
УДК: 303.01+167.5

Прегледни  
рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIII) X, vol=28
Бр. 2 / 2011.

стр. 1-16.

- 1 -

  

- 1 -

РадославГаћиновић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ВАРИЈАБЛЕУНАУЧНОМИСТРАЖИВАЊУ**

Сажетак
Варијабла, у општем смислу, представља својство
објекта,особе,стања,процеса, догађаја,којеможе
узети неку вредност из одређеног скупа вредности.
Дакле,онапредстављадимензијунекецелинекојане
ма константну вредност, односно  која варира. То
једеонекецелине,анесамацелина,тонијечитаво
физичкотело,  већ нпр.његова једна димензија (''ду
жина'',''ширина''или''висина'').Уоквиругрупе,вари
јабланијепојединацилигрупауцелини,већодређено
својствопојединцаилитегрупе.Варијаблеилипроме
њивесу,прематоме,нужнисаставничиниоцисваке
хипотезе.Хипотезаможеимативишеваријабли,али,
премаважећимсхватањимаунауци,неопходноједа
иманајмањедве:једнанезависнаиједназависна.Ва
ријаблесуопштипојмовиствариилиставовиодре
ђенепојмовневредности,тј.одређеногсадржајакоји
обухвата сродне нужне појмове а који и сами имају 
илимогуиматисвојепојмовневредности,тј.могуса
држатијошужесроднепојмове.
КључнеречиВаријабле, зависне варијабле, независне
варијабле,логика,методологија,истраживање.

Vа ри ја бле су про ме њи ва обе леж ја по ја ва или про це са ко ји се 
кван ти та тив но и ква ли та тив но ме ња ју. Оне су про ме њи ве ве-

ли чи не о ко ји ма се у хи по те за ма не што твр ди и за на уч но ис тра жи-
вач ки про цес су  из у зет но ва жне. Методологијa на уч но-ис тра жи-
* Научни саветник Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
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вач ког ра да по ста вља  за ко ни то сти по ко ји ма ис тра жи вач мо ра по-
сту па ти да би успе шно уче ство вао у на уч но и стра жи вач ком про це-
су. То је про цес у ко ме се  чи ње ни це  под вр га ва ју на уч ној ана ли зи и 
дру гим ме то да ма ис тра жи ва ња, уз ак ти ван кри тич ки од нос пре ма 
оно ме што је пред мет ис тра жи ва ња. У  том про це су  хи по те зе су 
ми шље ња ис тра жи ва ча ообе леж ју једневаријабле или ми шље ње 
о од но су из ме ђу двеваријабле. По што су пој мо ви  основ не ка те-
го ри је ми шље ња,  у хи по те за ма се ба ра та с пој мо ви ма и њи хо вим 
ме ђу соб ним од но си ма. Пој мо ви су за ми сао су шти не пред ме та, по-
ја ва и про це са. Да би ис тра жи вач мо гао про ве ри ти ис прав ност по-
ста вље них хи по те за не мо же оста ти на пој мов ном ни воу, јер за ми-
сао су шти не пред ме та – по ја ва и про це са тран сцен ди ра објек тив ну 
ствар ност. На уч ни пој мо ви су на ста ли ми шље њем ко је је за сно ва-
но на чи ње ни ца ма ствар но сти. До пој ма се до ла зи ап страк ци јом 
не бит них и ге не ра ли за ци јом бит них еле ме на та и чи ње ни ца. По јам 
је ми са о но об ја шње ње чи ње ни ца. За раз ли ку од осет ног до жи вља-
ва ња ми сао (по јам) уоп ште но ''од ра жа ва'' објек тив ну ствар ност. 
Пут на стан ка пој ма иде од објек тив не ствар но сти пре ко осет них 
до жи вља ја до ми шље ња. Тај про цес се на зи ва концептуализација. 
Због ем пи риј ске про ве ре мо ра се на пра ви ти обр ну ти пут ко ји иде 
од ми шље ња пре ма објек тив ној ствар но сти. Овај по сту пак се на-
зи ва операционализација.1) Де ло ви објек тив не ствар но сти ко ји се 
од но се на по јам ва ри ја бле ко ју же ли мо опе ра ци о на ли зо ва ти зо ву 
се индикаториилипоказатељи. Тер мин за од ре ђе ње пој ма ин ди ка-
тор (ин ди ка ци ја) по ти че од ла тин ске ре чи indicare.2) Основ ни ње го-
ви си но ни ми су: обе леж је, на ја ва, на го ве ште ње, симп том, по да так, 
по ка зи вач, пу то каз, осно ва за не ку сум њу итд.3) 

ПОЈАМВАРИЈАБЛИУНАУЧНОМИСТРАЖИВАЊУ

Тер мин ''варијабла'' је у ло ги ку и ме то до ло ги ју пре нет из ма-
те ма ти ке и он зна чи ''про мен љи ва''. У ал ге бар ској функ ци ји y=f (x) 
је тзв. ''не за ви сно про мен љи ве''. У са вре ме ној сим бо лич кој ло ги ци 

1) Ми ро слав Ву је вић, Увођењеузнанственирадуподручјудруштвенихзнаности, Ин-
фор ма тор, За греб, 1988, стр. 67.

2) Ин ди ка то ри или по ка за те љи су по уоби ча је ној де фи ни ци ји “спољашњеманифеста
цијеунутрашњеструктуре”(Ми ло са вље вић, С. – Ра до са вље вић, И., Основиметодо
логијеполитичкихнаука,  3. из ме ње но и до пу ње но изд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2006, стр. 454)

3) Мала енциклопедија просвете,том I, 3. изд., Про све та, Бе о град, 1978, и Кла ић, Б., 
Рјечникстранихријечи, стр. 624.
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и у ме то до ло ги ји уве де ни су пој мо ви и сим бо ли две основ не вр-
сте ва ри ја бли: (1) варијаблепојмова и (2) варијаблеставова а ко је 
зна че ста во ве ва ри ја бил ног зна че ња. Пој мов на ва ри ја бла је сва ки 
оп шти  по јам чи је се зна че ње мо же ме ња ти. На при мер, пој мов на 
ва ри ја бла је по јам ''чо век'',  јер тај по јам мо же зна чи ти: ''му шка-
рац'', ''же на'', ''де те'' итд. Ва ри ја бле су оп шти пој мо ви ''дру штво'', 
''пол'', ''брач но ста ње'', ''про фе си ја'', ''по ли тич ко опре де ље ње'' итд. 
У кон крет ном ми шље њу сва ка пој мов на ва ри ја бла има сво ју вред-
ност, на при мер, ва ри ја бла ''х'' или ''про фе си ја'' мо же има ти вред но-
сти: ''про фе сор'', ''сту дент'', ''му зи чар'',  итд. По себ но тре ба ис та ћи 
да су вред но сти ва ри ја бли ви ших пој мо ва та ко ђе ва ри ја бле, ако су 
то оп шти пој мо ви, са мо су то ва ри ја бле ни жег ре да, тач ни је ма ње 
оп што сти. Та ко ва ри ја бла ''сту дент'' има вред но сти: ''сту дент еко-
но ми је'', ''сту дент ме ди ци не'', и да ље, ''сту дент еко но ми је пр вог се-
ме стра'', ''сту дент ме ди ци не пр вог се ме стра'' итд. и сл.4) 

У про бле му ис тра жи ва ња се раз ми шља о не ком обе леж ју или 
о од но су из ме ђу од ре ђе них обе леж ја. У хи по те за ма на осно ву зна-
ња, ин те ли ген ци је, ма ште и ин ту и ци је ис тра жи вач да је ми са о ни 
од го вор о обе леж ју или о од но су из ме ђу обе леж ја. Та су обе леж ја 
про мен љи ва, па се зо ву варијаблама. Ва ри ја бле су про мен љи ве ве-
ли чи не о ко ји ма у се хи по те за ма не што твр ди, па да би се про ве-
ри ла ис прав ност оно га што се твр ди у ис тра жи ва њу се оне опи су ју 
или ме ре. 

У ис тра жи ва њу, ис тра жи вач ни је  јед на ко за ин те ре со ван за све 
про ме њи ве ве ли чи не ко је се ја вља ју. Оне ко је су у сре ди шту ње го-
вог ин те ре са зо ву се ва ри ја бла ма. Зависневаријабле су обе леж ја 
по ја ва ко је ис тра жи ва ча нај ви ше за ни ма ју у ис тра жи ва њу, па се та 
ва ри ја бла до во ди у ве зу с дру гим ва ри ја бла ма ко је њу опи су ју, кла-
си фи ку ју или об ја шња ва ју. А ва ри ја бле ко је опи су ју, кла си фи ку ју 
или об ја шња ва ју за ви сну ва ри ја блу на зи ва ју се независнимвари
јаблама. 

За ви сне се ва ри ја бле увек на ла зе у про бле му ис тра жи ва ња. 
Она је за пра во обе леж је за ко је се ис тра жи вач пи та у про бле му. 
Ме ђу тим, не за ви сне ва ри ја бле ја вља ју се у ци ље ви ма ис тра жи ва-
ња и у хи по те за ма. Не за ви сна ва ри ја бла мо же се ја ви ти и у про бле-
му. Ва ри ја бла мо же би ти не за ви сна  у јед ном ис тра жи ва њу, а за ви-
сна у дру гом ис тра жи ва њу. За ви сне ва ри ја бле су обич но кри те риј 

4) Бог дан Ше шић, Основи методологије друштвених наука,   На уч на књи га, Бе о град, 
1978, стр. 65-66.
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на осно ву ко јег се до но си од лу ка с ко јих ће се на уч них  под руч ја 
по че ти ис тра жи ва ње, али то мо гу би ти и не за ви сне ва ри ја бле. 

За ви сне ва ри ја бле од ре ђу је ис тра жи вач. Он до но си од лу ку 
ко ја ће ва ри ја бла би ти у сре ди шту ње го ва ис тра жи ва ња. Не за ви-
сне ва ри ја бле су ма ње под ути ца јем во ље ис тра жи ва ча, а ви ше под 
ути ца јем ње го ва зна ња, ин те ли ген ци је, ма ште и ин ту и ци је. Ис тра-
жи вач се на осно ву тих ства ра лач ких мо гућ но сти од лу чу је ко је ће 
ва ри ја бле до ве сти у ве зу са сво јим за ви сним ва ри ја бла ма, али он 
не мо же од лу чи ти о њи хо вој по ве за но сти. За то ће ко нач ни суд о 
не за ви сним ва ри ја бла ма да ти ис тра жи ва ње.

За ви сне ва ри ја бле за ви се о не за ви сним ва ри ја бла ма, а не за ви-
сне не за ви сне о за ви сни ма. За то се та ко и зо ву. У ис тра жи ва њу 
ни је ла ко од ре ди ти од нос из ме ђу за ви сне и не за ви сне ва ри ја бле, 
јер се мо гу ја ви ти не ке дру ге ва ри ја бле ко је де лу ју на њи хов од нос. 
За то по ред за ви сне и не за ви сне ва ри ја бле у ис тра жи ва њу се ја вља-
ју и ан те цен дент не или екс пла на тор не ва ри ја бле.5) 

По ред тих че сто се у дру штве ним ис тра жи ва њи ма ја вља ју ин
тервенишуће6) или интерпретативне варијабле. Ин тер ве ни шу ће 
ва ри ја бле ја вља ју се по сле не за ви сне, а пре за ви сне и оне узро ку ју 
по ве за ност из ме ђу тих ва ри ја бли. На кра ју се мо гу ја ви ти конди
цирајуће или спецификаторневаријабле ко је усло вља ва ју ин тен-
зи тет по ве за но сти из ме ђу не за ви сне и за ви сне ва ри ја бле. При мер, 
по ве за ност из ме ђу обра зо ва ња (Х) и на пре до ва ња у по слу (Y) ве ћа 
је код ве ћег ста жа (Т).7)

Као што се на кра ју ис тра жи ва ња мо же зна ти да ли је не ка 
ва ри ја бла не за ви сна или ни је, исто та ко се мо же са зна ти да ли је 
екс пла на тор на, ин тер пре та тив на или спе ци фи ка тор на. На кра ју 
ис тра жи ва ња кла си фи ка ци ја ва ри ја бле мо же би ти дру га чи ја не го 
што је би ла у то ку ис тра жи ва ња. То је ди но ни је слу чај са за ви сном 

5) Ове ва ри ја бле об ја шња ва ју не за ви сну и за ви сну ва ри ја блу, од но сно ко ре ла ци ју из ме ђу 
њих. (Ми ло са вље вић, С. – Ра до са вље вић, И., Основиметодологијеполитичкихнаука,  
3. из ме ње но и до пу ње но изд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 454)

6) Интервенишућеваријабле се мо гу на ћи на раз ли чи тим ме сти ма у од но су на не за ви сну 
и за ви сну. За ви сно од са др жа ја на ко ји се ва ри ја бле од но се, вр сте ин тер вен ци је, ва ри-
ја бле на ко ју се ин тер ве ни ше и тврд ње, мо гу се раз ли ко ва ти: од нос прет хо ђе ња, од нос 
ис хо ђе ња, од нос ин тер пре та ци је, кон ко ми тент ни од нос, од нос де ли мич не ком плек сне 
по ве за но сти и од нос пот пу не ком плек сне по ве за но сти. Оне об ја шња ва ју раз ло ге за 
по сто ја ње од но са из ме ђу за ви сне и не за ви сне ва ри ја бле (Мом чи ло Са кан, Хипотезеу
науци , 2. изд., Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 116).

7) Јо сип Жу па нов, “По јам и зна чај ин ди ка то ра у со ци јал ном ис тра жи ва њу”, Нашетеме, 
бр. 5, За греб, 1962, стр. 156.
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ва ри ја блом. У раз ра ди ис тра жи ва ња тре ба прет по ста ви ти ја вља ње 
свих мо гу ћих вр ста ва ри ја бли, јер  то да је смер ни це за раз ра ду на-
ред них фа за про це са ис тра жи ва ња. Пре ма то ме у по пи су ва ри ја бли 
мо гу се ја ви ти и не ке ва ри ја бле ко јих не ма у хи по те за ма. Ис тра-
жи вач у про це су   ис тра жи ва ња и не мо ра би ти по себ но за ин те-
ре со ван за ме ре ње та квих ва ри ја бли, али да би се од ре дио од нос 
из ме ђу ва ри ја бли ко је ис тра жи ва ча  за ни ма ју те ва ри ја бле мо ра 
кон тро ли са ти. Да кле, мо ра се зна ти ко је ће се ва ри ја бле ме ри ти, а 
ко је кон тро ли са ти, јер о то ме  за ви си  на црт ис тра жи ва ња и об ра да 
по да та ка. У ис тра жи ва њу се не мо же све пред ви де ти, али ни је мо-
гу ће ни ме ри ти ни кон тро ли са ти ва ри ја бле ко је се ни су пред ви де-
ле. Због то га тре ба на сто ја ти да  по пис и кла си фи ка ци ја ва ри ја бли 
бу ду што ис црп ни ји.

По пис и кла си фи ка ци ја ва ри ја бли ло гич ки се на ста вља на 
прет ход не фа зе. Ме ђу тим, не зна чи да иде је ко је се ја ве у овој фа зи 
не мо гу при до не ти обо га ћи ва њу ис тра жи ва ња. За то, ако ис тра жи-
вач   же ли да ме ри или кон тро ли ше не ке ва ри ја бле ко је се не ја вља-
ју у прет ход ним фа за ма, тре ба ви де ти шта то зна ти у упо ре ђе њу с 
до са да шњом ло ги ком раз ми шља ња, ка ко се не би из гу био  на ме-
ра ва ни про блем ис тра жи ва ња. Пре ма то ме, у овој фа зи ис тра жи вач 
пра ви по пис за ви сних, не за ви сних, екс пла на тор них, ин тер пре та-
тив них и спе ци фи ка тор них ва ри ја бли. Ако су хи по те зе 8) до бро по-
ста вље не то не ће би ти те шко, јер се ва ри ја бле из вла че из хи по те за 
и раз вр ста ва ју на осно ви хи по те за. 

У од но су на мер не ка рак те ри сти ке, ва ри ја бле се де ле на квали
тативне и квантитативне. Да би се ва ри ја бле мо гле ме ри ти мо-
ра ју се ме триј ски де фи ни са ти. То зна чи да за ква ли та тив не ва ри-
ја бле тре ба од ре ди ти мо да ли те те у ко ји ма оне ва ри ра ју, а за кван-
ти та тив не тре ба од ре ди ти смер и те о риј ске мо гућ но сти вари ра ња. 
С об зи ром на смер ва ри ра ња кван ти та тив не ва ри ја бле мо гу би ти 

8) “Хипотезапред ста вља оно што пред ви ђа мо”; “Хи по те за је пи та ње та ко по ста вље но да 
се на ње га мо же на од ре ђе ни на чин да ти од ре ђе ни од го вор”; “Хи по те за је став ко ји се 
мо же под вр ћи те сту да би се од ре ди ла ње го ва ва ља ност”; “Хи по те за је ми са о на прет-
по став ка о пред ме ти ма ко ји се ис тра жу ју”’; “Хи по те за је ис каз од ре ђе ног пред мет ног 
зна че ња и прет по ста вље не са знај не вред но сти ко ји тек тре ба про ве ри ти”; “Хи по те за 
је ме ђу од нос про мен љи вих”; “Хи по те зе пред ста вља ју ми са о но те о риј ске до пу не из-
ве сних пра зни на у по зна ва њу од ре ђе не по ја ве или чи та ве обла сти по ја ва чи је из ве сне 
мо мен те, де ло ве или аспек те већ по зна је мо”; “Хи по те за је став или ком плекс ста во ва 
нео д ре ђе не са знај не вред но сти ко ји ма се по ку ша ва да ти об ја шње ње од ре ђе них, би ло 
ем пи риј ских или те о риј ских чи ње ни ца, би ло прет по ста вље них обје ка та, по ја ва, про-
це са или од но са”Хи по те за је “тврд ња ко ја се мо же ста ви ти на ис пит да би се уста но-
ви ла ње на ва ља ност”(Бог дан Ше шић, Основиметодологиједруштвенихнаука, 2. изд., 
На уч на књи га, Бе о град, 1978, стр. 208) 
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униполарне и биполарне. Уни по лар не ва ри ра ју у јед ном сме ру, од 
ну ле до свог мак си му ма, а би по лар не у два сме ра пре ма мак си му-
му. У мно гим дру штве ним ис тра жи ва њи ма по гре шно се ме триј-
ски де фи ни шу ва ри ја бле. На ро чи то че сто се де фи ни шу би по лар не 
ва ри ја бле као уни по лар не. На при мер, интензитетзадовољства
имотивације обич но се де фи ни шу као да ва ри ра ју од не за до вољ-
ства до мак си мал ног за до вољ ства и од не мо ти ви са но сти до мак си-
мал не мо ти ви са но сти. Као да се не за до вољ ни и не мо ти ви са ни не 
раз ли ку ју ме ђу соб но, исто као за до вољ ни и мо ти ви са ни. Упра во 
не за до вољ ни и не мо ти ви са ни че сто пред ста вља ју дру штве не про-
бле ме, па је због то га у ис тра жи ва њу ве о ма ва жно ове ва ри ја бле 
ме ри ти с обе стра не уз дуж це лог кон ти ну у ма.9) 

Основ ни зах тев у де фи ни са њу ва ри ја бле, по ред је зич ке пре-
ци зно сти, је сте ме ре ње. Ва ри ја бле се мо гу ме ри ти не по сред но и 
по сред но. Непосредномерење је пре ци зни је, за то што се ди рект но, 
мер ним ин стру мен ти ма, ме ре они еле мен ти ва ри ја бле ко ји се ис-
тра жу ју. Посредномерење под ра зу ме ва  прет по став ку да по сто је 
па ро ви чи ње ни ца: је дан пар је унутрашњачињеница или латент
накарактеристика, а дру ги – спољначињеница. Уну тра шња чи-
ње ни ца је те о риј ски ре ле вант на, али људ ским чу ли ма не ви дљи ва, 
док је спољ на чи ње ни ца, као дру ги члан  на ве де ног па ра, ви дљи ва. 
Из ме ђу та два чла на  па ра по сто ји од ре ђе на ко ре ла ци ја, ко ја у иде-
ал ним усло ви ма из но си 1,00. у свим  дру гим усло ви ма она је ма ња 
од је ди ни це. За то је по сред но ме ре ње не пре ци зни је од не по сред-
ног.10)

9) Ми ро слав Ву је вић, Увођењеузнанственирадуподручјудруштвенихзнаности, Ин-
фор ма тор, За греб, 1988, стр. 68.  

10) Као при мер за об ја шње ње по сред ног ме ре ња ва ри ја бле, у ме то до ло шкој ли те ра ту ри се 
че то на во ди ис тра жи ва ње ко је је спро ве ло Ис тра жи вач ко оде ље ње Ми ни стар ства од-
бра не пре ула ска Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва у Дру ги свет ски рат. Они су би ли за-
ин те ре со ва ни да уста но ве ко ли ко су вој на ли ца, ко ја су би ла ре гру то ва на пре ко Слу жбе 
ода би ра ња, за др жа ла осе ћај иден ти фи ка ци је са ци вил ним жи во том, од но сно да ли су 
се иден ти фи ко ва ла с јед ном но вом со ци јал ном гру пом: ар ми јом. Ва ри ја бла је по сред-
но ме ре на ин ди ка то ром но ше ња уни фор ме у вре ме док су се та вој на ли ца на ла зи ла 
на од су ству – ван слу жбе. На по ста вље но пи та ње да ли на од су ству ви ше во ле да но се 
уни фор му или ци вил но оде ло, са мо 30% љу ди ко ји су ре гру то ва ни пре ко Слу жбе ода-
би ра ња из ја сни ло се за уни фор му. За раз ли ку од њих, тај од го вор је да ло 62% чла но ва 
ак тив ног са ста ва ар ми је. Да кле, уну тра шња чи ње ни ца – иден ти фи ка ци ја вој них ли ца с 
ар ми јом ис тра жи ва на је по мо ћу спољ не чи ње ни це (ин ди ка то ра) но ше ња уни фор ме ван 
слу жбе (Жу па нов, Ј.,  Индикатори - Методологијаистраживањаудруштвенимнау
кама, Збор ник Ин сти ту та за кри ми но ло шка и кри ми на ли стич ка ис тра жи ва ња, Бе о град, 
1962; Пе чуј лић, М., Методологијадруштвенихнаука, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе-
о град, 1989. и Но вин ска уста но ва «Слу жбе ни лист СФРЈ», Бе о град, 1976, стр. 135; 
Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, 2. изд., Про ме теј, Но ви Сад 2005, стр. 125-126).
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Не рет ко се ква ли та тив не ва ри ја бле сма тра ју кван ти та тив ни ма. 
То не ма штет не по сле ди це са мо у на уч ном ис тра жи ва њу, па ме-
триј ском де фи ни са њу ва ри ја бле ва ља по све ти ти по себ ну па жњу. 
Овај по сао мо же по при ми ти ка рак те ри сти ке пој мов не ана ли зе. До-
ла зак до на уч но ре ле вант ног са др жа ја пој ма ва ри ја бле не ма са мо 
на уч ну већ и прак тич ну вред ност.11)

Ставнепроменљиве или пропозиционалневаријабле озна ча ва-
ју кла се ис ка за,  мо же зна чи ти ''Ки ша па да'', али и ''Ве тар ду ва'' итд. 
И у сим бо лич кој ло ги ци се раз ли ку ју не за ви сне ва ри ја бле и за ви-
сне ва ри ја бле у ра зним мо де ли ма и се ри ја ма сло же них ис ка за и то 
пре ма овим основ ним пра ви ли ма: 

(1) У мо де ли ма с ни зом ва ри ја бли не за ви сне ва ри ја бле су оне 
ко је сто је ви ше ле во или уле во, док су за ви сне ва ри ја бле оне ко је 
сто је де сно и ви ше уде сно. Нпр. у ни зу ва ри ја бли пој мо ва: ''еко-
но ми ја-по ли ти ка-кул ту ра'', ''еко но ми ја'' је не за ви сна про мен љи ва у 
од но су на ''по ли ти ку'' и на ''кул ту ру'', док је  ''кул ту ра'' за ви сна у 
од но су ка ко на ''по ли ти ку'' та ко и на ''еко но ми ју'', што ни је слу чај 
са мо у те о ри ји не го и у прак си. 

(2) У мо де ли ма ка у зал них спо је ва, варијаблаузрок је не за ви-
сна а варијаблаефекат је за ви сна. 

(3) У вре мен ски сре ђе ним се ри ја ма сва ка прет хнод на ва ри-
ја бла је не за ви сна у од но су на по то њу. На при мер, у се ри ји: ''де-
тињ ство-де ча штво-мла дост-зре ло до ба-ста рост'', ''де тињ ство'' је 
не за ви сна про мен љи ва у од но су на све по то ње про мен љи ве, док 
је ''мла дост'' не за ви сна са мо у од но су на ''зре ло до ба'' и ''ста рост''. 
Чи ње ни ца, да је ''ста рост'' за ви сна ва ри ја бла у од но су на сва до-
ба жи во та не ис ка зу је са мо не ку чи сто те о риј ску исти ну о од но су 
пој мо ва – ва ри ја бли не го и ре ал ну чи ње ни цу да ста рост за ви си од 
це лог то ка прет ход ног жи во та.12)

11) Ва ри ја бле се мо гу кла си фи ко ва ти на ви ше раз ли чи тих на чи на. Нај че шће се де ле на: 
Слу чај не; дис крет не (дис кон ти ну и ра не) и кон ти ну и ра не слу чај не ва ри ја бле; ква ли та-
тив не (ка те го ри јал не) и кван ти та тив не (ну ме рич ке) ва ри ја бле; но ми нал не, ор ди нал не, 
ин тер вал не и омје ре не ва ри ја бле; за ви сне и не за ви сне + ин тер ве ни ра ју ће, екс пла на тор-
не и спе ци фи ка тор не ва ри ја бле;  Ин тер ве ни ра ју ће (ин тер пре та тив не) ва ри ја бле узро ку-
ју по ве за ност за ви сне и не за ви сне ва ри ја бле; Еп сла на тор не (ан те цен дент не)ва ри ја бле 
по ја вљу ју се у ис тра жи ва њу уз за ви сну и не за ви сну. Спе ци фи ка тор не (кон ди ци ра ју ће) 
ва ри ја бле; ак тив не и атри бут не ва ри ја бле; јед но ди мен зи о нал не и мул ти ди мен зи о нал не 
ва ри ја бле (Јо сип Жу па нов, Индикатори- Методологијаистраживањаудруштвеним
нааукама, Збор ник ра до ва Ин сти ту та за кри ми но ло шка и кри ми на ли стич ка ис тра жи-
ва ња, Бе о град, 1962, стр. 46-60) 

12) Бог дан Ше шић, Основиметодологиједруштвенихнаука, На уч на књи га, Бе о град, 1978, 
стр. 66.
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Да кле, ва ри ја бла је про мен љи ва ве ли чи на о ко јој се не што твр-
ди, а ко ја се мо же ква ли та тив но или кван ти та тив но ме ри ти. Ва ри-
ја блу чи не обе леж ја не ке по ја ве, а не она са ма. Ва ри ја бла се од-
но си на осо би не или свој ства ства ри, по ја ва или ли ца, ко ју је на 
осно ву опе ра тив не де фи ни ци је мо гу ће опа жа ти или/и ме ри ти. Оне 
пред ста вља ју при хва тљи во пре по зна тљив, ја сан и јед но зна чан ен-
ти тет у не ком под руч ју људ ских ак тив но сти. Ва ри ја бле или про ме-
њи ве су ну жни са став ни чи ни о ци сва ке хи по те зе. Хи по те за мо же 
има ти ви ше ва ри ја бли, али, пре ма ва же ћим схва та њи ма у на у ци, 
нео п ход но је да има нај ма ње две и то не за ви сну и за ви сну ва ри ја-
блу. Ва ри ја бле су, да кле, оп шти пој мо ви ства ри или ста во ви од ре-
ђе не пој мов не вред но сти, тач ни је, од ре ђе ног са др жа ја ко ји об у хва-
та срод не ну жне пој мо ве, а ко ји и са ми има ју, тј. мо гу има ти сво је 
пој мов не вред но сти, тј. мо гу са др жа ва ти још уже срод не пој мо ве. 
Основ но је свој ство сва ке ва ри ја бле да јој се зна че ње мо же ме ња ти, 
па има свој ство ег зи стен ци јал не или по тен ци јал не про мен љи во-
сти. Не за ви сне ва ри ја бле су основ ту ма че ња, об ја шња ва ња, опи си-
ва ња за ви сних ва ри ја бли. 

Иако у хи по те за ма не за ви сна ва ри ја бла,13) по пра ви лу, сто ји 
уле во на по чет ку, а за ви сна уде сно, од но сно бли же кра ју хи по те зе, 
ово оп ште пра ви ло у дру штве ним (а на ро чи то у по ли тич ким на у ка-
ма), не мо же се при хва ти ти та ко јед но смер но као у ма те ма ти ци, у 
ко јој вред ност за ви сно про мен љи ве за ви си од вред но сти не за ви сно 
про мен љи ве. У по гле ду ва ри ја бли из ло же не ста во ве тре ба при хва-
ти ти са мо услов но за то што у дру штве ним, а на ро чи то по ли тич ким 
на у ка ма, по сто ји  ме ђу за ви сност свих мо гу ћих ва ри ја бли.  За то у 
по ли тич ким на у ка ма, при ли ком по ста вља ња хи по те за, тре ба има ти 
на уму да је сва ки син дром ни или еле мен тар ни чи ни лац пред мет 
ис тра жи ва ња за ви сна ва ри ја бла ко ја се опи су је, кла си фи ку је, об-

13) У ис тра жи вач ким про јек ти ма,  у опе ра ци о нал ном од ре ђе њу ко је при па да по зна том и 
на уч но про ве ре ном са зна њу о пред ме ту ис тра жи ва ња, не за ви сна ва ри ја бла се би ра си-
ме трич но сег мен ту или еле мен тар ном са др жа ју(или се од но си на сег мент или на еле-
мен тар ни са др жај) ко ји се од но се на по зна те и про ве ре не са др жа је. Обич но се по мо ћу 
не за ви сне ва ри ја бле опи су је, об ја шња ва или пред ви ђа за ви сна ва ри ја бла. За раз ли ку од 
не за ви сне, за ви сна ва ри ја бла се од но си на сег мент или еле мен тар ни са др жај у опе ра-
ци о нал ном од ре ђе њу  ко ји при па да не по зна том или не про ве ре ном са зна њу о пред ме ту 
ис тра жи ва ња. То је, у ства ри, онај сег мент у опе ра ци о нал ном од ре ђе њу пре ме та ис тра-
жи ва ња  ко ји се ис тра жу је. За то је за ви сна ва ри ја бла, у прин ци пу «про мен љи ва(усло-
вље на, уз ро ко ва на) по ме ри не за ви сне ва ри ја бле (Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци ,  
2. изд., Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 112). 
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ја шња ва у пр вом ре ду не за ви сном ва ри ја блом. При том, ове ва ри-
ја бле под од ре ђе ним усло ви ма мо гу и да про ме не ме ста и уло ге.14)

Ако  су у хи по те зи са мо две ва ри ја бле (не за ви сна и за ви сна) 
и тврд ња, он да је реч о хи по те зи са про стом ре ла ци јом. Та ква је, 
на при мер, хи по те та: ''Сла ба ви дљи вост  утиче на ефи ка сност''. 
У овој хи по те зи, слабавидљивост је не за ви сна ва ри ја бла, ефика
сност– за ви сна, а утиче– тврд ња. Ако су у хи по те зи три ва ри-
ја бле или ви ше њих по ве за не јед ном или ви ше тврд њи, реч је о 
хи по те зи са сло же ном ре ла ци јом. Та ква је, на при мер, хи по те за: 
''Сла ба ор га ни за ци ја, не до вољ на об у че ност ру ко во де ћих  ка дро ва и 
не по пу ње ност са вре ме ним сред стви ма за про из вод њу не по вољ но 
ути чу на про дук тив ност.'' У овој хи по те зи, слабаорганизаија,не
довољнаобученостинепопуњеностсу не за ви сне ва ри ја бле, про
дуктивност – за ви сна ва ри ја бла, руководећи кадрови (услов но) и 
савременасредствазапроизводњу (услов но) – ин тер ве ни шу ће ва-
ри ја бле, а неповољанутицај – тврд ња. Руководећи кадровиитех
ничкасредства су услов но из дво је ни у ин тер ве ни шу ће ва ри ја бле, 
за то што има ју чвр сту ве зу с не за ви сном ва ри ја блом: руководећи 
кадрови с пр вом не за ви сном ва ри ја блом, а савремена средства
запроизводњу – с дру гом. Да би хи по те за би ла ја сна, не дво сми-
сле на и ис ку стве но про вер љи ва, по треб но је да и ва ри ја бле бу ду 
пре ци зно фор му ли са не и да по сто је де фи ни са ни од но си ре ла ци ја 
из ме ђу њих.15) У на у ка ма, због сло же но сти пред ме та ис тра жи ва-
ња, нај че шће се из во де сло же не хи по те зе са од но сом де ли мич не и 
пот пу не ком плек сне по ве за но сти. Њи хо во успе шно фор му ли са ње 
(као ло гич ко-ме то до ло шки и пси хо ло шко-са знај ни про цес) за ви-
си од зна ња, ма ште, упор но сти, стр пљи во сти, ин ту и ци је и дру гих 
спо соб но сти ис тра жи ва ча. У том сло же ном де тер ми ни стич ко-сто-
ха стич ком спле ту ис тра жи ва чи мо ра ју би ти оспо со бље ни за уоча-
ва ње ва ри ја бли и ве за из ме ђу њих по струк ту ри и функ ци ји. Све 
то, за тим, тре ба по ве за ти у јед ну ло гич ко-епи сте мо ло шку це ли ну, 
ко ја усме ра ва ис тра жи ва ње, са гла сно пред ме ту и ци љу, ка ре ше-
њу про бле ма. Нај бо ље је да се ти од но си ис ка жу са ви ше про стих 
хи по те за, што је мо гу ће са мо у оним си ту а ци ја ма ка да се та квим 
при сту пом не на ру ша ва де тер ми ни стич ки сплет ре ла ци ја бит них 
за ис тра жи ва ње. У су прот ном, ако се тај сплет на ру ша ва, фор му-

14) Ми ло са вље вић, С., – Ра до са вље вић, И., Основиметодологије политичких наука, 3. 
из ме ње но и до пу ње но изд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 453-454.

15) Ри стић. Ж, Нацртиистраживањаипроверавањахипотеза, Про све та, Бе о град, 1983, 
стр. 311-313.
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ли ше се хи по те за са сло же ном ре ла ци јом, ко јом се ком плек сно об-
у хва та пред мет ис тра жи ва ња.16)

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈАВАРИЈАБЛИ

Хи по те зе пред ста вља ју ми шље ње ис тра жи ва ча о обе леж ју јед-
не ва ри ја бле или ми шље ње о од но су из ме ђу две ва ри ја бле. Пој-
мо ви су осно ве ка те го ри је ми шље ња, па се у хи по те за ма ба ра та с 
пој мо ви ма и њи хо вим ме ђу соб ним од но си ма. Пој мо ви су за ми сао 
су шти не пред ме та, по ја ва и про це са. Они се раз ли ку ју од пред ме-
та, по ја ва и про це са ко је озна ча ва ју.17) Да би се  мо гла про ве ри ти 
ис прав ност  хи по те за не мо же се  оста ти на пој мов ном ни воу, јер 
за ми сао су шти не пред ме та – по ја ва и про це са тран сцен ди ра објек-
тив ну ствар ност. За то су пој мо ви и глу ви и сле пи. Ме ђу тим, на уч ни 
пој мо ви мо ра ју има ти ем пи риј ске ко ре ла те на ко је се од но се. За то 
се за ми сао у на у ци мо же ем пи риј ски про ве ри ти та ко да се ис тра-
жи вач обра ти објек тив ној ствар но сти. У објек тив ној ствар но сти се 
тре ба про на ћи оно о че му се раз ми шља. За тим то тре ба опи са ти, 
ме ри ти и ста ви ти у од ре ђе ни од нос ка ко би се утвр ди ло да ли за-
ми шље ни од нос (хи по те за) од го ва ра ствар ним од но си ма у објек-
тив ној ствар но сти. На уч ни пој мо ви на ста ни су ми шље њем ко је је 
за сно ва но на чи ње ни ца ма ствар но сти. До пој ма, се да кле, до ла зи 
ап страк ци јом не бит них и ге не ра ли за ци јом бит них еле ме на та у чи-
ње ни ца ма. За тим сле ди ми са о но об ја шње ње чи ње ни ца. За раз ли ку 
од осет ног до жи вља ја ми сао (по јам) уоп ште но ''од ра жа ва'' објек-
тив ну ствар ност. Пут на стан ка пој ма иде од објек тив не ствар но сти 
пре ко осет них до жи вља ја до ми шље ња. Тај се про цес на зи ва кон
цептуализација. Због ем пи риј ске про ве ре мо ра се на пра ви ти обр-
ну ти пут ко ји иде од ми шље ња пре ма објек тив ној ствар но сти. Овај 
по сту пак зо ве се операционализација.18) Опе ра ци о на ли за ци ја ва ри-
ја бли по ве зу је те о риј ски и ем пи риј ски ни во ис тра жи ва ња. За то је 
то од из у зет ног зна ча ја у про це су на уч ног ис тра жи ва ња, јер на у ка 
је те о ри ја о објек тив ној ствар но сти за сно ва на на чи ње ни ца ма те 
ствар но сти. Ап стракт ни ка рак тер те о ри је че сто до во ди до ње ног 

16) Ми ро слав Ву је вић, Увођењеузнанственирадуподручјудруштвенихзнаности, Ин-
фор ма тор, За греб, 1988, стр. 65. 

17) Ра до слав Га ћи но вић, „Ка ко на пи са ти на уч но-ис тра жи вач ки рад из обла сти по ли ти ко-
ло ги је“, Политичкаревија, бр. 1/2009, стр. 267, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009.

18) Исто, стр. 70. 
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уда ља ва ња од објек тив не ствар но сти, та ко да мно ге те о риј ске тво-
ре ви не не ма ју ем пи риј ске ко ре ла те. То ме је до ста при до но сио и 
дру штве ни ду а ли зам ко ји се у на у ци од ра зио у по де ли на те о риј ску 
и ем пи риј ску, а у обра зо ва њу на те о риј ско и прак тич но обра зо ва-
ње. Те о риј ско зна ње мо же би ти, со лид но, ло гич но и ра зу мљи во, а 
да ис тра жи вач ни је у мо гућ но сти да у објек тив ној ствар но сти пре-
по зна оне по ја ве и про це се о ко ји ма има та кво зна ње. Пре ма то ме, 
опе ра ци о на ли за ци ја ни је са мо про блем у на уч ном ис тра жи ва њу, 
већ и у обра зо ва њу. Шта  вре ди зна ње о про це су ис тра жи ва ња, ако 
се не уме при ме ни ти у прак си - ис тра жи ва њу. 

Као што ап стракт на, ка би нет ска и вер бал на зна ња пред ста-
вља ју крај ност исто та ко су крај ност и прак тич на зна ња без од го-
ва ра ју ће те о риј ске осно ве. Не ко мо же  на у чи ти да ра ди не ки кон-
кре тан по сао без те о риј ског зна ња, али ако се си ту а ци ја из ме ни 
тај ће та да по ста ти не у по тре бљив. У том слу ча ју,  тај не ће би ти у 
ста њу да вр ши по прав ке, из ме не, ино ва ци је, јер без те о ри је (пој-
мо ва) ни је мо гу ће тран сцен ди ра ти ствар ност. За то се усме ре ност 
обра зо ва ња пре ма по тре ба ма ра да не сме схва ти ти као уме ре ност 
пре ма прак тич ним зна њи ма, већ као опе ра ци о на ли за ци ју те о риј-
ског зна ња. Пре ма то ме, про бле ме у на у ци и у обра зо ва њу ни је мо-
гу ће ре ши ти усме ре но шћу пре ма те о ри ји или прак си, већ њи хо вим 
је дин ством. Опе ра ци о на ли за ци ја је, за пра во, на пор око њи хо ва по-
ве зи ва ња. Успех у овој фа зи мо же знат но при до не ти вред но сти це-
ло куп ног ис тра жи ва ња, као што не у спех то мо же ума њи ти. Пре ма 
то ме, ми шље ње ис тра жи ва ча у про це су ис тра жи ва ња не за вр ша-
ва те о риј ским де лом. Оно се на ста вља све док тра је ис тра жи ва ње, 
са мо што у по је ди ним фа за ма ис тра жи ва ња по при ма спе ци фич-
не об ли ке. Док у те о риј ском де лу про це са ис тра жи ва ња пре вла-
да ва ми са о на де лат ност, у ем пи риј ском де лу пре вла да ва де лат на 
ми сао. У ем пи риј ском де лу про це са ис тра жи ва ња ми сао не за ме-
њу ју осе ћа ји, већ се у ње му они удру жу ју. Ис тра жи вач не мо же у 
објек тив ној ствар но сти ин ту и тив но за хва ти ти од јед ном ве ћи број 
обе леж ја и до ве сти их у ве зу на том  ни воу. Обе леж ја ко ја  за ни-
ма ју ис тра жи ва ча ја вља ју се на раз ли чи тим ме сти ма у раз ли чи то 
вре ме, и у ве ли ком бро ју, па их он при ку пља  по од ре ђе ној за ми сли, 
пре тва ра у од ре ђе не сим бо ле и те сим бо ле до во ди у ве зу уз по моћ 
ста ти стич ко ма те ма тич ких опе ра ци ја. Као што  у ем пи риј ском де лу 
ис тра жи вач  ко ри сти раз ли чи те ин стру мен те   ко ји по ма жу у при-
ку пља њу осе тил них по да та ка, исто та ко он ко ри сти ста ти стич ко 
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ма те ма тич ке по ступ ке као ин стру мен те ми шље ња. Ком би на ци јом 
ми шље ња и осе тил ног до жи вља ва ња уз по моћ ин стру ме на та ко ји 
по ма жу и јед но и дру го, са вре ме на на у ка до пи ре до не слу ће них 
са зна ња. ''Са мо те о риј ски схва ће на опе ра ци ја епи сте мо ло шки ко-
ре ли ра на са ем пи риј ски да том опе ра ци јом мо же да ве ри фи ку је по-
сто ја ње овог дру гог на уч ног објек та''.19)

На уч но  от кри ће се са сто ји од од го ва ра ју ће ве зе из ме ђу те о-
риј ског ми шље ња и осје тил ног до жи вља ва ња. Сто га се про цес на-
уч ног ис тра жи ва ња не мо же за у ста ви ти на хи по те за ма (те о риј ском 
ми шље њу), већ се на уч но ис тра жи ва ње мо ра на ста ви ти ем пи риј-
ским де лом. Хи по те зе су  за ми сао ис тра жи ва ча о про це си ма и по-
ја ва ма у објек тив ној ствар но сти. Ми сао је, ка же Хе гел, и глу ва и 
сле па, али на уч на ми сао од но си се на ре ал ност ко ју мо же мо чу ти 
и ви де ти. Због то га се у на уч ном ис тра жи ва њу исти ни тост ми сли 
про ве ра ва ''ослу шки ва њем'' ре ал но сти о ко јој се ми сли.20)

У сло же ним пред ме ти ма ис тра жи ва ња по сто ји мно штво ва ри-
ја бли и ре ла ци ја из ме ђу њих. Сва ка од тих ва ри ја бли и ре ла ци ја 
има сво је ме сто и уло гу у ис тра жи вач ком про це су – би ло да се по-
сма тра ју по је ди нач но или у де тер ми ни стич ко-сто ха тич ком спле ту. 
Оне де лу ју јед на на дру гу и са мо у ком плек су за хва та ју пред мет 
ис тра жи ва ња у це ли ни. Ва ри ја бле се, та ко ђе, не ја вља ју увек у ''чи-
стом'' – ја сно пре по зна тљи вом об ли ку. Не ке од њих су скри ва не 
у са мој по ја ви, а не ке мо гу и спо ља да де лу ју на њу. За то оне мо-
гу би ти за па же не и фор му ли са не у хи по те зи. У су прот ном, оба ве-
зно до ла зи до упро шћа ва ња су шти не, им про ви за ци је и по вр шног 
(јед но стра ног) при ла за, што да ље, до во ди до: не пра вил ног из бо ра 
ме то да, тех ни ка и ин стру ме на та; не ком плек сног ор га ни зо ва ња и 
ре а ли зо ва ња ис тра жи вач ког по ступ ка и до по гре шних ре зул та та 
ис тра жи ва ња уоп ште.21) 

Да кле, уво ђе ње у на уч ни про цес ис тра жи ва ча нај бо ље се по-
сти же ка ко чи та њем ра зних на уч них де ла и при руч ни ка та ко, још 
ви ше прак сом Fit fa bri can do fa ber (Ковачпостајековањем) ка же 
ла тин ска из ре ка, слич но ми сле и Нем ци Übung macht den Me i ster 
(Мајсторпостајевежбањем).

19) Nor trop F. S. C, Логикаприроднихидруштвенихнаука, Обод, Це ти ње, 1968, стр. 131.
20) Ми ро слав Ву је вић, Увођењеузнанственирадуподручјудруштвенихзнаности, Ин-

фор ма тор, За греб, 1988, стр. 65.
21) Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, 2. изд., Про ме теј, Но ви Сад 2005, стр. 118.
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VARIABLESINSCIENTIFICRESEARCH

Summary
In general, a variable is a trait of some object, person,
situation, process and event that might represent some
valueoutofacertainsetofvalues.Henceitisadimension
ofanentity(unit)whichhasnotconstantvalueorwhich
isvariable in thevalue. It isapartofanentityandnot
theentityitselfandit isnotaphysicalbodyasawhole,
butonedimensionofit(f.e.thelength,(width)wideness
orheight.)Withinonegroup,thevariableisnotanindi
vidualoragroupasawhole,butonlyacertaintraitofthe
individualorthegroup.Therefore,variables,orvariable
traits,areindispensableconstructiveelementsofeachhy
pothesis. The hypothesis might have more variable, but
in linewithcurrentscientificviews thehypothesisought
tohaveat least twovariables:oneindependentandone
dependentvariable.Variablesaregeneral termsregard
ing some objects or the views of certain term (concept)
value,ortheviesofcertaincontentencompassingrelated
indispensable termswhich do or do not have their own
term(concept)values,ordohavenarrowerindispensable
terms.
KeyWords: variables, dependent variables, independent
variables,logic,methodology,research
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• Шу шњић, Ђ., Методологија, Чи го ја штам па, Бе о град, 1999, 
• Жу па нов, Ј., ''По јам и зна чај ин ди ка то ра у со ци јал ном ис тра жи ва-

њу'', Нашетеме, бр. 5, За греб, 1962.
Resume

A variable is variable size for which we can claim
something,andwhichcanbequalitativelyorquantitatively
measured.Variablesarecharacterizedbyfeaturesofsome
phenomenon, and not by herself. The variable refers to
the attributes and features of some things, occurrences,
or persons, which can be observed and/ormeasured in
the terms of operational definitions. The variables are
acceptable, distinctive, clear and unambiguous entity
in some field of human activity. Variables are essential
components of all hypotheses. All hypotheses may have
several variables, but according to the current ideas in
science, it is necessary to have at least two variables,
independent and dependent. The variables are general
concepts or certain notional value attitudes, or more
precisely, they have specific content that includes all
necessarytermswhichalsomayhavetheirownnotional
value attitudes, and they also may even contain more
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narrow related terms. A fundamental property of each
variable is that it cannot change its meaning, and
therefore it characterized by existential or potential
volatility. The independent variables are the basis for
interpreting, explaining, and describing of dependent
variables.Variablescanbeclassifiedinseveraldifferent
ways. The most common classifications are: random
(random variable name comes from the fact that the
statisticalmeasurementisperformedaccordingtothecase
law. There are discrete (discontinuous) and continuous
randomvariables.Continuousvariablescantheoretically
takeanyvaluefromacertainintervalbetweenindividual
values, there is noabrupt transition.Their changes can
beuncountable infinite.Examplesof suchvariablesare,
forexampleheightorweightorrespondents);qualitative
(categorical) and quantitative (numerical) variables
(Qualitative variables have changeable and perceptual
values,buttheydonotrepresentmeasureofquantity,so
itisbettertotalkaboutthecategoriesandlevelsthanto
talkaboutvalues.Quantitativevariableshavechangeable
and perceptual values, so they represent a measure of
quantity. The quantitative variables include interval
and ratio variables…); absolute and additive variables
(Absolute variable is quantitative and discontinuous.
Additive variable is quantitative and discontinuous);
nominal, ordinal, interval and ratio variables (Nominal
variablesare those thatcanbe separate into subclasses
thatindicateattributes.Theyfallunderthequalitativeand
discontinuous variables.); dependent and independent
intervening, explanatory variables (Dependent variable
isdeterminedbyresearcher.Dependentvariablesdepend
ontheindependent.Independentvariablesarethosethat
explain,classifyordescribethedependentvariable.The
independent variables are less influenced by the will of
the researchers. They are being influenced more by the
knowledge, intelligence, intuitionandimaginationof the
researcher.Intervening(interpretative)variablescausethe
interconnection between the dependent and independent
variable.Explanatory(antecedent)variablesappearinthe
researchwithbothdependentandindependentvariables.
Specifying (coinciding) variables cause the intensity of
therelationbetweendependentandindependentvariable;
active and attributing variables (Active variables are
those that can be manipulated with by the researcher.
He can change or control them for the need of the
research.Attributing variables are those that cannot be
manipulated,changedorcontrolled);onedimensionaland
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multidimensional(Onedimensionalvariablesarerelated
to a single characteristic or attribute.Multidimensional
variables are those that represent several attributes or
characteristicswhicharebeingsimultaneouslychanged).

 Овај рад је примљен 5. априла 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. 
јуна 2011. године.
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