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متــــغيــــرات البــحــث

هو مفهوم او عامل يشير الى صفة او خاصية)او خصـائص( محـددة تتبـاين قيمتهـا بين االفـراد أو تــعريــف المتغــير:
االشياء، فاجنس)ذكر، أنثى(، و لون العيون، و الديانة، و االتجاهات، و الطول، و الوزن، و المؤهــل الدراســي، و ســنوات

الخبرة، متغيرات االنها تؤثر في رؤية الفرد او تعامله مع االشياء االخرى و تختلف من فرد الى اخر.

مع عالقــة المتغيــرات بالنشــاط البحثــي؟

تظهر العالقة بين المتغيرات و النشاط البحثي في الجوانب االتية:

* يهدف النشاط البحثي عمومـا الى محاولــة الكشـف عن كيفيـة تغـير االشــياء و اسـباب تغيرهــا، بمعــنى أخــر الكشــف عن
التباين) االختالف( في خصائص او سمات و معرفة اسبابه، وهكذا نجد ان التباين في متغير مــا يرتبــط بالتبــاين في متغــير

اخر) مثال: تتغير درجات الطلبة في التحصيل إذا غير المعلم طريقته في التدريس(.

* وعلى ذلك فاذا كان جميع االفراد متطابقين في الخاصية او الصفة فانه يقال أنهــا ثابتــة، وفي كــل بحث يوجــد خصــائص
متغيرة و اخرى ثابتة) مثال: تثبيت الخلفية المعرفية أو المستوى االقتصادي و االجتماعي لعينة البحث(.

انـــــواع المــتــغيــــرات:

هناك عدة اشكال او انواع للمتغيرات هي: 

 هو ذلك العامل الذي يراقبه الباحث و يقيس تأثيره الموجب او السالب في المتغير التابع.( المتـغيـر المسـتقـل:1

: باحث يهتم بدراسة اثر طريق التدريس في التحصيل في مادة العلوم لــدى طلبــة الــف الســادس االساســي. فــالمتغير1مثال
المستقل هو "طريق التدريس".

: تفعيل دور االدارة المدرسية في مواجهة االنحراف االخالقي لدى طلبــة المــدارس الثانويــة. فــالمتغير المســتقل هــو2مثال
"دور االدارة المدرسية". 

: ضغوط العمل و عالقتها بالقيادة التربوية ووجهة الضــبط لــدى مــدراء المــدارس. فــالمتغير المســتقل هــو" ضــغوط3مثال
العمل".

ويسمى أحيانا بالمتغير التجريبي وهو: عبارة عن المتغير الذي يفترض الباحث انه السبب او أحــد االســباب لنتيجــة معينــة،
ودراسته قد تؤدي الى معرفة تأثيره على متغير أخر. كــأن يفــترض البــاحث أن التــدريب باألثقــال للقــوة الممــيزة بالســرعة
لعضالت الرجلين يحسن من أداء مهارة المتابعة الهجومية و الدفاعية لالعبي كرة السلة، فالمتغير المســتقل في هــذا المثــال
ــأثيره على المتغــير ــه ت ــاحث معرفت ــد الب ــذي يري ــرجلين( ال ــوة الممــيزة بالســرعة لعضــالت ال ــال للق ــدريب باألثق هــو) الت
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االخر) المتغير التابع( وهو اداء مهارة المتابعـة الهجوميـة و الدفاعيـة لالعـبي كـرة السـلة. و يمكن تميـيز نـوعين للمتغـير
المستقل هما المتغير المتحكم فيه و المتغير المضبوط.

 هو كل متغير بمكن للبــاحث ان يغــير من حالتــه بالتــدخل المباشــر، وكمثــال عن ذلــك- المتـغيـر المستـقـل المتـحكـم فـيه:
يمكن للباحث ان يغير شدة درجة حرارة قاعة الدرس، كما يمكنه رفع او تقليص عدد أفراد مجموعة العمل.

: هو كل متغير ليمكن للباحث ان يتدخل فيه مباشرة غير انه يمكن ان يوزع وحدات العينة- المتـغيـر المستـقـل المـضبـوط
حسب خاصية معينةـ، وخير مثال عن ذلك متغير الجنس فالباحث ليمكنه ان يتدخل مباشرة لتغيير جنس االفراد لالعتبارات
االخالقية يمكن توزيع أفراد العينة حسب الحالتين التي يأخذها هذا المتغير فيكون مجموعة للــذكور و أخــرى لإلنــاث. وفي
مثال عدـد أفراد المجموعة فاذا أخذنا مثال حجم االسرة كمتغير فان الباحث ليمكنه التدخل مباشرة ال ضافة فرد جديد ألسرة
تتكون من خمس أشخاص كما ليمكنه التخلي عن فرد من هــذه االســرة، و في هــذه الحالــة يمكن أن يضــبط البــاحث متغــير
ــراد حجم االسرة بأن يكون مثال مجموعات، فتكون المجموعة االولى مثال باقل من خمس أفراد و المجموعة الثانية بعدـد أف

يتراوح بين خمسة و ثمانية أفراد و مجموعة ثالثة يفوق عدد افرادها الثمانية.

ــال( المتـغيـر التـابـع: 2 يعرف بانه المتغير الذي يتغير نتيجة تأثير المتغير المستقل، ففي المثال السابق ) اثر استخدام أحم
متنوعة الشدة على تنمية القوة العضلية لعضلة معينــةـ( فــان القــوة العضــلية تكــون هي المتغــير التــابع، أو بمعــنى اخــر هي

المتغير المراد معرفة تأثير المتغير المستقل عليه.

كما انه يأثر بــالمتغيرات المســتقلة) و الدخيلــة اذا لم يتم التحكم بهــا من قبــل البــاحث(، وهــو العامــل الــذي يشــاهده البــاحث
ويقيسه اجل بيان او تحديد مدى تأثره السالب أو الموجب بالمتغير المستقل. ويعد المتغير التابع بذلك مركز اهتمام الباحث،

ألنه اساس تحرك الباحث في إجاد االجابة المحتملة عن تساؤالته.

: إذا اجرى باحث دراسة الستقصـاء أثــر تعزيــز على إنتاجيـة العامــل، وقـام بتوزيــع االفــراد على ثالث مجموعــات1مثال
مختلفة: االولى تتلقى تعزيزا يوميا خالل العمل، و الثانية توجه مرة واحدة فقط الى ضرورة المحافظــة على جــودة العمــل،
ام الثالثة فال تتلقى اي شكل من أشكال التعزيز، فالباحث هنــا يتحكم في مســتوى التعزيــز او كميــة التعزيــز و يــرى تــأثيره

على جودة العمل ) المتغير التابع(.

: تفعيل دور االدارة المدرسية في مواجهة االنحــراف االخالقي لــدى طلبــة المــدارس الثانويــة فــالمتغير التــابع هــو "2مثال
مواجهة االنحراف االخالقي"

هو أحد المتغــيرات المســتقلة الثانويــة، و هــو العامــل الــذي يــؤثر في العالقــة بين المتغــير المســتقل( المتـغيـر الدخـيــل: 3
الرئيس و المتغير التابع دون أن يستطيع الباحث ضبطه او تجنب تأثيره، وال يستطيع التعامل معه وقياســه أثنــاء إجــراءات
البحث بشكل مباشر. يواجه الباحث في كثير من المواقف، مشــكلة أساســية تتمثــل في وجــود عــدد من المتغــيرات المســتقلة
الممكنـة التي قد يكون لها أثر في المتغيرات التبعة، و بمجرد ان يختار الباحث أي من هذه المتغيرات للبحث، عليه ان يهتم

بأثر المتغيرات االخرى يطلق عليها عادة مصطلح " المتغيرات الدخيلة أو الخارجية او الغريبة".

مثال: تأثير الظروف البيئيـة االجتماعية و االقتصادية و المادية و السياسية في تحصيل الطالب، و التي قد تؤثر في العالقــة
بين الطريقة التي نبحث في فاعليتها على التحصيل أو االتجاه أو االثنين معا.

: هو شكل من أشكال المتغير الدخيل و لكنه يتداخل في نتيجة البحث و يمكن للباحث التعامل معه و( المتـغيـر المتـداخـل4
ضبطه إحصائيا باستخدام تحليل التبيان المغاير او المصاحب.

وهو متغير مستقل ثانوي أخر يتعامــل معــه البــاحث و يقيســه للتحقــق من مــدى العالقــة بين المتغــير( المتـغيـر المعـدل: 5
المستقل الرئيس و التابع، مثل: الجنس و الطبقة االجتماعية، و المؤهل العلمي، و السنة الدراسية وغيرها.

فهو متغير ثانوي مستقل ثانوي أخير قد يكون له تأثير و لكنه ال يدخل في تصــميم البحث االساســي( المتـغيـر الضـابـط: 6
لتقصي أثره في المتغير التابع، فيعمل الباحث على إزالــة تـأثره أو حذفـه او على االقــل تحييــد تـأثيره من أجـل التحقـق من

طبيعة العالقة بين المتغير المستقل الرئيس و المتغير التابع.
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مثال: معرفة أثر التعلم التعاوني و التدريس التقليدي على التحصيل، فهنــا المتغــير المســتقل الــرئيس هــو اســتراتيجية التعلم
التعاوني و التقليدي، و المتغير التابع هو التحصيل، و المتغير المضبوط مثال: أســلوب المعلم، الجنس، الصــف، و المؤهــل
العلمي وغير ذلك. و يالحظ انه قد يكون المتغير نفسه متغيرا معدال و متغيرا مضبوطا و لكن ليس في نفس تصميم البحث

الواحد، فالجنس مثال قد يكون متغيرا معدال في دراسة ما ومتغيرا مضبوطا في دراسة اخرى.

دور المـتــغيــرات في البــحث العلـمــي:

تعد المتغيرات جميعها ركائز أساسية في البحث العلمي و خاصة المتغير المستقل و المتغير التابع في كل مجاالت االبحاث
و انواعها، و من فوائدها:

- يعد المتغير التابع المفهــوم االساســي في تحديـــد مشــكلة البحث، الــتي تعتــبر منطلــق الضــروري لكــل انــواع البحــوث في
مختلف التخصصات.

- المتغير المستقل هو المنطلق الرئيس لكل فراضية من فراضيات البحث، ألنه المتغير المؤثر و المسبب لمشكلة البحث.

- تعد المتغيرات التابعة و المســتقلة مفـاهيم ومنطلقـات رئيســة يعتمــد عليهــا البــاحث في التحـري عن الدراســات السـابقة و
أدبيات الموضوع.

- يتم مناقشة أدبيات الموضوع و الدراسات السابقة و عالقتها بالدراســة الحاليــة في ضــوء متغــيرات البحث الــتي اعتمــدها
الباحث في بحثه.

- يعتمـد اختبار الفرضيات على مناقشة المتغيرات التي اعتمدها الباحث و عالقاتها االيجابية أو السلبية ببعضها.

- يستعرض الباحث في استنتاجاته كل ما له عالقة بالمتغيرات المتعمدـة من قبل الباحث.

- المتغيرات هي محور المعلومات الواردة في مستخلص البحث فيذكر فيه تلك المتغيرات و عالقتها ببعضها.

- و عليه فان الدراسات البحثية)سواء كانت رسائل ماجستير أو دكتوراه، او بحوث ترقية( لم تأخــذ مــداها و شــكلها العلمي
الى اذا وضح الباحث متغيرات بحثه وعالقتها ببعضها وإدراكه لكل ذلك.  
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