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 تحديد المتغيرات
ٌمكن أن ٌكون المتغٌر المستقل فً تجربة ما متغٌر معتمدا )تابع( فً تجربة أخرى سواء أكان 

هو  المتغٌر المحدد مستقل أو معتمد)تابع(مثال )اثر القلق فً تعلٌم المهارة( ٌكون هنا القلق

المتغٌر المستقل والمهارة هً المتغٌر التابع وفً )اثر تعلم المهارة فً تحقٌق القلق ( فهنا ٌكون 

 تعلٌم المهارة هً المتغٌر المستقل والقلق هً المتغٌر التابع.

 

 ضبط المتغيرات في التجربة

ن المتغٌرات إن المتغٌرات المؤثرة فً التجربة كثٌرة ومنوعة وٌمكن تقسٌمها إلى ثالث أنواع م

 -وتشمل:

 متغٌرات ترتبط بخصائص أفراد التجربة )أي تنشأ من مجتمع األصل للعٌنة ( -1

 التجربة والعامل التجرٌبً. بإجراءاتمتغٌرات ترتبط  -2

 متغٌرات خارجٌة توثر فً التجربة . -3

 

 أهداف ضبط المتغيرات    

ٌضبط المتغٌرات التً من اجل أن ٌصل الباحث إلى الخط العلمً الصحٌح ال ٌمكن إال أن  

تؤثر فً التجربة أو البحث بصورة أو بأخرى وال ٌمكن لبحثه أن ٌكتب له النجاح إال أذا كانت 

 -هذه المتغٌرات قد تم ضبطها من قبل الباحث وتكون بالشكل التً :

 

 عزل المتغيرات : -1

أن بحثه لم ٌتأثر على الباحث أن ٌعزل المتغٌرات التً تؤثر فً النتٌجة حتى ٌستطٌع أن ٌستنتج 

بأي مؤثر ،وهذا ٌتم عند اختبار عٌنة ما تكون بعمر واحد ،جنس واحد ،كفاءة واحد،حتىالٌتأثر 

المتغٌر المستقل والتابع مع عزل العٌنات عن المحٌط الذي ٌؤثر فً التجربة وجعل المحٌط الذي 

 ٌؤثر فً التجربة متساوٌا كل أفراد العٌنة المفحوصٌن .

 حجم المفحوصين  -2

على الباحث لٌس فقط عزل المتغٌرات وإنما أن ٌعرف حجم المتغٌرات وكمٌتها ومعرفة تأثٌر    

 هذه المتغٌرات السلبً واالٌجابً وتحدٌد هذه العالقة بصورة إحصائٌة.

 مالحظة نوع المتغير  -3

الباحث الجٌد هو الذي ٌحدد نوع التغٌر وشدته حٌث ٌكون المتغٌر له أثرا فمثال سماع شدة 

ٌعاز ونبرات الصوت تختلف من مدرس إلى أخر ، وحٌث دراسة إٌقاع موسٌقى وأثره فً اإل

التعلٌم فٌالحظ هنا أن المقطوعة الموسٌقٌة تختلف عن التسجٌل ونوع المسجل ٌختلف عن 

ع أفراد التجربة ٌالعزف الحً وحتى طرٌقة العزف ، وهذا ٌجب أن ٌختار نوع معٌن واحد لجم

 تجربة غٌر متأثرة.وعلى أساسها تكون ال

 :المجموعةالتجريبية

هى مجموعة المفحوصٌن الذٌن ٌخضعون للمعالجة الجدٌدة أو المتغٌر التجرٌبً الذى قٌد البحث 
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والذى نرٌد معرفة أثره فى الوقت الذى تعطى فٌه المجموعة الضابطة معالجة مختلفة أو 

 ( .  ر التجرٌبً )المستقلهى العٌنة التى ٌستخدم معها المتغٌاوالمعالجة المعتادة ، 

 :المجموعة الضابطة

ضرورٌة لضبط نتائج الدراسة وبهدف المقارنة لكى نرى إن كانت المعالجة الجدٌدة أكثر فعالٌة 

هى او.من األسلوب المعتاد أو التقلٌدي أو لتحدٌد إن كان أحد األسالٌب أكثر فعالٌة من غٌره

 . العٌنة التى ال ٌجرى علٌها أى تغٌر تجرٌبً

 

 

 : المتغيرات في التصميمات التجريبية

 -تظهر لنا المتغٌرات فً التصامٌم التجرٌبٌة والتً هً :

 * تصميم المجموعة الفردية :

وهذا ٌتعلق بمجموعة واحدة من المختبرٌن ، ٌتم اختٌار هذه المجموعة أوال ثم ٌطبق عامل     

 -التجربة وٌتبعه بعد ذالك االختبار النهائً . أي حسب المعادلة اآلتٌة االختبار األولً )القبلً(

 االختبار الثانً )ألبعدي(= النتٌجة

 * منهج المجموعة الضابطة )المتكافئة(  

رنة بٌن المجموعات )اثنٌن أو أكثر ( ٌدخل على احدها المتغٌر انظام االختبار مق هو    

المستقل )التجربة( أو المثٌر ، واألخر ال ٌدخل علٌها هذا المثٌر بحٌث سٌعمل الباحث 

مجموعات أو عٌنات متكافئة بجمٌع خواصها )العمر ، الجنس ، مستوى الذكاء ....الخ( وٌجري 

لعامل اٌدخل العامل المستقل )لجمٌع المجموعات ( ثم بعد إدخال تطبٌق  لها اختبار قبل أن

 المستقل على إحداها ٌجري االختبار ألبعدي للعٌنات .

  -وٌتلخص بما ٌلً :

 اختبار قبلً للمجامٌع التجرٌبٌة والضابطة  -1

فترة  ه عن المجموعة الضابطةبإدخال المتغٌر المستقل )المثٌر (على المجموعة  التجرٌبٌة وحج -2

 من الزمن .

 اختبار بعدي للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة .  -3

 تحتسب الفروق بٌن االثنٌن )وهذا الفرق هو أثر المتغٌر المستقل .  -4

 * منهج تدوير المجموعات : 

هو أن ٌستخدم الباحث مجموعتٌن أو أكثر على أن تكون هذه المجموعات متكافئة ثم ٌدخل    

وعات التجرٌبٌة واحدة بعد األخرى ، وستكون هذه المجموعات علٌها المتغٌر على المجم

ضابطة مرة وتجربٌه مرة أخرى وبالتناوب ، وٌقوم الباحث بتدوٌر المجموعات فً أوقات 

زمنٌة محددة طبقا لنظام معٌن وحسب تجربٌه أو فرضٌة، وٌمكن إن ٌدخل أكثر من متغٌر 

 .مستقل واحد فً هذا المنهج 

 


