
 کارگاه تحلیل داده های پژوهشی



 متغیرها



 variables:                                      هتغیزّا 

 :تعریف•

صفت یا مشخصه قابل انذازه گیری یک فرد یا پذیذه که می توانذ •
 .مقادیر مختلفی داشته باشذ و از فردی به فرد دیگر تغییر کنذ

 :به عبارت دیگر•

متغیر به خصوصیاتی از افراد مورد مطالعه که انذازه گیری می شونذ یا 
 .مورد پرس و جو قرار می گیرنذ اطالق می شود

 



 :تقسین بٌذی اًَاع هتغیزّا

 بز اساس اّذاف تحقیق یا ًقص هتغیز1.

 بز اساس خصَصیات هتغیز2.

 بز اساس هقیاس هتغیز3.

 بز اساس ساختار هتغیز4.



 :تقسین بٌذی بز اساس ًقص هتغیز 

                      independent variable هتغیز هستقل1.

       dependent variable              هتغیز ٍابست2ِ.

     confounding variable هتغیز هخذٍش کٌٌذ3ُ.

      background variable  هتغیز سهیٌِ ای4.

 

 



      independent variable متغیر مستقل

هتغیز هستقل هتغیزی است کِ ضزط هقذم ٍ پیطیي یا ضزط السم قبل اس ٍقَع •
 .یک پیاهذ است

هتغیزی است کِ هحقق هی خَاّذ اثز آى را در بزٍس یک هتغیز ٍابستِ یا •
هطکل بزرسی کٌذ ٍ یا با دستکاری کزدى آى اثزش را بز رٍی هتغیز ٍابستِ  

 .بزرسی کٌذ
هتغیزی است کِ در رابطِ علت ٍ هعلَلی ، علت ٍاقع هی ضَد یعٌی هتغیز  •

 .تأثیز گذار است
 بز سزطاى رحن ocpدر هطالعِ تعیي اثز :  هثال•

هتغیز هستقل  ocpپس . را بز رٍی سزطاى بزرسی کٌین ocpهی خَاّین تأثیز 
 ها است



     dependent variable :متغیر وابسته

هتغیزی است کِ تغییزات آى حاصل تغییز درهتغیزهستقل یا هتغیز ّای •
 .دیگز است

هتغیز ٍابستِ ّواى هطکلی است کِ تحقیق بز اساس آى ضکل گزفتِ •
 .است

هتغیزی است کِ در رابطِ علت ٍ هعلَلی ، هعلَل ٍاقع هی ضَد یعٌی •
 .هتغیز تأثیز پذیز است

 بز سزطاى رحن ocpدر هطالعِ تعیي اثز :  هثال•
پس سزطاى هتغیز  . را بز رٍی سزطاى بزرسی کٌین ocpهی خَاّین تأثیز 

 .ٍابستِ ها است

 



 confounding variable :متغیر مخذوش کننذه

هتغیزّایی ّستٌذ کِ بز رٍی رابطِ علت ٍ هعلَلی بیي دٍ هتغیز •
تأثیز هی گذارًذ ٍ باعث هی ضًَذ کِ رابطِ بیي علت ٍ هعلَل 

 .قَیتز یا ضعیفتز اس حذ هعوَل جلَُ کٌذ
هتغیزی است کِ ّن بز رٍی هتغیز هستقل ٍ ّن هتغیز ٍابستِ اثز  •

هیگذارد ٍ باعث ایي هطکل هی ضَد کِ ًوی داًین تغییزات هتغیز 
 .ٍابستِ بِ علت اثز هتغیز هستقل است یا هتغیز ٍابستِ

در هطالعِ اثز سیگار بز فطار خَى ، سي هتغیز هخذٍش : هثال•
 .کٌٌذُ یا هذاخلِ گز است



  :ویژگی متغیر مخدوش کننده

 .عاهل خطز بزای هتغیز ٍابستِ یا پذیذُ هَرد بزرسی است1.

 .ّن با هتغیز هستقل ٍ ّن با هتغیز ٍابستِ رابطِ دارد2.
 

 سیگار        
 

 سزطاى ریِ      الکل           
         



     background variable :متغیر زمینه ای

دس ّوِ تحمیمبت ٍجَد “ ایي هتغیشّب حبلت عوَهی داسًذ ٍ هعوَال•
داسًذ کِ ثِ تٌبست هَضَع هَسد پژٍّص تعذادی اص آًْب هَسد 

 ثشسسی لشاس هی گیشًذ
هتغیشی است کِ دس تحمیك هب ًِ هتغیش هستمل است ٍ ًِ هتغیش ٍاثستِ •

 .، اهب اًذاصُ گیشی آى ثِ ًحَی هَسد استفبدُ هحمك لشاس هی گیشد
 دس هطبلعِ آهفیضم ٍ ًَعی لیپَ پشٍتئیي : هثبل •

جٌس ًِ هتغیش هستمل است ٍ ًِ هتغیش ٍاثستِ، اهب داًستي آى هی تَاًذ 
دس ًْبیت ایذُ ای ثِ هب ثذّذ کِ ساٌّوبی ثعذی هب ثشای تحمیك دس ایي 

 . صهیٌِ ثبضذ 



 :تقسین بٌذی بز اساس خصَصیات هتغیز

 quantitative variable  :هتغیش کوی1.

( ٍصى) پیَستِهتغیشی است کِ ثب عذد لبثل ًوبیص است ٍ ثِ دٍ دستِ 
  گسستِکِ هی تَاًذ همبدیش کسشی سا ًیض ثپزیشد ٍ یب ثِ صَست 

 .تمسین ثٌذی هی ضَد(  تعذاد فشصًذاى)
                 qualitative variable: هتغیش کیفی. 2

 . هتغیشی است کِ کیفیت صفبت سا ًطبى هی دّذ
 هثل ًژاد یب جٌس

 



 :تقسین بٌذی بز اساس هقیاس هتغیز

 nominal scale                         اسویهمیبس 1.

 ordinal scaleهمیبس ستجِ ای                                         2.

 scale intervalهمیبس فبصلِ ای                                     3.

                                   ratio scaleهمیبس ًسجتی 4.

  



 nominal scale                :مقیاس اسمی

هتغیزّای کیفی ّستٌذ کِ ًتیجِ سٌجص آى را تٌْا هی تَاى بِ •
 .یک گزٍُ خاصی هٌتسب کزد ٍ ًام یک گزٍُ را بز آى ًْاد

 بیي گزٍّْای هٌتسب ضذُ ّیچ گًَِ ارجحیتی ٍجَد ًذارد•
 :مثال•
در بزرسی جٌس یا ًژاد تٌْا هی تَاى یک ضخص را ُ یک جٌس •

 .هزد یا سى یا ًژاد سیاُ یا سفیذ هٌتسب کزد



 ordinal scale              :مقیاس رتبه ای

 یب ثٌذی طجمِ حبلت اطالعبت آًْب دس کِ ّستٌذ کیفی هتغیشّبی•
 هطخص ّب ستجِ ثب ّن ثِ ًسجت آًْب هَلعیت ٍ داسًذ ضذُ گشٍّجٌذی

 .گشدد هی
 اهب داسد ٍجَد ثشتشی ثشسسی تحت هتغیش ًظش اص گشٍّْب ثیي دس•

 .ًیست سٌجص لبثل ثشتشی ایي
 .داسد پزیشی همبیسِ حبلت همیبس ایي اطالعبت•
 :هثبل•
 ثیوبسی یک ضذت یب اجتوبعی طجمِ یب تحصیالت سطح•

 



 scale interval               :مقیاس فاصله ای

هتغیشّبی کوی ّستٌذ کِ عالٍُ ثش ثشتشی ثیي طجمِ ّب یب گشٍّْب فبصلِ ثیي  •
 آًْب ًیض ثب ّن ثشاثش است

ایي هتغیشّب فبلذ صفش راتی ّستٌذ ثِ ّویي دلیل عولیبت ضشة ٍ تمسین دس  •
دس ایي همیبس عذد صفش ثِ هعٌبی فمذاى خبصیت هَسد ًظش . آًْب صذق ًوی کٌذ 

 .ًیست
 دهب یب  ضشیت َّضی  :هثبل•
دس جِ  30ٍ  20یعٌی هتَاى گفت کِ اختالف دهبی ثیي دٍ اتبق ثب دهبی •

اهب ًوی تَاى گفت  . دسجِ است 33ٍ  23ثشاثشاختالف دهبی دٍ اتبق ثب دهبی 
 .دسجِ است 15دسجِ دٍ ثشاثش یک اتبق  30دهبی یب اتبق 



 ratio scale                    :مقیاس نسبتی 

هتغیشّبی کوی ّستٌذ کِ عالٍُ ثش ثشتشی ثیي گشٍّْب ٍ فبصلِ •
 .هسبٍی ثیي آًْب ،هی تَاى ًسجت ثیي دٍ هتغیش سا ًیض تعییي کشد

ایي هتغیشّب داسای صفش راتی ثَدُ ٍ ثِ ّویي دلیل عولیبت چْبس گبًِ •
 . دس هَسد آًْب صذق هی کٌذ

 .دس ایي همیبس عذد صفش ثِ هعٌبی فمذاى خبصیت هَسد ًظش است•

 سي ، لذ ، غلظت ّوَگلَثیي  :هثبل•
 .سبلِ، سي داسد 10سبل است دٍ ثشاثش یک فشد  20یعٌی اگش سي فشدی 



 بر اساس ساختار متغیر

•Simple   

•Concept 

•Mixed 

•structure 



 .simple V           متغیر ساده

 .هتغیشی است کِ ثِ سبدُ گی لبثل اًذاصُ گیشی ٍ لبثل فْن است
 :هثبل

 ٍصى، لذ ، فطبس خَى



 .concept V  متغیر مفهومی يا ادراکی

هتغیشی است کِ ثِ طَس هستمین اًذاصُ گیشی ًوی ضَد ٍ ثشای 
 .اًذاصُ گیشی آى یک هتغیش دیگش اًذاصُ گیشی هی ضَد
 :هثبل

 ثشای تعیي پیطشفت تحصیلی ، هعذل اًذاصُ گیشی هی ضَد



 composite variable :متغیر مرکب

 .هتغیشی است کِ اص دٍ یب چٌذ هتغیش دیگش حبصل هی ضَد•
 :هثبل•
•BMI کِ اص دٍ هتغیش ٍصى ٍ لذ هحبسجِ هی ضَد. 

Weight / (hight)2                         



      .structure V :متغیر سازه

 .هتغیشی است کِ اص تشکیت هجوَعِ ای اص سَاالت ثِ دست هی آیذ
 :هثبل

 تعیي ًوشُ آگبّی یب افسشدگی  



 :ويژگیهای متغیرهای تحقیق

ثش اسبس اّذاف اختصبصی تحمیك تعیي هی ضًَذ لزا  “  هتغیشّب عوذتب•
ّش چِ اّذاف اختصبصی تش ٍ سٍضي تش ثبضٌذ ثِ ّوبى هیضاى 

 .هتغیشّبی گٌجبًذُ ضذُ دس تحمیك ثیطتش خَاّذ ضذ
“ هتغیشّبی یک طشح ثبیذ تعشیف دلیك ٍ هطخصی داضتِ ثبضٌذ هثال•

ثبیذ تعشیف ٍاضحی اص “ فشدی کِ سٍی چبلی کبس هی کٌذ حتوب
 . سا رکش کٌذ( 25ثبالی  BMI)چبلی 

عالٍُ ثش تعشیف دلیك ٍ عولی ثشای اًذاصُ گیشی یک هتغیش ثبیذ •
 .همیبس ، ًمص ٍ ٍاحذ هتغیش ًیض رکش ضَد



 :جذٍل فْزست ٍ هطخصات هتغیزّا ی تحقیق

ٍاحذ اًذاسُ    تعزیف عولی ًقص هقیاس ًام هتغیز
 گیزی

 سبل، هبُ یب ّفتِ ثش اسبس تبسیخ تَلذ هستمل ًسجتی سي

 سبًتی هتش اص کف پب تب فشق سش هستمل ًسجتی قذ

 جٌس

 ٍسى



 پردازش اطالعات  یروضها

 پشداصش اطالعبت  یسٍش ّب•
 سسن جذٍل–

 یتَصیف•
 یتحلیل•

 سسن ًوَداس–
 یآهبس یهحبسجِ ضبخص ّب–

پشداصش اطالعبت ثبیذ دٍ ضشط صیش سا داسا  یثشا یّش ًَع سٍش اًتخبث: تزکش هْن 
 :ثبضذ

 اًتمبل اطالعبت صحت -1
 اًتمبل اطالعبت سشعت -2



 :یجذول توصیف

 سي تعذاد دسصذ

5/7 15 9-0  

5 10 19-10  

5/2 5 29-20  

.... ..... ..... 

.... ..... ...... 

 کل 200 100



 جذول تحلیلی

 ثیوبس سبلن کل

 سي تعذاد دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد دسصذ

175 15 9-0  

90 10 19-10  

15 5 29-20  

..... 

...... 



 :نمودارها 

1 2 3 4

Pie Chart 
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 (مقايسه ای)نمودار میله ای 
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Figure …: Mean blood pressure for a group of subjects before and during daily 
administration of polythiazide with and without sodium replacement. 
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 :یآمار یضاخص ها

 (هیبًگیي ، هیبًِ ، ًوب) یتوبیل هشکض یضبخص ّب -1
 (داهٌِ ، ٍاسیبًس ، اًحشاف هعیبس) یپشاکٌذگ یضبخص ّب -2

10                    5           25 

12                    3            9 

15     15          0            0 

18                    3-           9  

20                   5-          25 

                                     68 
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 :یآمار یضاخص ها
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 ٍ ًوًَِ هیبًگیي ثیي ضَد گشفتِ جوعیت یک اص یتصبدف کبهال ًوًَِ اگش :  Pهمذاس هفَْم
  گَیٌذ یه یگیش ًوًَِ یخطب آى ثِ کِ ضَد یه دیذُ یتصبدف ثطَس یتفبٍت جوعیت هیبًگیي

(Sampling error).     

3 

7 

9 

5.4

33.6x

1.3sd

02.1

3
1.3

5.433.6








n
sd

x
t



t0.200 t0.100 t0.050 t0.020 t0.010 df 

1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 2 



 (ادامه)تحليل اطالعات يروشها

n
sd

x
t




 :  هی ضَد tآًچِ کِ ثبعث افضایص همذاس
 (صَست کسش) افضایص فبصلِ دٍ هیبًگیي  -1
 (  هخشج کسش)کبّص همذاس اًحشاف هعیبس  -2
 (صَست کسش) افضایص حجن ًوًَِ  -3

)1(

)(




 

n

x
sd xi

   :ضَد یه sdآًچِ کِ ثبعث کبّص همذاس 
 (صَست کسش) کبّص فبصلِ دٍ هیبًگیي  -1

 (هخشج کسش) افضایص حجن ًوًَِ  -3

 



 کار عملی با سیستم

 ٍسٍد دادّْب•
 دستکبسی دادُ ّب•
 پیص فشض ّبی آهبسی•
 آصهًَْبی پبساهتشیک•
 آصهًَْبی ًبپبساهتشیک•
 سسن ًوَداس تَصیفی ٍ تحلیلی•


