


 االهداف السلوكٌة للمحاضرة

 جعل الطالب بعد االنتهاء من هذه المحاضرة ٌنبغً 

 ٌعرف البحث التجرٌب1ً.

 ٌمٌز بٌن المتغٌرات فً البحث التجرٌب2ً.

 ٌحدد خطوات البحث التجرٌب3ً.

(  المنهج الوصفً)ٌفرق بٌن الدراسات المقارنة لألسباب 4.
 والدراسات التجرٌبٌة

 ٌستوعب مفهوم المشكلة والفرض التجرٌب5ً.

 ٌفرق بٌن السالمة الداخلٌة والسالمة الخارجٌة للتصمٌم6.

 ٌعرف انواع التصمٌمات التجرٌبٌة7.

 



 موهخ البحث التدرًبي

  ؟ما المقصود بالبحث التدرًبي 

 الحوادث من لحادثة المحددة للظروف ومضبوط مقصود تعدٌل هو  
 فً تطرأ التً التغٌرات وتفسٌر ومالحظة الظواهر من ظاهرة او
 . الظاهرة او الحادثة هذه
ان حٌث , صعوبة واشدها دقة البحوث انواع اكثر من وٌعد 

 هو كما الظاهرة  وصف عند توقف ال هنا الباحث مهمة
 معٌنة لواقعة التارٌخً السرد او الوصفٌة البحوث فً الحال
 بعضها فً وٌحدث متغٌراتها ٌدرس بل , الماضً فً

 الى لٌتوصل اخرى متغٌرات فً وٌتحكم مقصودا   تغٌٌرا  
 فً اخرى ومتغٌرات المتغٌرات  هذه بٌن السببٌة العالقات
   الظاهرة

 



 الموهخ التدرًبي اهواع المتغٌرات في 

 :هناك اربعة انواع من المتغٌرات فً البحث التجرٌبً وهً

 

وٌتمثل فً العامل المؤثر الذي ٌقع تحت : المتغٌر المستقل 1.

 .سٌطرة الباحث ومعالجته

وٌتمثل فً العامل المتأثر وهو فً العادة بعلم : المتغٌر التابع 2.

 .النفس استجابة الشخص لتأثٌر فعل المتغٌر المستقل

 



 الموهخ التدرًبي اهواع المتغٌرات في 

وتتمثل فً العوامل التً ال ٌمكنن مالحظتهنا : الوسٌطةالمتغٌرات 3.

بطرٌقة مباشرة بل نفترض وجودها عن طرٌق نتائجها مثنل 

الننندوافع واالنفعننناالت والمهنننم فنننً معالجنننة المتغٌنننرات هنننو 

اختزالهننا الننى متغٌننرات قابلننة للمالحظننة المباشننرة وٌجننب ان 

تعبننر هننذه المتغٌننرات فننً الوقننت نفسننه تعبٌننرا  صننادقا  عنهننا 

وقند تكنون هنذه . فٌقاس االنفعال عادة بسرعة نبضنات القلنب
 .المتغٌرات الوسٌطة مستقلة او تابعة



 الموهخ التدرًبي اهواع المتغٌرات في 

 (:  غٌر تدرًبٌة)الدخٌلة المتغٌرات 4.

فننً العوامننل التننً تننؤثر فننً المتغٌننر التننابع لهننذا وتتمثننل 

ٌنبغننننً تثبٌتهننننا او عزلهننننا مثننننل المسننننتوى االقتصننننادي 

 .الخ..واالجتماعً والذكاء 

 



 ات توفٌذ الموهخ التدرًبي خطو

التعننرف علننى مشننكلة البحننث وتحدٌنند معالمهننا المتعننددة بدقننة 1.

وتصنٌفها وصٌاغتها بصورة تتٌح قابلٌتها للمعالجنة بنالطرق 
 .التجرٌبٌة

 . الفرضٌات صٌاغة الفرضٌة او 2.

وضع تصمٌم تجرٌبً ٌحتوي على جمٌع النتنائج وعالقتهنا 3.

 .والشروط الخاصة 

ًوقد تتطلب هذه الخطوة من الباحث ان ٌقوم بما ٌل: 

 

 



 ات توفٌذ الموهخ التدرًبي خطو

 .اختٌار عٌنة من المفحوصٌن تمثل مجتمعا معٌناأ-

 .تصنٌف المفحوصٌن الى مجموعات متجانسةب-

 .تحدٌد العوامل او المتغٌرات غٌر التجرٌبٌة وضبطها ج-

اختٌار او تحدٌد تصمٌم الوسائل والمتطلبات الخاصنة لقٌناس د-
 .نتائج التجربة والتأكد من صحتها

القٌام باختبارات اولٌة اسنتطالعٌة بهندف اسنتكمال الننواقص ه-
والقصور الموجودة فً الوسائل والمتطلبات او فنً التصنمٌم 

 .التجرٌبً

تعننٌن مكننان التجربننة ووقننت اجرائهننا والفتننرة الزمنٌننة التننً  و-
 .تستغرقها

 

 



 ات توفٌذ الموهخ التدرًبي خطو

 .المطلوبةالقٌام بأجراء التجربة 5.

تنظنننٌم البٌاننننات وتحدٌننندها بشنننكل ٌنننؤدي النننى تقننندٌر جٌننند 6.

وموضوعً وغٌر متحٌنز بحٌنث ٌحنول حقنائق التجربنة النى 

افكننار فننً مسننتوٌات تجرٌدٌننة معٌنننة ٌننتم علننى اساسننها بننناء 

 .النظرٌة فٌما بعد

تطبٌق اختبار مناسب للداللة االحصائٌة لتحدٌند مندى الثقنة 7.

 .فً نتائج الدراسة التجرٌبٌة

 



 المشكلة والفرض في التدربة  

 بتعرٌف البحوث من كغٌره التجرٌبً البحث ٌبدأ 
 ثم ومن , ومنطقٌا دقٌقا   تحلٌال   وتحلٌلها المشكلة
  منطقٌا   المترتبة نتائجها واثبات لها  الفروض صٌاغة

 النتائج كانت اذا فٌما للتحقق اختبار اجراء ثم ,
 او مالحظتها ٌمكن الفروض صدق حالة فً المتوقعة
 . قٌاسها

 فرضية غير من والتجربة عمياء تجربة غير من الفرضية ان 
 جوفاء

 فً الدقٌق التصور ٌنقصهم الباحثٌن من الكثٌر هناك 
       . الفروض وصٌاغة المشاكل تحلٌل

 



 التصمٌم التدرًبي  

وهننو مخطننط لمننا ٌنبغننً ان ٌقننوم بننه الباحننث فننً 

وٌعننند اختٌنننار التصنننمٌم التجرٌبنننً منننن , التجربنننة 

اخطننر المهننام التننً تقننع علننى عنناتق الباحننث عننند 

اذ ان سننالمة التصننمٌم هننً , قٌامننه بتجربننة علمٌننة 

, الضمان االساس للوصول الى نتائج موثوق فٌها 

 :ولسالمة التصمٌم جانبان هما 

 (الصدق الداخلً)السالمة الداخلٌة للتصمٌم 1.

 (  الصدق الخارجً)السالمة الخارجٌة للتصمٌم 2.



هواع التصامٌم التدرًبٌة   
 
 ا

 التصمٌم التدرًبي ذو الحد االدهى من الضبط : اوالا 

وٌتمثل هنذا التصنمٌم فنً اختٌنار مجموعنة واحندة ٌجنري 

لهننا اختبننار قبلننً ثننم تتعننرض للمتغٌننر المسننتقل, وٌجننري 

علٌهننا بعنند ذلننك اختبننارا  بعنندٌا  والفننرق بننٌن االختبننارٌن 
 .ٌوضح اثر المتغٌر المستقل فً المتغٌر التابع



هواع التصامٌم التدرًبٌة   
 
 ا

 التصمٌم التدرًبي ذو الضبط المحكم: جاهٌاا 
ٌعنند هننذا النننوع مننن التصننمٌمات التجرٌبٌننة عننالً الضننبط لوجننود 

افضننل التصننمٌمات وٌصنننف الننى عنندة وهننو المجموعننة الضننابطة 
 :انواع منها

ذات االختبممممار القبلممممي ار ٌمممماالختتصمممممٌم المدمولممممة الضممممابطة ال شمممموا ٌة 1.
 :والب دي

هنننذا التصنننمٌم فنننً اختٌنننار مجمنننوعتٌن بشنننكل عشنننوائً وٌتمثنننل  
احننداهما تجرٌبٌننة واالخننرى ضننابطة ٌجننري اختبننار قبلننً لهننا ثننم 
تعرض المجموعة التجرٌبٌة للتغٌر المستقل, وٌجري للمجمنوعتٌن 

ثنم ٌحسنب الفنرق بنٌن االختبنار . التجرٌبٌة والضابطة اختبار بعدي
القبلننً والبعنندي لكننل مجموعننة, فنناذا ظهننر ان هننناك فرقننا  ذا داللننة 
معنوٌننة بننٌن المجمننوعتٌن تبننٌن اثننر للمتغٌننر المسننتقل فننً المتغٌننر 

 .التابع التجربة المصممة لهذا الغرض



هواع التصامٌم التدرًبٌة   
 
 ا

 :  فقطذات االختبار الب دي ار ٌاالختتصمٌم المدمولة الضابطة ال شوا ٌة 2.

التصنننمٌم فنننً اختٌنننار مجمنننوعتٌن بشنننكل عشنننوائً وٌتمثنننل هنننذا 

احنننداهما تجرٌبٌنننة واالخنننرى ضنننابطة ثنننم تتعنننرض المجموعنننة 

ثم ٌجري للمجموعتٌن اختبار بعندي, . التجرٌبٌة للمتغٌر المستقل

ثم ٌحسب الفرق فً االختبار البعدي بنٌن المجمنوعتٌن فناذا تبنٌن 

ان هناك فرقا  ذا داللة معنوٌة بٌن المجموعتٌن تبٌن اثنر للمتغٌنر 
 .المستقل فً المتغٌر التابع فً التجربة المصممة لهذا الغرض



هواع التصامٌم التدرًبٌة   
 
 ا

 :  التصمٌم التدرًبي ذو الضبط الدز ي: جالحاا 
 : امهها منعدة انواع من هذه التصمٌمات هناك 

 :االختٌار ذات االختبار القبلي والب ديلشوا ٌة غٌر التصمٌم المدمولة الضابطة 

وٌتمثل هذا التصمٌم فً اختٌار مجمنوعتٌن بطرٌقنة غٌنر عشنوائٌة 
احننداهما تجرٌبٌننة واالخننرى ضننابطة ٌجننري لهمننا اختبننار قبلننً ثننم 
تتعننننرض المجموعننننة التجرٌبٌننننة للمتغٌننننر المسننننتقل, ثننننم ٌجننننري 
للمجمننوعتٌن اختبننار بعنندي, ثننم تحسننب الفننروق فنناذا ظهننر فننرق 
معنننوي بننٌن المجمننوعتٌن تبننٌن اثننرا  للمتغٌننر المسننتقل فننً المتغٌننر 

 .التابع فً التجربة المصممة لهذا الغرض



 المدمولة التدرًبٌة والمدمولة الضابطة    

قنانون المتغٌنر الواحند علنى فكرة التجارب الضابطة تقوم 

وتتلخص التجربة الضنابطة فنً اسنتخدام مجمنوعتٌن منن 

االفراد ٌتشابهان فً جمٌع الظروف تقرٌبنا  منا عندا ظرفنا  

هننذا المتغٌننر او غٌابننه ٌمثننل ووجننود , او متغٌننرا  واحنندا  

المتغٌننر المسننتقل او التجرٌبننً فننً هننذه التجربننة وتسننمى 

المجموعة التً ٌستخدم معها هذا المتغٌر باسم المجموعنة 

المجموعننة الثانٌننة التننً ال تتعننرض  ثننر وامننا التجرٌبٌننة 

المتغٌنننننر المسنننننتقل او التجرٌبنننننً فتسنننننمى بالمجموعنننننة 
 .الضابطة



 اشكر لكم حسن اإلصغاء
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