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الباحثیستخدمھامنھجیةطریقةعنعبارةھو

فیھا،والتحكموتفسیرھا،خارجیة،وقائعلدراسة
البحثأدواتبینومنُمستقبلي،ھوبماوالتَّنبُّؤ
الُمشاھدةأداةالتجریبيالمنھجفيالُمستخدمةالعلمي

.والُمالحظة



إیجابیات المنھج التجریبي

• النتائج الدقیقة للبحث العلمي
عنكبیرةبنسبةدقیقةنتائجالتجریبيالمنھجیمنح

إیجادخاللمنوذلكاألخرى،العلمیةالمناھج
وفحصھا،البحثیةالُمتغیِّراتبینالعالقات

المنھجإیجابیاتبینمنوذلكالنتائج،واستخراج
.التجریبي األساسیة



إیجابیات المنھج التجریبي
• التطبیقمرونة 
:یوجد أكثر من نموذج للمنھج التجریبي، مثل  
• اختیارعنعبارةوھوالواحدة:الدراسیةالمجموعةنموذج

وبعدالتجریبي،المتغیرعنبمعزلواختبارھادراسیة،عیِّنة
أيوجودحالةوفيالتجریبي،بالمتغیراالستعانةتتمذلك

.تأثیرات یقوم الباحث باستخالصھا، وتقنینھا
• الحالةنفسوھيالُمتكافئة:الدراسیةالمجموعاتنموذج

أكثرعلىذلكإجراءیتمولكناإلجراءات،حیثمنالسابقة
منالتأكدھوذلكمنوالھدفالسمات،نفسلھامجموعةمن

.دقة النتائج



إیجابیات المنھج التجریبي

• یستخدمذلكوفيالدراسیة:المجموعاتتدویرنموذج
ویقومالسمات،حیثمنُمتماثلتینمجموعتینالباحث
معالمجموعتین،كلتاعلىمستقلمتغیرمنأكثربتجربة

فالمستقل،المتغیرواستخدامالمجموعتین،تُغیُّر ویتعرَّ
علىالمستقلةالمتغیراتتأثیرعلىذلكخاللمنالباحث

.االثنتین

• مرن،بشكلالتجاربإجراءفيالسابقةالنماذجتُساعد
.ومن ثَمَّ الوصول للحقائق والمعلومات



ضبط المتغیرات البحثیة

• ن تابعومتغیرأكثر،أومستقلمتغیرمنالبحثیةالمتغیراتتتكوَّ
خارجیةبیئةإیجادالتجریبيالمنھجطریقعنویُمكنأكثر،أو

لنسبووفقًاالتابعة،المتغیراتعلىالتأثیرلدراسةمناسبة
رقمیة

• الموضوعیة في البحث العلمي
• التجریبيالمنھجإیجابیاتأھمالعلمیمنالبحثفيالموضوعیة

موضوعي،بشكلتفصیلھاالُمزمعالدراسةأوللبحثتناولھ
فيیُفضيبماالباحث،جانبمنالشخصيالتَّحیُّزتجنُّببمعنى

النھایة لنتائج صحیحة
•  



دة، وسوف للمنهج التجريبي إيجابيات ُمتعد�
لها فيما يلي :ُنفص�

• سلبيات المنهج التجريبي 
• بجودةالباحثينمنالكثيرينإيمانمنالرغمعلى

العلمية،المناهجمنغيرهعنالتجريبيالمنهج
نتائجعلىالحصولفيالباحثينألهدافوُمناسبته

دقيقة، غير أن هناك سلبيات قد تنتج عنها



تتحك�م األداة الُمستخدمة في النتائج

• النتائجفياعتمادهالتجريبيالمنهجسلبياتبينمن
لالتي واآللياتاألدواتعلىالباحثإليهايتوص�

إجراءحالةفيالمثالسبيلوعلىالُمستخدمة،
الكبديااللتهابفيروسيانتشارمدىحولدراسة

وفًقاتختلفاالستنتاجاتفإنما،دولةفيالوبائي
ألخرى،دولةمنتختلفوالتيالُمستخدمة،للتقنيات

.وكذا تختلف اإلجراءات من فترة زمنية ألخرى



الصعوبة في عملية تعميم نتائج البحث
• نةالغالبفيتشملالتجربةإن القيامويصعبواحدة،دراسيةعي�

بعملية تعميم على ُمفردات أخرى ُمشابهة، وُيعد ذلك
• وجود قصور في التجارب على العناصر البشرية لدواعي أخالقية
• ومنأخالقية،لدواعٍالُعلماءعنهايبتعدالتيالتجاربمنكثيرهناك

والتياالستنساخ،يخصماالحصرالالمثالسبيلعلىذلكبين
فت المنظماتوقوفنتيجةبه؛المتعلقةالتجاربُمعظمتوق�

لإلنسان،ُمهينةتجاربأنهااعتباروعلىبالمرصاد؛لهاالحقوقية
.وتخالف صحيح األديان السماوية

• عدم تعاُون المفحوصين مع الباحث بالشكل الصحيح
• نةالمفحوصينتعاونعدميؤدي بشكلالباحثمعالدراسة)(عي�

هاتالسلوكياتبتغييروقيامهمصحيح، إلىبهمالخاصةوالتوج�
منذلكوُيعتبراألحيان،بعضفيالبحثنتائجفيسلبياتحدوث

بين سلبيات المنهج التجريبي



خطوات المنهج التجريبي

• تحديد موضوع أو مشكلة الــدراسة
• تحديد موضوع أو مشكلة الدراسة في طليعة

خطوات المنهج التجريبي؛ حيث يقوم الباحث
ا في عنوان بتعريف مبدئي للظاهرة، ويظهر ذلك جلي�
البحث العلمي، وعلى سبيل المثال ُيمكن اختيار
العنوان "دراسة تأثير استخدام جهاز الحاسب اآللي
على التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاني
االبتدائي"، ومن َثم� اختبار ذلك عن طريق المنهج
التجريبي



صياغة أهداف الدراسة

• ثانيةخطوةفيالبحثيشرُعالموضوعاختياربعد
لالتجريبي،المنهجخطواتمن فيذلكويتمث�

المثالسبيلوعلىالدراسة،منالهدفتحديد
جهازاستخدام"تأثيرموضوعمنللهدفبالنسبة

الصفلطالبالدراسيالتحصيلعلىاآلليالحاسب
لاالبتدائي"؛الثاني ُقدراتتحسينفيفيتمث�

الفرديةالفروقمنوالحداالستيعاب،علىالطالب
فيالتقليديةالوسائلاستخدامنتيجةتنشأقدالتي

التعليم



نة البحث العلمي اختيار عي�

• نة دراسية للمشكلة محل الدراسة، وقد تكون هي عبارة عن عي�
نة بشرية أو غير ذلك على حسب طبيعة البحث العلمي، عي�
.وذلك من خطوات المنهج التجريبي الضرورية

• أنهاعلىالفرضيةاألسئلة:وُتعرفأوالبحثيةالفروضصياغة
وتنقسممؤكد،غيرحلأنهابمعنىالمشكلة؛لحلتخمين

هة،فرضياتإلىالفرضيات هة،غيروأخرىُموج� اُموج� أم�
أدواتفيهيستخدماستفسارعنعبارةفهيلألسئلةبالنسبة

أوهلأوماذاأولماذاأوكيفمثل:عليها؛الُمتعارفاالستفهام
ويجبالمهمة،التجريبيالمنهجخطواتمنوذلكإلخ،ما...

مستقل،أحدهمامتغيرين،الفرضيةأوالسؤاليتضمنأن
التيالتأثيراتمدىالباحثويدرساألقل،علىتابعواآلخر

.تحدث في المتغير التابع



اختبار الفروض إحصائيا

• بالمشكلةالمتعلقةوالبياناتالمعلوماتجمعبعد
البيانات،بترميزالباحثيقومالبحث؛محل

ضوءفيالمتغيراتبينالعالقاتواستخراج
المتوسطمثلعليها،الُمتعارفاإلحصائيةالُمعادالت
والوسط،والمدى،المعياري،واالنحرافالحسابي،

واالرتباط....االنحداروُمعاملوالمنوال،والوسيط،
منعديدُتستخدمالراهنةالفترةوفيإلخ،

مثلاآلليالحاسبعلىالتطبيقات  SPSS، ،SASو
،MINITANو ،EXCELو ،E.VIEWو ل علىذلكوسه�

المعلوماتمنحصرالعددوتحليلتبويبالباحثين
عة ًة في حالة وجود دراسات ُموس� والبيانات، وخاص�



وآخر خطوات المنهج التجريبي

ل ذلكمناالستفادةوُيمكنللبحث،نتائجوضعفيتتمث�
وفيالُمستخرجة،النتائجوتعميمالمشكلة،حلفي

لةذكرهاالسالفالحالة تأثير"دراسةفيالُمتمث�
الدراسيالتحصيلعلىاآلليالحاسبجهازاستخدام

استخدامفُيمكناالبتدائي"؛الثانيالصفلطالب
حالةفيمتعددةدراسيةسنواتفياآلليةالحواسب

إثبات البحث لمدى جدوى ذلك من الناحية العلمية
•  



الفرق بين المجموعة الضابطة والمجموعة
التجريبية

• التجريبية:والمجموعةالضابطةالمجموعةبينالفرق
منالبياناتمقارنةتتمماعادة،التجربةفي

المجموعةمنالبياناتمعالتجريبيةالمجموعة
هاتانتكونأنيجبأنهالحقيقةوالضابطة.

باستثناءجانبكلفيمتطابقتينالمجموعتان
التحكممجموعةبينالفرقهووواحدة،مجموعة

المستقلالمتغيرأنأوهوالتجريبيةوالمجموعة
independent variable المجموعةفيمتغيرايكون
التجريبية و لكن يبقى ثابتا في المجموعة الضابطة



المجموعات في تصميم التجربة
• هيالتجريبيةالتجربة:المجموعةتصميمفيالمجموعاتهيما

هذهتتعرضواالختبار.عينةأوتجريبًياإجراًءتتلقىالتيالمجموعة
فقيماختباره.الجاريالمستقلالمتغيرفيلتغيراتالمجموعة

غيرالمتغيرنتائجتسجيليتمأيضاوتسجيلهايتمالمستقلالمتغير
المستقل dependent variable ( تابعمتغير ) . التجربةتتضمنقدو

الضابطةالمجموعةأماالوقت.نفسفيمتعددةتجريبيةمجموعات
للمتغيريمكنالبحيثالتجربةبقيةعنمنفصلةمجموعةفهي

المتغيرأنأينتائجهاعلىالتأثيراختبارهيتمالذيالمستقل
علىهذاالمستقلالمتغيرتأثيراتعزليؤدي,.فيهاالمستقل
للنتائجالبديلةالتفسيراتاستبعادفييساعدأنويمكنالتجربة

فإنهتجريبيةمجموعةعلىالتجاربجميعتحتويالتجريبية.وبينما
فالمجموعات.الضابطةالمجموعةوجودتتطلبالتجاربكلليس

معقدةالتجريبيةالظروفتكونحيثللغايةمفيدةالضابطة
الضابطةالمجموعاتتستخدمالتيالتجاربوتسمىعزلها.ويصعب

بالتجارب الخاضعة للرقابة



المجموعات الضابطة والوهمية

هيالضابطةالمجموعاتمنشيوًعااألكثرالنوع
تواجهالبحيثعاديةظروففيتكونالتيالمجموعة

استكشاففيترغبكنتإذا،فمثالمتغيًرا.متغيًرا
المجموعةفستكون،النباتنموعلىالملحتأثير

تتعرضالالتيالنباتاتمنمجموعةهيالضابطة
المعالجةالتجريبيةالمجموعةستتلقىحينفي،للملح

مدةكانتإذامااختبارفيترغبكنتإذاوبالملح.
فسوف،األسماكتكاثرعلىتؤثرللضوءالتعرض
من“طبيعي”عددإلىالضابطةالمجموعةتتعرض
بالنسبةستتغيرالمدةأنحينفي،الضوءساعات

للمجموعة التجريبية



• تتعلقموضوعاتعلىتنطويالتيالتجاربتكونأنيمكنو
علىالأمفعاًالالدواءكانإذاماتختبركنتفإذاتعقيًدا.بالبشرأكثر

يتأثروالنأنهمالضابطةالمجموعةأعضاءيتوقعفقد،المثالسبيل
منبدالوهميدواءاستخداميمكنالنتائجتشويهلمنعوبالتجربة

علىتحتويالمادةهوالوهميوالدواءالدراسة.موضوعالدواء
فال،وهمًيادواًءالضابطةالمجموعةأخذتفإذانشط.عالجيعامل
نفسلديهمفإنلذا،الأميعالجونكانواإذاماالمشاركونيعرف

.توقعات أعضاء المجموعة التجريبية
يتوهمقد.فمثالالوهميالدواءتأثيرالنظربعيناالخذالبدأيضاو

يعتقدونالنهمبتحسنشعروابأنهمالضابطةالمجموعةأفؤادبعض
تتعلقأخرىمشكلةهناكوعالجي.تأثيرالجديدالدواءلهذاأن

وهميدواءتركيبدائًماالسهلمنليسأنههووالوهميبالدواء
إعطاءتمإذا،المثالسبيلعلىالنشطة.المكوناتمنحقاخاليا
نتيجةعلىالسكريؤثرأنفيفرصةفهناك،وهميكعالجسكرحبة

التجربة



متغير البحث العلمي

• القياسيقبلشيءكلالعلمي بأنهالبحثمتغيرتعريف 
باسميعرفالتغييريقبلشيءوكلالكيفي،أوالكمي

.المتغير، وذلك بحسب التعريف اإلحصائي للمتغير
• التأثيروالكيفيةالكميةالمتغيراتسماتأبرزومن

العالقاتتلكبتحديدالباحثيقومأنويجبوالتأثر،
.ومن ثم يقوم بضبطها

• فيكبيرادوراصحيحبشكلالمتغيراتتحديدويلعب
.الوصول إلى النتائج الصحيحة للبحث العلمي

• العلمي،البحثفيالمتغيراتمنأنواععدةهناكويوجد
هذارحابفيسنقومالمتغيراتتلكألهميةونظرا
فيالمتغيراتأنواععلىخاللهامننتعرفبجولةالمقال

البحث العلمي



أنواع المتغيرات في البحث العلمي

• : المتغيرات المستقلة ( المتغير المستقل)
• األخرىالمتغيراتبكافةيقومالذيالمتغيربأنهالمستقلالمتغيريعرف

.ولكنه ال يتأثر بأي متغير منها
• منصفاتمجموعةمنالباحثيقومالذيالمتغيرهوالمستقلوالمتغير

علىبالتأثيرتقوملكيوذلكالكيفي،أوالكميبالمقياستقاسأنالممكن
بعالقةترتبطوالتيالعلميةالدراسةفيالموجودةاألخرىالمتغيراتكافة

.ما مع الموضوع الذي يقوم الباحث بدراسته
• الضوابطمنمجموعةخاللمنالمستقلالمتغيربمعالجةالباحثويقوم

.والخطوات البحثية الممنهجة
• المستقل،المتغيروبينالمتغيراتبينالفروقمنمجموعةهناكويوجد

الفروقأووجوده،عدمأوالمتغيروجودباستغاللالباحثيقومحيث
.الكمية أو الكيفية التي توجد بين المتغيرات

• المتغيراتضبطعلىالباحثقدرةاألمرهذامناألساسيالهدفويعد
.المستقلة في البحث الذي يقوم بكتابته



يقوم الباحث بمعالجة المتغير المستقل من
خالل اتباع عدة طرق

• طرق،عدةاتباعخاللمنالمستقلالمتغيربمعالجةالباحثويقوم
:ومن أبرز هذه الطرق

• إحدىتتعرضالطريقةهذهوفيالمتغير:غيابأووجود
للمجموعةبالنسبةأماالمستقل،بالمتغيرللمعالجةالمجموعتين

يقومثمومنالمستقل،بالمتغيرللمعالجةتتعرضالفإنهاالثانية
توجدالتيالفروقلمعرفةالمجموعتينبينمقارنةبعقدالباحث
الفرقأنيعنيفهذابينهمافروقاالباحثاكتشفحالوفيبينهما،

.يعود إلى ظروف المعالجة
• بيناالختالفيحدثالطريقةهذهوفيالمتغير:كميةفياالختالف

كمياتتقديمخاللمناألمرهذاويتمالمستقل،المتغيرمستويات
.من المتغير المستقل لعدد من المجموعات

• أنواعبتقديمالباحثيقومالطريقةهذهوفيالمستقل:المتغيرنوع
طرقمنأكثرأوطريقتينبتقديميقومكأنالمتغيرمنمختلفة

المستوىتفيدالطرقهذهأييعرفلكيوذلكالمعروفةالتدريس
التحصيلي.المتغير التابع



• أنحيثالمستقل،للمتغيرتابعايكونالذيالمتغيروهو
بشكلتنعكسالمستقلالمتغيربهايقومالتيالتغييرات

.رئيسي على المتغير التابع
• أمراالتابعةالمتغيراتعلىالتأثيراتقياسمسألةوتعد

.بسيطا للغاية وسهال جدا
• فيالمستقلالمتغيرإظهارفيالتابعةالمتغيراتوتساهم

.الدراسة العلمية التي يقوم بها الباحث
• العلميةاألبحاثفيالمتغيراتبينماالعالقةوإن

أنواعتميزالتيهيالتربويةاألبحاثأوالتجريبية
منهممتغيروأيالتابع،المتغيربتحديدوتقومالمتغيرات،

هو المتغير المستقل



المتغيرات الداخلية ( المتغيرات الوسيطة)

أهمأحدبأنهاالوسيطةالمتغيراتأوالداخليةالمتغيراتتعريفيتم
يقومالذيالعلميالبحثفيثانويادوراتلعبوالتيالمتغيراتأنواع

.به الباحث
• عالقتهاهوداخليةمتغيراتالمتغيراتهذهجعلالذيواألمر

.وحجمها بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة
• المتغيربينالوساطةهوالداخليةللمتغيراتاألساسيوالدور

أطلقتلعبهالذيالواسطةلدورونظراالتابع،المتغيروبينالمستقل
.عليه المتغيرات الوسيطة

• التيالتأثيراتبتمريرالباحثيقومالداخليةالمتغيراتخاللومن
يشاركقدأوالتابع،المتغيرإلىالمستقلالمتغيرمنإيصالهايريد

بينوالعالقاتالتأثيراترصدفيالمتغيراتهذهخاللمن
.المتغيرات التابعة والمتغيرات الداخلية

• والتجريبيةالتربويةاألبحاثفيالداخليةالمتغيراتوجودويعد
وليستللتأثيراألساسيالسببتكونألنهاوذلكللغاية،ضرورياأمرا

الفاعلة به



المتغيرات الضابطة

• حيثالتجريبي،باإلطارمرتبطالمتغيريكونالمتغيراتمنالنوعهذاوفي
متغيروليسللدراسةالتجريبيالهيكلأجزاءأهممنجزءايشكلأنه

.مستقل
• العلميةاألبحاثفيالتجربةضبطإلىالحاجةخاللمناألمرهذاويتم

.التجريبية
• التجريبية،المعالجةضمنتدخلالالضابطةالمتغيراتإنالحقيقةوفي

تأثيرعنينتجالذيالخطأتقليلهوالمتغيراتهذهمناألساسيوالهدف
.هذه المتغيرات

• يقومأنعليهيجبالمتغيراتهذهضبطعلىقادراالباحثيكونولكي
:باتباع إحدى الطرق التالية

• الذيللبحثالتجريبيالتصميمالمتغيرمنجزءالتابعالمتغيريكونأنيجب
المتغيرأثربتقليلالطريقةهذهفيالباحثيقومحيثالباحث،بهيقوم

وفيالدراسة،متغيراتمنجزءاالمتغيرهذاجعلطريقعنوذلكالضابط
.هذه الحالة فإنه يصبح متغيرا مستقال أو متغيرا إضافيا

• الدراساتمنعلمإنسبيلفعلىالضابط،المتغيرمنواحدمحتوىدراسة
والفقطاألنثىأوالذكرندرسفإنناالنتائجفييؤثرالجنسأنالسابقة
ضمنالجنستضمينيتمأنيجبالحالةهذهوفيمعا،النوعينندرس

الدراسة حدود



المتغيرات الضابطة
أنهحيثالتجريبي،باإلطارمرتبطالمتغيريكونالمتغيراتمنالنوعهذاوفي

.يشكل جزءا من أهم أجزاء الهيكل التجريبي للدراسة وليس متغير مستقل
• العلميةاألبحاثفيالتجربةضبطإلىالحاجةخاللمناألمرهذاويتم

.التجريبية
• التجريبية،المعالجةضمنتدخلالالضابطةالمتغيراتإنالحقيقةوفي

تأثيرعنينتجالذيالخطأتقليلهوالمتغيراتهذهمناألساسيوالهدف
.هذه المتغيرات

• يقومأنعليهيجبالمتغيراتهذهضبطعلىقادراالباحثيكونولكي
:باتباع إحدى الطرق التالية

• الذيللبحثالتجريبيالتصميمالمتغيرمنجزءالتابعالمتغيريكونأنيجب
المتغيرأثربتقليلالطريقةهذهفيالباحثيقومحيثالباحث،بهيقوم

وفيالدراسة،متغيراتمنجزءاالمتغيرهذاجعلطريقعنوذلكالضابط
.هذه الحالة فإنه يصبح متغيرا مستقال أو متغيرا إضافيا

• الدراساتمنعلمإنسبيلفعلىالضابط،المتغيرمنواحدمحتوىدراسة
والفقطاألنثىأوالذكرندرسفإنناالنتائجفييؤثرالجنسأنالسابقة
ضمنالجنستضمينيتمأنيجبالحالةهذهوفيمعا،النوعينندرس

.حدود الدراسة



الفرق بين أنواع المتغيرات في البحث
العلمي

بلصعبا،أومعقداأمراليسالبحثفيالمتغيراتأنواعبينالفرقإيجادإن
وتوضيحعرضيتمحيثوبساطة،سهولةبكلاستنتاجهيتمأنيمكنأمرإنه

فيالمتغيراتبينالفرقاستنتاجيتماألنواعهذهخاللومنالمتغيراتأنواع
.البحث العلمي
• تلكبينالعالقةنوعهولهاوالمميزالمتغيراتبيناألساسيالفارقويعد

فيالمؤثردورتلعبالتيهلالمستقلةالمتغيراتأنحيثالمتغيرات،
فالالوسيطللمتغيربالنسبةأماالتأثير،لهذاتخضعوالتيالتابعةالمتغيرات

األساسيةمهمتهألننظراوذلكالمستقل،المتغيرمنتأثيرأنعليهيحدث
.هي نقل التأثير للمتغير التابع

• وهذهالتابعالمتغيرفيتؤثرقدالتيالمتغيراتمننوعهناكويوجد
بأييقومالالمتغيراتمنالنوعوهذاالوصفية،المتغيراتهيالمتغيرات

بتحديديقومأنالعلميالباحثعلىيجبلذلكالمستقل،المتغيرعلىتأثير
.هذه المتغيرات وضبطها وذلك أثناء قيامه بدراسة وإجراء التجربة العلمية

ابراهيمهناءا.م 
محمد

• منهج البحث العلمي




