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 لثوابت والمتغيراتا

 المتغير المستقل والمتغير التابع
 

 الثوابت والمتغيرات

---------- 

 هً عبارة عن قٌم عددٌة تتمٌز بأنها تضل ثابتة كما هً التتغٌر.:الثوابت 

فهً عكس الثوابت أي هً قٌمة قابلة للتغٌر من وقت ألخر،ومن أمثلة الثوابت :أما المتغيرات 

وأما (  8,9او التعجٌل االرضً )(. 3..4هً قٌمة والنسبة الثابتة للدائرة والتً تساوي )

 المتغٌرات فمثالها )الطول ،الوزن ،القوة، السرعة....الخ(، وهً نمط السلوك .

هما متغٌران ٌظهران فً البحث التجرٌبً والذي ٌعتبر أحد : المتغير المستقل والمتغير التابع

أهم مناهج البحث وأدقها )بحث تارٌخً ،بحث وصفً ،بحث تجرٌبً( وٌعد هذا المنهج  من 

البحث ) أي التجرٌبً( من أفضل البحوث وأدقها ،ألنه ٌعتمد على التجرٌب أو التجربة التً 

لتحسٌن حالة ما أو لحل مشكلة فً مجتمع األصل  ٌقوم بها الباحث ألجل إثبات فرضٌة ٌفترضها

 للعٌنة لغرض تطوٌرها أو تحسٌن أدائها وزٌادة كفاءتها .

البحث التجرٌبً هدفه هو البحث عن العالقات السببٌة )المتغٌر المستقل( والنتٌجة )المتغٌر 

الجات لمعالجة واحدة أو عدة مع تجرٌبٌةالتابع(عن طرٌق تعرٌض مجموعة أو عدة مجموعات 

رنة النتائج مع مجموعة أو عدة مجموعات ضابطة لم تمتلك المعالجة . وهذه المتغٌرات ا، ثم مق

 من العالمات المسببة لضبط التجربة فً البحث التجرٌبً .

المتغٌر المستقل هو الذي ٌتحكم به الباحث عن قصد فً التجربة ، بطرٌقة منتظمة وعلمٌة ان 

ه ،أي هً الظاهرة التً توجد أو تختفً أو تتغٌر فٌما ٌطبق ألجل إثبات صحة أو خطأ تجربت

 الباحث المتغٌر علٌة.

وبحوث التربٌة تعتبر من البحوث التجرٌبٌة ألنها تعتمد على العمل المٌدانً والتجربة لغرض 

تطوٌر المهارات الحركٌة واألفعال السلوكٌة فً أي فعالٌة من فعالٌات التربٌة الرٌاضٌة ،فأغلب 

 بٌه ٌالتربٌة الرٌاضٌة هً بحوث تجربحوث 

 

 : تعريف المتغير المستقل والمتغير التابع- 

هو اوهو المتغٌر الرئٌسً الذي ٌستحوذ اهتمام وعناٌة الباحث. المتغير المستقل ) التجريبي (:

أو أنه ، هو ذلك المتغٌر الذي ٌؤثر فً متغٌر آخر اوالذي ٌؤثر وال ٌتأثَّر بالمتغٌر التابع، 

المتغٌرالذي ٌؤدي التغٌر فً قٌمه إلى إحداث تغٌر فً قٌم متغٌر آخر ، وبعبارة أخرى 

هو المتغٌر المراد اوالمتغٌرالمستقل هو السبب الذي ٌؤدي إلى حدوث ظاهرة أو تغٌر آخر. 

 ( . تأثٌر اختبار معٌن -معرفة تأثٌره على الظاهرة )برنامج رٌاضً
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هو العامل الذي ٌتناوله الباحث للتحقق من عالقته بالمتغٌر المستقل معناه المتغير التابع :

السبب أو األثر وهو الذي ٌسبق النتٌجة مثل اثر إضافة لون معٌن إلى لون أخر أو إضافة لون 

إلى قماش، أو اثر السجاد فً التربة ،أو اثر الحرارة فً األداء الحركً ، وهو العامل الذي نرٌد 

هو الذي ٌتم وتأثٌره وٌسمى العامل التجرٌبً أو المتغٌر التجرٌبً أو األثر .  أن نعرف مدى

هو ذلك المتغٌر الذي ٌؤثر فٌه متغٌر آخر والتأثٌر علٌه من قبل المتغٌر أو المتغٌرات المستقلة . 

و ، أي أن قٌمهتتأثر بالتغٌر الذي ٌطرأ على قٌم المتغٌر المستقل ، وبعبارة أخرى المتغٌر التابعه

 هو المتغٌر الناتج من تأثٌر المتغٌر التجرٌبً أى من البرنامج المنفذ. او. النتٌجة

 

ه كلما ارتفعت درجة تعلٌم الفرد انمعولو فرضنا أن التعلٌم متغٌر مستقل وأن الدخل متغٌر تابعف

فإذا كان الباحث ٌدرس عالقة الطالق بانحراف الصغار، ٌكون المتغٌر . كلما ارتفع دخله

 ..قل هنا هو الطالق، وٌكون المتغٌر التابع هنا هو انحراف الصغارالمست

وهو العامل الذي ٌنتج عن تأثٌره العامل المستقل وٌسمى العامل الناتج او : المتغٌر التابع 

 .المتغٌر الناتج 

 هو العامل الذي ٌرٌد الباحث ان ٌقٌس اثره فً المتغٌر التابع ، :المتغٌر المستقل او التجرٌبً 

  


