
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 التصماميم التجريبية فى البحوث التربوية

 

 فى العلوم التربوية  للمنهج الكمىالانواع الرئيسة 

  (وصفية)دراسات مسحية 

 دراسات ارتباطية 

 دراسات علية مقارنة 

 دراسات تاريخية 

 (للباحث سيطرة على املتغير املستقل) دراسات تجريبية 

 (هناك تعيين عشوائي الفراد العينة)ج التجريبي الحقيقى املنه -1

 (اليوجد تعيين عشوائي الفراد العينة)املنهج شبة التجريبي   -2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البحوث التجريبية

Experimental research 

 

 مقدمة

 لخاصة بالعالقات إن املنهج التجريبي هو منهج البحث الوحيد الذي يمكن أن يستخدم الختبار الفرضيات ا

 .سبب ونتيجةمن نوع 

  الباحييث عييادة فييا واحييد أو أملتيير ميين املتغيييرات املسييتقلة  و عمييل علييى ضييب  يييتحكم فييا الدراسييات التجريبييية

 . تأثير املتغيرات ألاخرى ذات الصلة  ليرى تأثير كل ذلك على املتغير التابع

  ي تمييييمل املييينهج التجريبيييي عييين جيييير  مييين منيييا ج هيييا الصيييفة الرئيسيييية ال يييإمكانيييية اليييتحكم فيييا املتغيييير املسيييتقل

 بيياملتغير التجريبييي  أو السييبب  أو املعال يية  ف ييو . البحييث ألاخييرى 
ت
واملتغييير املسييتقل  الييذي يشييار إليييب أحيانييا

 .تلك الفاعلية أو الخاصية ال ي يعتقد بأنها ها ال ي تقف وراء الفروق املعنوية ال ي تلحظ بين املجموعات

 لتجريبي عند مجرد وصف موقف  أو تحديد سبب حالة معينة  أو اجراء دراسة تاريخية وال يقف الباحث ا

 من أن يقصر نشاطب على مالحظة ووصف ما هو موجود  . للحوادث املاضية
ت
 بمعال ة وبدال

ت
يقوم عامدا

 
ت
 دقيقا

ت
 .عوامل معينة تحت شروط مضبوطة ضبطا

 

 .وضحى  تجريبية؟تجريبية وبحوث جير بحوث هل هناك  :  سؤال

 

 البحث التجريبي فا العلوم الطبيعية والعلوم السلوملية

 والتجييار  املعملييية تسييتخدم علييى . إن أهييم مييا يميييمل اللشيياط العلمييي الييدقي  هييو اسييتخدام أسييلو  التجربيية

 . نطاق واسع فا دراسة الظواهر الفيمليائية

 ييية ميين حيييث دقيية امليينهج  جييير أنييب علييى أدى تطييور العلييوم السيييكولوجية إوييى محاوليية اللحيياق بييالعلوم الطبيع

 الصيعا  ال يي 
ت
الرجم من ملترة استخدام املتخصصين فيا هيذا املجيال للمينهج التجريبيي إال أنهيم ييدرملون تماميا

 يتعييذر أو يصييعب قييييا  
ت
تييواج  م فييا عيييل متغيييرات الظييواهر ال ييي يقومييون بدراسيي ها أو ضييبط ا  بييل أحيانييا

وعليى نحيو مباشير  فيضيطر إويى اصيطناع ألاسياليب جيير املباشيرة فيا بعي  املتغييرات بطريقية تر يلي الباحيث 

 . هذا املجال  ألن الظاهرات السلوملية ظاهرات جير مادية  ومعقدة  تتداخل فيها العوامل وتتشابك

  تشييبب خطييوات الطريقيية التجريبييية مييالاهييا فييا حاليية أي طريقيية علمييية اخييرى ميييل اختيييار املشييكلة  تعريف ييا

الدراسيية وأدوااهييا  اختيييار التصييميم املناسييب  تنفيييذ لجييراءات  وتحليييل البيانييات والخييرو  واختيييار أفييراد 

 . منها باالستلتاجات ذات الصلة

  والدراسيييية التجريبييييية يوج  ييييا علييييى ألاقييييل فرضييييية واحييييدة تيييينت علييييى نوعييييية العالقيييية املتوقعيييية بييييين متغيييييري

أمييييا أن تؤيييييد الفرضييييية أو  ال ييييي ميييين شييييأنها وهييييدد الدراسيييية التجريبييييية ينحصيييير فييييا جمييييع البيانييييات. الدراسيييية

 .تدحض ا

  وتستخدم الدراسة التجريبية فا العادة مجموعتين من ألافراد أحدهما تسمى باملجموعة الضابطة وألاخرى

باملجموعة التجريبية  هذا مع العلم أن بع  هذ  الدراسات قيد تسيتخدم مجموعية واحيدة فقي   أو ثيالث 

 الييتحكمومليذلك فييإن إمكانيية . دراسيية وعيدد املقارنييات املطليو  القييام  هييامجموعيات فيأملتر حسييب طبيعية ال

املباشيييير ميييين قبييييل الباحييييث بمتغييييير مسييييتقل واحييييد علييييى ألاقييييل هييييا الصييييفة الرئيسييييية ال ييييي تميييييمل بييييين البحييييث 

 .التجريبي وألانواع ألاخرى من البحوث



 تعريفات 

 

    (متغيرات تصليفية)تغيرات مستقلة م-1

وهناك عدة طرق . ملتغيرات ال ي يختارها الباحث و عال  ا بطريقة معينة ليحدد أثرها على متغير آخروها املتغير أو ا

 (وجود اوجيا  املتغير  الاختالد فى ملمية املتغير  نوع املتغير املستقل)ملعال ة املتغير املستقل 

 

 املتغيرات التابعة-2

 ألثير املتغيير املسيتقل
ت
وليذلك فيإن م مية املتغيير التيابع هيا تحدييد إذا ميا كيان هنياك أي تيأثير . ويتغير املتغيير التيابع وفقيا

 . للمتغير املستقل  وإذا كان هناك تأثير فالبد للمتغير التابع أن يظ ر ملمية هذا التأثير

 

 املتغيرات الدخيلة-3

ت تيؤثر عليى الظياهرة وملا كان حصر العوامل املؤثرة فيا أيية ظياهرة مين الصيعوبة بمكيان  فإننيا نقيدر وجيود عيدة متغييرا

 . أثناء إجراء التجربة

 

 :ضب  املتغيرات الدخيلة

 .وها أفضل طريقة لضب  جميع املتغيرات الخارجية فا وقت واحد :العشوائية

 .لتحقي  التكافؤ بين املجموعات: مطابقة ألافراد فا املجموعات

مقارنيية مجموعييات متجانسيية باللسييبة وهنيياك طريقيية أخييرى لضييب  املتغييير الخييار ا هييا  :مقارنيية مجموعيية متجانسيية

 .ل ذا املتغير

و سيييتخدم هيييذا ألاسيييلو  . تحلييييل التغييياير أسيييلو  إحصيييائي ملييييير الاسيييتخدام فيييا البحيييوث التجريبيييية: تحلييييل التغييياير

ويقوم هذا ألاسيلو  فيا جيوهر  بتعيديل درجيات املتغيير التيابع . التكافؤ بين املجموعات باللسبة ملتغير أو أملترلتحقي  

 .يلغا أثر املتغير الضاب بحيث 

 

 : املتغيرات الضابطة -4

 ميييين التصييييميم التجريبييييي للبحييييث  
ت
وهييييا متغيييييرات مسييييتقلة ال تييييدخل ضييييمن املعال يييية التجريبييييية  ولكنهييييا تكييييون جيييييءا

 . والغرض من ضب  املتغيرات هو لقالل من الخطأ فا النتائج الناجم عن تأثير هذ  املتغيرات

 

 در س والنوع فى التحصيل فى مبحث الرياضياتاثر طريقة الت: ميال

 متغير مستقل(  2  طريقة 1طريقة )متغير طريقة التدر س 

 متغير مستقل ثان( ذملور واناث)متغير النوع 

 متغير التحصيل متغير تابع

 

 :ويمكن ضب  هذ  املتغيرات بإحدى الطرق التالية

 من التصميم التجريبي للأن يكون املتغير الضاب  ج (1
ت
 .بحثيءا

 إذا علم من الدراسيات السيابقة أن ال يلس ييؤثر فيا النتيائج  (2
ت
دراسة مستوى واحد من املتغير الضاب   فميال

 .فندر  الذملر فق  أو لناث فق   وفا هذ  الحالة ال بد من تضمين ال لس فا حدود الدراسة



  تسييتخدم فييا هييذ  الطريقيية ألاسيياليب لحصيي (3
ت
ائية السييتبعاد أثيير املتغييير إبعيياد أثيير املتغييير الضيياب  إحصييائيا

تحليل التغاير والارتبياط ال يئيي  وهيذين ألاسيلوبين : وهناك أسلوبان إحصائيان يستخدمان وهما. الخار ا

 .يييالن ألاثر الخطي املحتمل للمتغير الخار ا من نتائج املتغير التابع

 

 

 اسم املتغير اسم املتغير 

 املخر / متغير النتيجة

Outcome variable 

 متغير تابع

 dependent variable 

 متغير املعال ة

 Treatment variable  

 متغير مستقل

 independent variable 

 متغير دخيل 

Confounding variable 

 متغير جريب

  extraneous variable 

 

 



 :صدق البحوث التجريبية

 : هناك نوعان للصدق

 (رات الدخيلة وييداد الصدق الداخلى  كلما ضبطنا املتغيرات الخارجيةخلو البحث من املؤث)صدق داخلا  -1

 (الدرجة ال ى نستطيع  ها تعميم النتائج على املجتمع الاملبر)صدق خار ا   -2

 .ويحاول الباحث أن يوازن بين نوعين من الصدق فا خطة البحث
 

 
ت
 :  الصدق الداخلا: أوال

 بالدرجيية ال ييي يمكيين أاي  
ت
ن يعيييى فيهييا الفييرق بييين املجموعيية التجريبييية واملجموعيية الضييابطة إوييى يكييون البحييث صييادقا

وليس إوى متغيرات أو عوامل دخيلة كانت قد أثرت قبل املعاملة أو فا أثنائها بصرد النظر ( املتغير املستقل)املعاملة 

 . عن مصدر هذ  العوامل

 

 :وهناك عدد من العوامل املؤثرة فا الصدق الداخلا للبحث  وها

ال يييي تحييدث خالل ييا التجربيية قيييد تفسيي  املجييال لتييأثير بعييي  العوامييل الخارجييية عليييى  للبحييث الفتييرة اليمنييية (1)

 .املتغير التابع إوى جانب التجربة مما يغير من واقع النتائج ال ي يمكن الحصول عليها

 

ة فييا أثنيياء وقييد تحييدث تغيييرات بيولوجييية أو نفسييية أو عقلييية علييى الفييرد نفسييب الييذي يخضييع للتجربيي :النضييج (2)

 على نتائج البحث
ت
 أو سلبا

ت
 .فترة التجربة ميل التعب والنمو بحيث تؤثر إيجابا

 

اليييذي يطبييي  عليييى مجموعيييات الدراسييية لضيييرورة تقتضييييها طبيعييية  الاختبيييار القبلييياقيييد ييييؤثر ف: الاختبيييار اجيييراء (3)

ثير الاختبار القبليا عليى وييداد تأ. البحث على الاختبار البعدي خاصة إذا كان هناك تشابب بين نوعا الاختبار

ولييو حيياول . الاختبييار البعييدي بنقصييان الفتييرة اليمنييية بييين تطبييي  الاختبييارين علييى أفييراد املجموعيية التجريبييية

الباحث زيادة الفترة اليمنية بين تطبي  الاختبار القبلا والاختبار البعدي  فقد يقع فا تأثير عامل أو عواميل 

 .أخرى كالتاريخ والنضجأخرى تؤثر فا الاختبار من جوانب 

 

وإذا مييييا اقتضييييت طبيعيييية التجربيييية اخييييتالد أداة القيييييا  املسييييتخدمة ميييين أجييييل قيييييا  ألاداء  :ادوات البحييييث (4)

وهنييا يعيييى . القبليا وألاداء البعييدي  فربميا أثيير ذليك علييى قييا  أداء أفييراد عينية التجريييب عليى أداتييي القييا 

 .ة عن أداء القيا  البعديةالفرق أو جيء منب إوى اختالد أداة القيا  القبلي

 

هييو ميييل الييدرجات املتطرفيية اوييى التحييرك نحييو وسيي  التوز ييع وهييذا يحييدث عنييدما يقييوم  :الانحييدار لحصييائي (5)

 ..(ميال املتفوقين  املتخلفين عقليا)متحيملة الباحث بتطبي  دراستب على عينات 
 

مييييال )جريبييية والضييابطة جيييير متكيياف  ن التملييأن يكييون توز يييع ألافييراد علييى املجميييوعتي: اسييلو  اختيييار العينييية  (6)

 (.اختيار متطوعين
 

وقد يخسر الباحث بع  أفراد عينة البحث خالل فترة التجريب خاصة إذا كيان نيوع التجربية مين  :التسر   (7)

 .تجار  الفترة اليمنية الطويلة

 

 .تفاعل النضج مع الاختبار (8)



 
ت
 :الصدق الخار ا: ثانيا

 :للبحث من أبرزهاوهناك عوامل تؤثر فا الصدق الخار ا 

 

قييييييد يتصييييييف افييييييراد العينيييييية بخصييييييائت وهييييييذا يتطلييييييب ان يتصييييييف افييييييراد املجتمييييييع بيييييينفس ) مجتمييييييع البحييييييث (1)

 (الخصائت ح ى تعمم النتائج

 (ح ى تعمم النتائج البد ان تكون ظرود البحث مشا هب للظرود فى املجتمع) البحثتطبي  ظرود  (2)

ت دراسييييييتب الختبييييييار قبلييييييا فقييييييد تتعييييييرد هييييييذ  إذا قييييييام الباحييييييث بإخضيييييياع مجموعييييييا: تفاعييييييل مييييييع التجربييييييةال (3)

املجموعات على طبيعة التجربة قبيل تطبيق يا ويصيبف ألافيراد أملتير حساسيية خيالل التجربية للنقياط اليواردة 

 .فا الاختبار القبلا

 

 اسئلة

 ماهى اهم خصائت البحث التجريبي؟ 

  املقارن؟ما نقاط القوة والضعف فى البحث التجريبي؟  ومليف يختلف عن املنهج العلا 

 

 212الكتا  صفحة  –التصميمات التجريبية  أنواع

 

هنيياك أنييواع متعييددة ميين التصييميمات التجريبييية تتفيياوت فييا مياياهييا ونييوا ا قصييورها  وفيمييا يلييا نعييرض ألملتيير أنييواع 

 فا مجال البحوث التربوية والنفسية
ت
 .هذ  التصميمات استخداما

 

 
ت
 تصميمات شبب تجريبية : أوال

 الواحدة مع اختبار قبلى وبعدى تصميم املجموع -1

 تصميم الاختبار البعدى الوحيد مع مجموعب جير مكافئة -2

 تصميم الاختبار البعدى الوحيد مع مجموعتين تجريبتين جير متكافئتين  -3

 

 تصميمات تجريبية حقيقية: ثانيا

 بعدى –تصميم املجموعة الضابطة مع اختبار قبلى  -1

 الث مجموعات تجريبيةالبعدى مع ث –تصميم الاختبار القبلى  -2

 البعدى مع ثالث مجموعات تجريبية مع مجموعة ضابطب –تصميم الاختبار القبلى  -3

 تصميم املجموعة الضابطة مع اختبار بعدى فق  -4

 تصميم الاختبار البعدى الوحيد مع ثالث مجموعات تجريبية -5

 السالسل اليمنية ملجموعة واحدة -6

 السالسل اليمنية مع مجموعة ضابطة -7

 فرد الواحدتصميم ال -8

 

 

 

 



 

 :املبادئ ال ي تساعد فا تحديد التصميم التجريبي املناسب

 :ويمكن تحديد املبادئ ال ي تساعد فا تحديد التصميم التجريبي املناسب  فا النقاط التالية

 ضب  جميع العوامل واملؤثرات ألاخرى عدا العامل التجريبي. 

 نتيجة الستخدام املتغير التجريبي توخا الدقة فا تس يل التغيرات وآلاثار ال ي تحدث. 

 عدم التحيمل ملتغير ما دون آخر. 

 تس يل كافة التغيرات وتقديرها الكمي باستخدام الاختبارات واملقاييس املناسبة. 

   تصيييميم كافييية إجييييراءات الدراسييية بحيييييث يمكييين التمييييييمل بيييين التغييييرات السييييلوملية الناتجييية عيييين املتغيييير التجريبييييي

  .ناتجة عن عوامل أخرى والتغيرات السلوملية ال

 

 :اعتبارات هامة فا البحوث التجريبية التربوية

 

يعتبر املنهج التجريبي أدق أنواع املنا ج وأملفأها فا التوصل إوى نتائج دقيقة يوث   ها  ويرجع ذلك إويى اعتبيارات مليييرة 

 :من أهم ا

ملتيير ميين باحيث وهييذا يسيياعد فييا ألأنيب يسييمف بتكييرار التجربية تحييت شييروط واحيدة  ممييا يتيييف جمييع املالحظيات  -1

 .التحق  من ثبات النتائج وصدق ا

 وهييو املتغييير التجريبييي أو املسييتقل لييييرى  -2
ت
 معينييا

ت
أن يتيييف للباحييث أن يغييير عيين قصييد وعلييى نحييو مييينظم متغيييرا

تأثير  على متغير آخر هو املتغير التابع وذلك مع ضب  جميع املتغيرات ألاخرى وبناءت على ذلك يمكن للباحث 

ي أو يييدر  العالقييات السييببية أو البينييية بييين متغيييرات الظيياهرة وبصييورة أدق عمييا لييو اتبييع امليينهج الوصييفأن 

 .التاريخا

 

وتتطليييب بيييذل امليييييد مييين ال  يييد  مكيييان الاقتيييرا  مييين متطلبيييات هيييذا املييينهج فيييا  قيييد تواج يييب الباحيييثهنييياك صيييعوبات 

 :ومن أميلة هذ  الصعوبات .دراسااهم امليدانية

 لبع  التصميمات التجريبية وأساليب الضب  ية وتنظيمية تحول دون استخدام املنهجدار صعوبات إ. 

  مييا لييم تكيين العينيية فييا التجربيية مميليية للمجتمييع ألاصييل املييراد تطبييي  النتييائج أو تعميم ييا عليييب  فييإن الباحييث

 .يلبغا أن يتوخى الحذر عند تعميم نتائجب

  على التالميذ ضب  املتغيرات فا التجار  التربوية ال ي تجرى 

  اسيتخدام ظييرود للتجربيية تقتيير  إوييى حيد ملبييير ميين الواقييع التعليمييي العيادي ح ييى يكييون لنتائج ييا قابلييية أملتيير

 .للتعميم والتطبي 

  ألجيييراض البحيييث ح يييى تيييأتي النتيييائج عليييى درجييية مقبولييية مييين الدقييية ادوات القييييا  مراعييياة الدقييية فيييا اختييييار

 . واليبات والصدق

 

 



 :جريبيتقويم ألاسلو  الت

يعتبر ألاسلو  التجريبي من أدق أنواع أساليب البحيث وأملفأهيا فيا التوصيل إويى نتيائج دقيقية يوثي   هيا وذليك ل سيبا  

 :التالية

إنب يسمف بتكرار التجربة تحت شيروط واحيدة  مميا يتييف جميع املالحظيات والبيانيات عين طريي  باحيث واحيد  -1

 .تائج وصدق اوهذا يتيف للباحث التحق  من ثبات الن. أو أملتر

2-  
ت
 معينيا

ت
وهيو املتغيير التجريبيي )يتيف للباحث ألاسلو  التجريبي من أن تغير عن قصيد وعليى نحيو مينظم متغييرا

  وتييرى تييأثير هييذا املتغييير علييى متغييير آخيير هييو املتغييير التييابع  مييع ضييب  جميييع املتغيييرات ألاخييرى  (أو املسييتقل

 .يراتوهذا يساعد الباحث على تقدير ألاثر اللسبي للمتغ

 

 ماهى ؟؟... ومع ذلك  فإن ألاسلو  التجريبي فا البحث قد تعرض النتقادات عديدة 
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