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Tipuri de variabile

• Variabila = orice calitate, caracteristică sau constituent al unei 
persoane sau lucru, care poate fi măsurat

• toată cercetarea medicală = studiul relaţiilor dintre variabile

• cercetătorii medicali sunt interesaţi de studierea fie a asociaţiilor, fie a 
diferenţelor dintre variabile. 



• Variabile nominale
• variabile sub formă de nume sau alte simboluri 

reprezentînd categorii ce nu pot fi ordonate una în 
raport cu cealaltă

• numele, grupa sanguină, sexul, rasa, culoarea ochilor, 
diagnosticul etc.

• variabile dihotomice (binare, bimodale) = variabile ce 
nu pot lua decât două valori
• mort/viu, fumător/nefumător, prezent/absent, 

normal/anormal - DA/NU
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• Variabile ordinale
• variabile ce sunt clasificate în mai mult de două 

categorii şi la care există o ordine naturală între 
categorii

• evoluţia, stadializări, clasificări, scoruri etc.
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• Variabile cantitative
• continue

• variabile cu un număr potenţial infinit de valori de-a lungul 
unui continuum

• înălţimea, greutatea, TA, vârsta etc.

• discontinue (discrete)
• variabile ce pot fi descrise numai prin unităţi întregi ce nu 

pot fi măsurate în intervale mai mici decât unitatea

• AV, nr. copii etc.
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Variabile nominale

• tabel de frecvenţă (frecvenţa observaţiilor pe 
categorii)

• grafic: bare, plăcintă

• modul (categoria cea mai frecventă)

Tipuri de variabile - statistică 
descriptivă



 

 

 

Figura II.3. Distribuţia pe oraşe a cazurilor incluse în studiu 
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Variabile ordinale

• tabel de frecvenţă, mediana, modul

• utilitatea mediei este discutabilă (intervalele dintre 
categorii nu sunt egale ca mărime)

• deseori, media este furnizată - se presupune că 
intervalele scalei sunt egale sau, cel puţin 
aproximativ egale

Tipuri de variabile - statistică 
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Clasa 

NYHA 

Frecventa Frecventa 

relativa 

Frecventa 

cumulata 

I 50 % % 

II 70 % % 

III 60 % % 

IV 30 % % 

TOTAL 210 %  
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Variabile cantitative

• măsura tendinţei centrale (media, mediana, modul)

• măsura dispersiei (deviaţia standard, varianţa) 

• distribuţia normală

Tipuri de variabile - statistică 
descriptivă
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Figura 8: Grafice ilustrând diferite grade de corelaţie lineară


