متغير :
متغير به ويژگي يا صفت يا عاملي اطالق ميشود که بين افراد جامعه مشترک بوده و ميتواند
مقادير کمي و ارزشهای متفاوتي داشته باشد.متغيرها  ،عامل يا عواملي هستند که مورد
اندازه گيری يا سنجش قرار مي گيرند  .به عبارت ديگر متغير مشخصه يك فرد ،چيز،
پديده مورد نظراست که  :قابل اندازه گيری بوده و مي تواند مقادير مختلفي بپذيرد.
متغير های اساسي :
غرض از متغير های اساسي دو متغير مستقل و وابسته است .اين دو نوع متغير ممكن است ناظر
بر دو عامل منفرد باشد که در دو مقوله اثر گذاری و اثرپذيری قرار مي گيرند  ،يا ناظر بر
دو گروه متغير باشد که با يكديگر در تاثير و تاثرند .هريك از اين دو نوع که مطرح باشد
الزم است متغيرها با قيد نوع هر يك ،درسطر های مستقل به طور روشن و مشخص بيان
شوند .هرگاه صورت مسئله و عنوان پژوهش به درستي تدوين شده باشد مي توان متغير
های اساسي پژوهش را از درون آن استخراج کرد.
انوع متغير های تحقيق
•الف :متغير ها بر اساس وابستگي يا پيوستگي و يا نقشي که در تحقيق ايفا مي کنند .
1-

•متغير مستقل:

متغيری که پژوهشگران آن را دستكاری يا انتخاب مي کنند تا تاثير آن را بر متغير وابسته مورد
بررسي قرار دهند .مثال :تحقيقات بازاريابي نشان مي دهند که ارائه يك محصول جديد به بازار بر
قيمت سهام شرکت در بازار تاثير دارد( .خاکي،9731،ص)963
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•متغير وابسته:
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متغيری که تحت تاثير متغير مستقل قرار مي گيرد و بر اثر تغييرات آن تغيير مي کند.درحقيقت متغير
وابسته متغيری است که مورد پيش بيني است درحالي که متغيير مستقل متغيری است که پيش بيني از
روی آن صورت مي گيرد .متغيری که هدف محقق تشريح يا پيش بيني تغيير پذيری در آن است (.بين
بسامد فعاليت های علمي و پژوهشي اعضای هيات علمي واحد جلفا و ميزان استفاده آن ها از اينترنت
رابطه معني داری وجود دارد).
 - 7متغير تعديل کننده:
• متغيری 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 يادگيری آنان“
•ميزان مطالعه  :متغير مستقل
•توان يادگيری  :متغير وابسته
•هوش ،محيط ،معلومات و جنسيت  :متغير تعديل کننده .متغير کنترل:
• همه ی متغير های 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
متغيرهای 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.
• مثال :بررسي تاثير استفاده از تكنولوژی آموزش ( استفاده از کامپيوتر) بر ميزان افزايش
يادگيری دانش آموزان  .دراين مثال تكنولوژی آموزشي ( کامپيوتر) متغير مستقل و يادگيری دانش
آموزان متغير وابسته و بهره هوشي  ،معدل تحصيلي و جنسيت متغير های کنترل هستند که مي توانند (
حذف )کنترل شوند .متغير مداخله گر:
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• پژوهشگر در فرايند پژوهش معموال رابطه بين متغير مستقل را که قابل مشاهده است با متغير
وابسته که آن هم قابل مشاهده است مطالعه مي کند.اما بين متغير مستقل و وابسته و مشاهده پذير،
متغير ديگری وجود دارد که قابل مشاهده نيست بلكه از روی تاثير متغير مستقل قابل استنباط است.اثر
متغير مداخله گرقابل کنترل نيست و نمي توان آن را مستقل از متغير های ديگر و به طور مستقيم
مشاهده کرد (.سرمد و همكاران ). 9736 ،
• مثال :تشويق کالمي رفتار کودک موجب مي شود که رفتار به صورت عادت درآيد .در اين مثال
متغير مستقل تشويق کالمي ،متغير وابسته  ،نيرومندی رفتار و متغير مداخله گر :خرسندی خاطر کودک
از تشويق کالمي  .متغيرها بر اساس نقش  :الف)متغيرهای علي :که همان متغيرهای مستقل هستند ب)
متغيرهای توصيفي  :مبين صفات و ويژگيهای يك پديده هستند و درواقع وضع آن را توضيح مي
دهنداين ها ممكن است از نوع کمي يا کيفي باشند مانند وضع سني ،وضع تحصيلي  ،وضع سواد.خصوصيا
ت اقتصادی و اجتماعي يك جامعه.
انواع متغيرها بر اساس ارزش
الف) کمي :
1متصل (پيوسته) :طول  ,وزن اعشار پذيرند2منفصل (گسسته) :تعداد کالسها يا دانش آموزان متغيرها .ب) کيفي :
مقادير عددی 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)
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متغير کيفي :
اندازه اين متغير ها را نمي توان به شكل رياضي و آماری نشان داد  ،به عبارتي در اين متغير ها اعداد
جنبه رياضي و کمي ندارند.بلكه 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 بندی هستند .
الف  :متغير اسمي
ب :متغير رتبه ای يا ترتيبي متغير کيفي (متغير اسمي)  :متغيری که اجزای آن به صورت سلسله مراتب
قابل درجه بندی و تفكيك نيست.مثل  :جنس  ،شغل  ،شرکت در انتخابات  .اين نوع متغيرها براساس
يك مالک طبقه بندی 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 ،شهری و روستايي.
متغير چند ارزشي :بيش از دو عدد يا ارزش به خود مي گيرد .مثل مقاطع تحصيلي( ابتدايي ،راهنمايي،
دبيرستان ،دانشگاه) يا گروه های خوني ....
متغير کيفي (متغير رتبه ای يا ترتيبي ) :
متغيری 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 کمي :
•الف  :متغير کمي پيوسته ( :متصل) طول  ,وزن سن درآمد  ...اعشار پذيرند.
ب :متغير کمي منفصل(گسسته):تعداد کالسها يا دانش آموزان يا تعداد فرزندان...
د ) متغير های دو يا چند ارزشي :
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متغير دو ارزشي :متغيرهايي هستند که به آنها فقط دو ارزش داده ميشود مانند جنس که يا زن است يا
مرد سواد که يا باسواد است يا بي سواد.
 متغيرهای چند ارزشي :متغيرهايي هستند که بيش از دو عدد يا ارزش به خود ميگيرند  .مانند سطحتحصيلي که مي تواند ابتدايي ،راهنمايي  ،متوسطه  ،کارداني تا دکترای تخصصي باشد.

ه )متغيرهای جانبي:
متغيرهای تعديل کننده  :پژوهشگر آن را انتخاب يا دستكاری مي کند تا مشخص شود که آيا تغييرآن موجب تغيير همبستگي بين متغيير های مستقل و تابع مي شود يا خير.مثال :اگر تفاوتي بين متغيير
هوش و معدل دانشگاهي دانشجويان پسر و دختر وجود داشته باشد ،در اينجا متغير جنس به عنوان
متغير تعديل کننده مي تواند مورد بررسي قرار گيرد
 متغيرهای کنترل  :از آنجا که در يك مطالعه ممكن است محقق نتواند کليه متغير ها را به طور همزمانمورد مطالعه قرار دهد مي تواند يك يا چند مورد آن ها را ثابت نگه دارد يا اثر آن ها را خنثي
نمايد.چنين متغير هايي که حذف مي شوند ،متغير کنترل مي نامند.
متغيرهای مزاحم :اينگونه متغير ها به صورت فرضي و نظری در متغير تابع اثر مي گذارند ،ولي عمال
قابل مشاهده  ،اندازه گيری و دستكاری نيستند يا خارج از کنترل محقق قرار دارند.

تعريف عملياتي و مفهومي :
 -9تعريف عملياتيoperational definition:
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متغير های يك تحقيق بايد قابليت سنجش و اندازه گيری را پيدا کنند .مثال در مورد پيشرفت تحصيلي
مي توان تعريف عملياتي معدل پايان ترم را ارائه داد.يا در نوعي ديگرتعريف حسابدار در يك سازمان
برای يك پژوهش منظور از حسابدار در تعريف عملياتي ممكن است کاردان ،کارشناس و يا ....باشد.
 -2تعريف مفهوميconceptual definition :
درواقع مفهوم مورد نظر را با استفاده از آنچه در متون و منابع مربوطه و در واژه نامه ها آمده تعريف مي
کند.مثال :هوش سازماني  :استعداد و ظرفيت ذهني يك سازمان در جهت نيل به اهداف آن
 :فرايند تحقيق علمي.سازمان
مرحله اول

 :انتخاب ،تحليل  ،تبيين مساله

مرحله دوم  :گزينش  ،طراحي  ،تشريح روش های کار
مرحله سوم  :گردآوری ،اطالعات ،و داده ها
مرحله چهارم :طبقه بندی و تجزيه و تحليل داده ها
مرحله پنجم :تدوين گزارش تحقيق
انواع تحقيقات علمي
تحقيقات علمي بر اساس دو مبنا يعني هدف و ماهيت و روش تقسيم ميشوند :
تحقيقات علمي بر اساس هدف
الف  -تحقيقات بنيادی :درجستجوی کشف حقايق وشناخت پديدهاست ومرزهای دانش عمومي بشر را
توسعه مي دهند به دو دسته تقسيم ميشود.
 -9تحقيقات بنيادی تجربي :دادها و اطالعات اوليه با استفاده از آزمايش مشاهده ..گردآوری
دکتر محمد حسن حدادی  -روش تحقیق پیشرفته  -کارشناسی ارشد – مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا
www.kenareh-gostre-aras.com
www.kenareh-gostre-aras.ir

 -2تحقيقات بنيادی نظری:داده های اوليه به روش کتابخانه ای گردآوری ميشوند.
ب -تحقيقات کاربردی  :اين تحقيقات با استفاده از زمينه فراهم شده از طريق تحقيقات بنيادی برای
رفع ن يازمنديهای بشرو بهبود وبهينه سازی ابزارها روشها در جهت توسعه رفاه وآسايش و ارتقا سطح
زندگي انسان مورد استفاده قرار ميگيرد.
ج  -تحقيقات عملي  :تحقيقات حل مساله
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