پذيرند
منفصل(گسسته):تعداد کالسها يا دانش آموزان متغيرها
ب) کيفي :
مقادير عددي به خود نمي گيرند(مثل خوش خلقي ،کوشا بودن)
ج) دو وجهي :
هم ارزش کيفي به خود مي گيرند و هم مقادير کمي مي توانند قبول کنند ( .مثل مدرک تحصيلي و درآمد)

متغير كيفي :
اندازه اين متغير ها را نمي توان به شکل رياضي و آماري نشان داد  ،به عبارتي در اين متغير ها اعداد جنبه
رياضي و کمي ندارند.بلکه به عنوان کد و نشانه استفاده مي شوند .متغير هايي مثل جنس ،شغل  ،ميزان
تحصيالت  ،گرايشات سياسي  ....اين متغير ها خود به چند دسته قابل طبقه بندي هستند .
الف  :متغير اسمي
متغيري که اجزاي آن به صورت سلسله مراتب قابل درجه بندي و تفکيك نيست.مثل  :جنس  ،شغل  ،شرکت
در انتخابات  .اين نوع متغيرها براساس يك مالک طبقه بندي مي شوند .مثال در جنسيت افراد فقط در دو
طبقه زن و مرد قرار مي گيرند .يا در چند طبقه قرار مي گيرند .بنابراين وقتي متغير بيش از دو عدد يا ارزش
به خود نگيرد متغير دو ارزشي نام دارد .مثل :جنس ،مرگ و حيات ،شهري و روستايي.
ب :متغير رتبه اي يا ترتيبي
متغيري که اجزاء آن قابل مدرج کردن به صورت ترتيبي باشد .مثل سطح تحصيالت  ،ميزان رضايت فرد از
يك موضوع يا ميزان گرايش افراد به يك پديده :کامالمخالف ،مخالف ،بي تفاوت  ،موافق ،کامال موافق

متغير چند ارزشي :بيش از دو عدد يا ارزش به خود مي گيرد .مثل مقاطع تحصيلي( ابتدايي ،راهنمايي،
دبيرستان ،دانشگاه) يا گروه هاي خوني ....

