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مننا عناصر ننم عنيص النن  عن ننى ااننح  فننه عنأريننل ت ي ننر انن اى عني  لننم عنأ  ننى عننن    نن            

مقرس  أو  ش عئل  اخ فف برخ الف عناصر م، و   عنظر مة أو عن رن  عن ى ا خ   نةة ينل  خر ل  

ف تنى مننرخ :خنمم ماي  ن  خانرئا عوصنلره و نفرا ر أو أان  يرنن  تنى عنأ نل  مخ فف . واانمف

  عنافيى ية ا  لم كيلرً، أو ن  لرً.

ا يلينن  وعيننةة أو واينننا ااماننف عني  لننم عنأ  ننى كنن ن  ب نننتم أ  مف نن ث امألقننى نننت أك ننم منن
يلي ننلا تنن ك م. واأاننرً ن نن ع عن اماننف ا اننةغ أننن عت عني  لننمع  عن ننى اقنن خةث تننى بصننره عنااليننر  

 عنفمضل  و لرغ  عن ايلير  وعنصظمار  عنافيل . 

واصققننن  عني  لنننمع  وننننه أنننن عت م انننةغة اأانننرً نخارئاننن ر أو عسننن خةعمرا ر أو م يا نننر منننا 
نيامتن  عنافيلن . ت صنرل عني  لنم عننينى وعني  لنم عن  نفى أو عناالير  عنفمضنل  أو عنص رئلن  تنى ع

م    عني  لم عن   ا   عن األم  ا عن  لم تى يرن ت ما خنال  عنقنل  عننيلن  والمتغير الكميعنفئ  . 
م ل عن األم  ا ك رت  عنيشر ةة باةغ عنقر ر  عن ى اقضل ر عنفمغ أمرث عن ففزان خ، أو عن األنم  نا 

نصقن  عن نى ا ز  نر ا ملنرً أو مصمقن  مالصن ، أو عن األنم  نا علسن يرت وننه ا زاع عنا ف بانةغ ع
بمعمج وذع ل  باةغ عوتمعغ عن اا اق يا خ ونه   ه عنأمعمج تى ويت مانلا أو مصمقن  مالصن . كينر 
اينا عن األم  ا عني  لم عننيى برنقل  عننيل  عن ى اانق ر عوريرث برناة أو عن نمعرع ، تإنت ايننا 

عنا ف برنقل  عننيل  )كألم/ يفلل( أو ينةر  صت برنقل  عننيل  عنففظل  م ل عن األم  ا يمعهة  عن األم
 يفلل/ يفلل جةع(... و ن ع. عوتمعغ عنيؤاةاا )كألم جةعً/ كألم/ م  سط/

وما عني  لنمع  عننيلن  عنشنرئا  تنى عنأ ن ال عة الملن  م  لنم عنقنا وم  لنم عننةخل، و نةغ 
ا عني  لمع  عن ى اينا يلرس ر كيلرً أو عن األم  ص ر بقنل   ةغان  أو نفظلن  أتمعغ عوسمة وغلم ر م

كيل . و فه عنارنح عآلخم  صرل م  لمع  أخنم  ايننا ا زاا نر تنى تئنر  م ارنقن ، وعسن خةعث 
عن  لم تى   ه عنفئر  تى   ه عنفئر  تى بصنره عناالينر  وعخ أرر نر و ن ه عني  لنمع  امفنا  فل نر 

  أو عنفئ ا  أو عنص  ل ، وعن نى ان   عن األنم  نا عن  لنم تل نر منا خنال  و نف عني  لمع  عن  فل
عنفئر  برنافر  عني أراص ، م ل عن رن  علج ير ل  اض  تئنر  و نفل  )م نزوغ، غلنم م نزوغ( أو 
عن رننن  عن افليلنن . واينننا و ننف تئرا ننر عني  لننمة مننا خننال  عناننفر  )أمننى، اقننمأ وان ننح، اافننل  

( أو و نف عن انمإ وننه وسنرئل عة نالث منا خنال  تئنر  )مصن ظ ، غلنم م  سط، اافل  جنرماى
مص ظ ( أو مق    علن ظرث تى عنقمعهة تلينا عن األم  صنت بقنل  كيلن  ) نر ، م  سنط، منصخف (. 
وية اق خةث م  لمع  كيل  تى  الي  ر ب خم  تئ ا  أو و نفل  م نل عناالين  بنلا  نةغ عنقنر ر  

سنر   تن ك م( ومقن    علن ظنرث تنى ينمعهة عنان ف  30/60/90)عنةرعسل  عن ى أن ر ر عنمرننح 
ما يأل يمعه )مص ظين خ، غلنم مص ظينلا، غلنم عنقنمعه(. وينة اقن خةث تئ ان  تنى  الي  نر بن خم  
تئ ا  م ل عناالي  بلا م  لم عنيق    عن افليى )اقمأ وان ح، اافل  م  سط، اافنل   نر ( وم  لنم 

 خفلف (.افضلل عني ض  ر  عنا فل  )جرغة ، 



   عني  لم عنفر ل تى يمك  عنظر مة، واقيه أاضرً بنرني  لم عنينؤرًم، أو  المتغير المستقل:

عنقأح، أو عنقربا، أو عن اماأى، و  ه جيلا ر نا   نير اينا أخ اؤغ  ونلت   ع عني  لنم مقررنن  

ه ن لان  اشننل ب لمه، وذ أخ   ع عنص ت انؤرم تنى غلنمه منا عني  لنمع ل وبرن نرنى اقنأق ر تلقن غ ونن

ب عا ر م  لمعً :خم اامف برني  لم عن ربع. تإذع كرخ عنأ ل  ا عناالي  بنلا عنقنأح وعنص لان  انن خ 

   عنقأح تى يةور ر، ووذع كنرخ عنأ نل  نا  الين  عن ن رلم انن خ  ن  عناصانم عنينؤرم. وا مانح 

ى عنةرعسننر   فننه يمكنن   نن ع عني  لننم عنص ننرئج عن ننى ا ننةال تننى عنظننر مة أو عن نن رم ب مك ننت. وتنن

عن  فل   صةمر نةرس عناالي  بلا مشر ةة عن ففزا خ وعن  انلل عنةرعسنى، تنإخ اننمعر عنيشنر ةة 

أو ك رت  ننر اا أننم تننى  نن ه عنةرعسنن   نن  عني  لننم عنيقنن قل عننن   ا ماننح  فننه يةورننت عنخفننرإ 

 عن  الل عنةرعسى  فه سألل عني ر ، أو اؤرم تى عن  انلل عنةرعسنى نفمنالل عنن اا اقن خةم خ

 عن ففزا خ بن رت  أ فه.

مير اقةث نق ملع ااماف عني  لم عنيق قل ب نتم    عنارمل أو عنقأح عن   امأا نيامت  أرنمه 

  فه عنص لا .

وااننمف أيلرنننرً بننرني  لم عني نن رم، أو عنص لانن ، و ننى  ننفر  انن يى ب أال ننت  المتغيررر التررا  :

ووتقننرً ن نن ه عنياننمف ر  اينصصننر وانن رمه ب لننمه مننا عني  لننمع ل وخا  ننرً عني  لننم عنيقنن قل، 

عن امف  فه عنيق قل وعن ربع يلا نضلف كفي  )اؤرم تنى( بنلا عني  لنماا، وأا ينر اقنأا عآلخنم 

 ان خ    عنيق قل، وعني  خم    عن ربع. 

مما تقدم نستطي  تعريف المتغيرر الترا    هنرا: المتغيرر الردث يحردة نتيورة لوجرود المتغيرر 

 . لتي يقاس اثر المتغير المستقل عليهاالمستقل، أو هو النتيوة ا

وتننى ك لننم مننا عنةرعسننر  ل ااننأا عني  لننم عنيقنن قل ويننةه  نن  عنقننأح أو عنيقةمنن  ن ننةوال 

عنظر مة أو ماليظ  عنص رئج. وننا ا جة م  لمع  أخم  اقن   بشننل أو :خنم تنى افالنل عني  لنم 

عني  لمع  منر ان   ا ةانةه  نمعي  عنيق قل ويلرمت بةوره تى عناالي  مع عني  لم عن ربع. وما   ه 

تننى مشنننف  و ننلرغ  عنفننموإ عنافيلنن ، تننى واننرر عن صأننؤ برناالينن  بننلا عني  لننمع  و نن  عني  لننم 

عن سننلط عننن   اننم  عنأريننل تننى وجنن غه ا كلننةعً نفاالينن  بننلا كننل مننا عني  لننم عنيقنن قل وعن ننربع، 

عني نر  ينة انم  عنأرينل أخ عنمجنر  بر  أرره م  لمعً م مكرً أو غعتارً نفي  لم عنيق قل. تافه سألل 

ايلفنن خ أك ننم ونننه افضننلل عني ضنن  ر  عنانن فل  عناننرغة، بلصيننر اننم  أخ عنصقننره ايفننا أك ننم ونننه 

افضلل عني ض  ر  عنا فل  عنخفلف . وتى نفس عن يت اقل  عنأرينل  نلرغ ت نفاالين  عنين ك رة 

عنانرغة وعني ايقن ، بلصينر   فه أسرس زارغة عن يت عني رح نفمجل تى عنيصنز  نقنمعهة عني ضن  ر 

اقل   ع عن يت نة  عنيمأة ب  رلم عل  يرمر  وعو ير  عنيصزنل  ن ر. وتى   ه عن رن  ان خ عن يت 



عني ننرح م  لننمعً وسننلمرً اايننل  فنننه ا كلننة عناالينن  عني أراصنن  بنننلا عنمجننل وعنيننمأة تننى عل  ينننرث 

عن رننن م م  لننم عنصنن ت )م  لننم  برني ضنن  ر  عنانن فل  عناننرغة وعنخفلفنن ، تلننن خ نننةاصر تننى  نن ه

مقننن قل( وم  لنننم عن ينننت عني نننرح تنننى عنيصنننز  )م  لنننم وسنننلط( وم  لنننم عل  ينننرث وعن فضنننلل 

نفي ض  ر  عنا فل  )م  لم اربع(. وب ن  تإخ بصنره عناالين  منع وجن غ عني  لنم عن سنلط اقنر ة 

   فه عن فقلم عنخرص برناالي  بلا كل ما عني  لم عنيق قل وعني  لم عن ربع.
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