
 الفصل الخامس

 المنهج التجريبي والمنهج الوصفي
 :  المنهج التجريبي: اوال

يعدها الباحثون  تدابير محكمة بأنهاالتجارب العلمية التي تعرف  بمهمةالمنهج التجريبي  يرتبط
بظواهر معينة مما يساعد في استخالص بعض النتائج عن  المحيطةبالظروف ويربطون 

 .العالقات بين المتغيرات التي تؤثر في الظاهرة

هو ذلك المنهج الذي يركز على التجربة واالختبار العلمي مسترشدا : يعرف المنهج التجريبي
, الحديثة والمعدات العلمية واألجهزةومستندا على استعمال االدوات , المالحظة ومستندا بوسيلة

وتنظيم االدلة , ابراز اية سببيه بين واحد او اكثر من المتغيرات في اطار محكم الضبط بهدف
والبراهين وفيه تتم السيطرة الكاملة على البيئة التي تجري فيها التجربة واالختبار وفيه يتم 

تها وعدم اخضاع الفروض التي تم بناؤها وتكوينها للتجربة واالختبار العلمي لتحقق من صح
 .صحتها

 :وعليه فان المنهج التجريبي هو

 (اكتشاف مدى االرتباط او االرتباطات بين المتغيرات موضوع الدراسة)

اسلوب بحثي يبدأ بحدس قوي يعطي مؤشرات عن طبيعة المشكل والظاهرة او الموضوع )او هو 
 (بحثه المراد 

 :المجموعة التجريبية

 (.األفراد الذي يجري عليهم الباحث تجربته )وهي عينة الدراسة  

 

 



  مميزات المنهج التجريبي: 
جمع البيانات بطريقة تسمح باختبار  هناك من يرى ان المنهج التجريبي يقوم على اساس  -1

عدد من الفروض عن طريق التحكم في مختلف العوامل التي يمكن ان تؤثر في الظاهرة 
 .القات بين االسباب والنتائجموضوع الدراسة والوصول بذلك الى الع

التجريب اداة  لكنه يتميز عنها باتخاذه, يعتمد على المالحظة الموضوعية الدقيقة  -2
ثر في ؤ في مختلف العوامل التي يمكن ان تالختبار صحة الفروض وبقدرته على التحكم 

 االسباب  الكشف عن العالقات الواقعية بين ايضا يتيح فرصة, السلوك المدروس
 .والنتائج

بان المنهج العلمي التجريبي في : بتاكيد القول, يبدأ نقاش المنهج العلمي وبطريقة ثابته -3
حقيقته يتعلق بنوع البيانات المدروسة وهي تعني ان البيانات يجب ان تكون وليده الخبرة 

 .مباشرة او المالحظةلا
ًا له عن المنهج يطلق احيانا على المنهج التجريبي اسم المنهج االستقرائي تميز  -4

االستنباطي ومن المألوف ان يقال عادة بان الفرق بين المنهجية ان اولهما استدالل 
ان المنهج االستقرائي يسير من الجزء الى الكل اي استدالل هابط نعني  واألخرصاعد 

بينما المنهج االستنباطي , من الحقائق الجزئية الى القانون الكلي الذي يفسر هذه الحقائق
ان هذا  ير من الحكم العام الذي نسلم به الى احكام اخص منها وتترتب عليها االيس

يكون حاسما بين المنهجين اذ ان المحك االساسي بينهما هو ان اولهما يقوم  الفرق ال
يتعدى التجربة والواقع بينما ثانيهما يعتمد على العقل وحده  على المشاهدة والمالحظة وال

 . ة الواقعيةدون اللجوء الى الخبر 
 عناصر المنهج التجريبي : 

 .يقوم المنهج التجريبي على اسس معينة البد من توافرها او توافر بعضها على االقل
يفرق بين  عليها هذا المنهج هو الخبرة الحسية وهذا ماولعل اهم هذه االسس التي يقوم 

يعول على الخبرة الحسية اذ ان  المنهج التجريبي والمنهج االستداللي فهذا االخير ال
العملية االستداللية ذهنية خاصة ان االعتماد على الخبرة الحسية يقتضي وجود محكات 

 :ومن تلك العناصر , معينة او عناصر اساسية معينة
 



 .المالحظة  -1
 .المقابلة -2
 .التجربة -3
 .الفروض -4
 .القانون -5

 التصميم التجريبي : 
 سلبيات المنهج التجريبي؟ 

على الرغم من إيمان الكثيرين من الباحثين بجودة المنهج التجريبي عن غيره من المناهج 
العلمية, وُمناسبته ألهداف الباحثين في الحصول على نتائج دقيقة, غير أن هناك سلبيات قد 

 :استخدم المنهج التجريبي, ومن بينها ما يليتنتج عن 

 تتحكَّم األداة الُمستخدمة في النتائج 

ل إليها الباحث على األدوات  من بين سلبيات المنهج التجريبي اعتماده في النتائج التي يتوصَّ
واآلليات الُمستخدمة, وعلى سبيل المثال في حالة إجراء دراسة حول مدى انتشار فيروسي االلتهاب 

ي تختلف من الكبدي الوبائي في دولة ما, فإن االستنتاجات تختلف وفًقا للتقنيات الُمستخدمة, والت
 .دولة ألخرى, وكذا تختلف اإلجراءات من فترة زمنية ألخرى

الصعوبة في عملية تعميم نتائج 
 البحث

إن التجربة تشمل في الغالب عيِّنة دراسية واحدة, ويصعب القيام بعملية تعميم على ُمفردات أخرى ُمشابهة, 
 .وُيعد ذلك من بين سلبيات المنهج التجريبي

التجارب على وجود قصور في 
 العناصر البشرية لدواعي أخالقية

هناك كثير من التجارب التي يبتعد عنها الُعلماء لدواٍع أخالقية, ومن بين ذلك على سبيل المثال ال الحصر 
ما يخص االستنساخ, والتي توقَّفت ُمعظم التجارب المتعلقة به؛ نتيجة وقوف المنظمات الحقوقية لها 

 .أنها تجارب ُمهينة لإلنسان, وتخالف صحيح األديان السماويةبالمرصاد؛ وعلى اعتبار 

عدم تعاُون المفحوصين مع الباحث 
 بالشكل الصحيح

مع الباحث بشكل صحيح, وقيامهم بتغيير السلوكيات ( عيِّنة الدراسة)يؤدي عدم تعاون المفحوصين 
هات الخاصة بهم إلى حدوث سلبيات في نتائج البحث في بعض  األحيان, وُيعتبر ذلك من بين سلبيات والتوجُّ

 .المنهج التجريبي



 

 خطوات المنهج التجريبي للحصول على البحث العلمي المتكامل 

يجب أن يكون شاماًل لتمكين القارئ من التوصل إلى المعلومات واالستنتاجات, ومتابعة خطوات 
ومعرفة العواقب والنتائج المختلفة والفوائد المتوقعة من البحث,  البحث والتأكد من إمكانية تطبيقها,

 :ويتم ذلك من خالل اتباع خطوات المنهج التجريبي, وهي كاآلتي 

معرفة الهدف األساسي من البحث ومدى توفر البيانات والموارد, وتحديد : تحديد المشكلة -1
 . العقبات المتوقعة

تحديد مجال البحث والنظريات المرتبطة به, والنهج المتبع وتحديد ما يتوقعه  :تحديد النظريات -2
 . القاريء من البحث

دراسة الظروف والمتغيرات المتعلقة بالبحث, والعالقة بينها, ومدى قابليتها : وضع الفرضيات -3
 . للبحث والتجريب

 .المرجوة منها تحديد االستراتيجيات التي سيتم استخدامها, ومدى الفائدة: المنهجية -4
اختيار عينات سواء من االشخاص أو األحداث الموثوقة إلجراء البحث : جمع العينات  -5

 . عليها
 .اختيار األدوات واألجهزة الالزمة إلجراء التجارب وتسجيل المالحظات: تحديد األدوات -6
مصادرها مع  تنسيق األدوات الالزمة لجمع لبيانات, والتأكد من موثوقية:  جمع البيانات  -7

 .ضرورة األخذ باالعتبارات األخالقية للحفاظ على حقوق مصادر المعلومات
عن طريق التحليل واستخدام اإلحصاءات, لتحديد مدى الصواب والخطأ في : تحليل البيانات  -8

مكانية قبول أو رفض النتائج التي تم التوصل إليها  .البيانات, وا 
اآلثار اإليجابية والسلبية التي تم التوصل إليها,  تحديد كل من: االستنتاجات والتوصيات  -9

ومدى دقة الفرضيات والنظريات, وتقديم االقتراحات لالستفادة منها في األبحاث المستقبلية 
 .المختصة في نفس المجال

 

 



 أساليب التصميم التجريبي: 

فإن اعتماده على مجموعة  إن هذا أبسط نوع من التصاميم, :تصميم المجموعة الواحدة .1
واحد في االختيار والتجربة, فيتم القياس لنتائجها والفرق هو الناجم عن تأثر تلك 

 ".المستقل" المجموعة بالمتغير الثابت 
في هذا النوع يقوم الباحث في البحث عن مجموعتين  :تصميم المجموعتين المتكافئتين .2

ومستوى األعمار وتوزيع األجناس, والعديد متكافئتين, من حيث الخلفية الخبرة العلمية, 
وبعد االختيار للمجوعتين, يتم التجربة على مجموعة بتعرضها للمعامل . من المحددات

الثابت, أما المجموعة األخرى هي الضابطة فال يتم تعريضها لتلك المتغير, لقياس أداء 
 .المجموعتين الكتشاف أي تغيير قد وقع في األداء

 :اد المجموعتينطرق اختيار أفر  .3

في الطريقة العشوائية يقوم الباحث العلمي باختيار المجموعة ذاتها مع  :الطريقة العشوائية -1
تقسيمها إلى كل من مجموعتين تجريبيتين وذلك بطريقة عشوائية, إذ تكون الفرص متساوية في 

فكلما زاد عدد األفراد ازداد كل  ويؤدي هذا التوزيع إلى مجموعات متكافئة,. االختبار بين األفراد
من التوازي والتكافؤ بين المجموعتين, إال أنه يجب االبتعاد عن االختبارات المقصودة لألفراد, 

 .لتجنب أخطاء التحيز

إن هذه الطريقة هي أنسب طريقة لتجنب التحيز في االختبار,  :طريقة األزواج المتناسبة  -2
لتناسب بين األفراد, وذلك من حيث صفات األفراد وذلك عن طريق انشاء الباحث أساليب ل

وبهذه الطريقة يقوم الباحث باختبار أزواج متشابه, إال أنه هناك إمكانية لعدم .وخصائصهم
تحقيق تناسب تام بين كل من المجموعتين, فهذا يكون ناتج عن عدم إيجاد تكافؤ بين 

ن حيث االنحرافات وكذلك المجموعتين بحيث تكون كل مجموعة مساوية لألخرى, وذلك م
 .التباين التي تؤثر كل منها على المتغير التابع

تستدعي هذه الطريقة انتظام التناوب, وبإمكان الباحث هنا  :طريقة المجموعات المتناوبة  -3
 .استخدام أكثر من مجموعتين وتطبيق التناوب عليهم بشكل منظم

 



 معوقات المنهج التجريبي: 

عدم قدرة الباحث العلمي على تحديد كل من المتغيرات التي تمكنها من التأثير على  .1
 .التجارب, وكذلك إمكانية الغفلة عن بعض المتغيرات

إمكانية الباحث العلمي في التعديل على مجموعة األفراد من سلوكهم وأدائهم عند الشعور  .2
 .إلى فشل التجربة بخضوعهم لتجربة مما يؤدي

خوف من احتمال كشف أسرار األعمال للمنافسين مما يعيق التطبيق لهذا التردد وال .3
 .المنهج

 .صعوبة اختيار الباحث العلمي للمجموعتين المتكافئتين .4
 .احتمالية األخطاء التجريبية التي تؤدي إلى الوصول لنتائج غير صحيحة ودقيقة .5

 ما هي أنواع التجارب في المنهج التجريبي؟

:المنهج التجريبي مجموعة من األنواع وهذه األنواع هييوجد للتجارب في   

 التجارب العلمية وغير العلمية 

تجرى التجارب العملية في المختبرات وضمن شروط خاص يقوم الباحث بتجهيزها , لذلك يكون 
كما من الممكن أن تتم إعادتها حتى يتم  إجراؤها سهال وتكون النتائج التي تقدمها دقيقة للغاية ,

التأكد من صحتها , أما بالنسبة للتجارب غير العلمية فتجرى خارج المختبر, وتتميز بإجراء 
تجارب   , وتكون نتائجها أقل دقةألننا ال نستطيع إدخالهم المخبر التجارب على األشخاص وذلك

لباحث بإجراء هذه التجارب على ويقوم ا على مجموعة واحدة , تجارب على عدة مجموعات
مجموعة واحدة , ويدرس حالتها قبل وبعد تعرضها للعامل المستقل ويالحظ النتائج الناجمة عن 

قد تكون التجارب طويلة وتحتاج لمدة طويلة لظهور تجارب قصيرة وتجارب طويلة   هذا العامل
تحتاج وقت قصير إلعدادها  نتائجها كدراسة التقلبات الجوية في منطقة ما , وقد تكون قصيرة

          وتظهر نتائجه بسرعة

                                                       



 التجريبي المنهج هميةا 

يعتمد المنهج التجريبي في األساس على توضيح معالم التجربة العلمية عن طريق المالحظة 
الصحيحة والحقائق وسن القوانين الالزمة يتيح الفرصة لمعرفة النتائج  المضبوطة والتجربة

ومعرفة الطرق السليمة للوصول إلى أبعد نقطة للعمل مع الظاهرة ليكتشف ما فيها عن طريق 
 . استخدام التجربة العلمية

تظهر قيمة المنهج التجريبي في العلوم التطبيقية, فالمنهج التجريبي يقوم على كشف العالقة بين 
تحقق من الفروض التي يضعها الباحث وذلك يتم عن طريق إجراء بعض الظواهر المتباينة وال

  .التجارب العلمية بهدف حل المشكلة التي يواجهها

ما عدا  يقوم المنهج بالتحكم في كافة المتغيرات والعوامل األساسية التي تسبب حدوث الظاهرة
                                                                                  .متغير واحد

 التجريبي المنهج خطوات

 :التجريبي المنهج عليها يقوم التي الرئيسية الخطوات

 التجربة اختبار -1
يقوم الباحث في إعادة وتشكيل ظاهرة الحدث أو الواقع عبر مجموعة من اإلجراءات المقصودة 

جراء التجربة يحتاج إلى نسبة عالية من الكفاءة وا لمنظمة للوصول إلى نتائج تأكد الفرضيات وا 
والمهارة المطلوبة للقيام بحصر كافة المتغيرات والعوامل التي ترتبط بالظاهرة المدروسة والعمل 

ومدى  قياس النتائج  على ضبط مكان وتوقيت الظاهرة أثناء حدوثها لمعرفة تأثيرها وتحديد عامل
 مصداقيتها

  ةالتجرب تنفيذ -2

 يعتمد المنهج التجريبي على نوعين من المتغيرات هما

 .المتغير التجريبي, يقوم الباحث بقياس مدى تأثير عامل التجربة في ظاهرة الحدث -أ 
 .المتغير التابع, ينتج بناءا على تأثير المتغير التجريبي عند حدوث الظاهرة -ب



 التجريبي المنهج أهداف 
 ةوالتربوي النفسية البحوث تفسير -1

وصفية فهي تقوم في تعد التفسيرات المبدئية مرحلة متقدمة من البحث العلمي وتلي المرحلة ال
تكوين شبكة عميقة بين سبب المشكلة وأثرها وبعض التفسيرات المبدئية حيث يمثل  األساس على

وتنتمي التفسيرات المبدئية إلى فئة الفروض التفسير محور رئيسي في البحوث النفسية والتربوية 
            .التي يتم جمعها بطريقة مناسبة من خالل البيانات التي يقوم بوضعها الباحث

 التجريبية بالدراسات التنبؤ -2
تعتمد هذه المرحلة على حاجة البحوث إلى التنبؤ فهي تعد مرحلة متقدمة عن التفسير وينتمي 

المنهج التنبؤي مما يهدف إلى التحكم في المتغيرات ببعضها البعض بالنسبة   التنبؤ إلى مرحلة
 .للدراسات التجريبية في عدة مستويات معقدة

 
 لمقصود بالتصميم التجريبي ما: 

الذي تتفاعل فيه عناصر اساسية او عناصر ثانوية مطلوبة بوجود , العلمي المختبريعني ذلك  
كي يفعل العنصر , ( العارضه)المتغيرات لغرض تحييد , عملية الضبط والسيطرة والتحكم

وبمساعدة , االساسي االخر المتغير التابع بالعنصرتاثيره , المتغير المستقل  االساسي االخر
والجانب , والجانب االجتماعي, والجانب االقتصادي, النفسي كالجانب, الخرىالعناصر الثانوية ا

وذلك لغرض التحقق من صحة الفرضية ومن ثم اتخاذ القرار من خالل العملية التقويمية . المادي
 .اطارين اساسين يأخذللدراسة او بعبارة اخرى فالتصميم التجريبي 

 :ويشمل.. المتمثل بالمدخالت: االطار االول

 .الفرد الذي يقوم بالتجربة  -1
 .العينة التي تم اعدادها واختيارها من المجتمع االصلي -2
 .والعارضة, والتابعة, المتغيرات المستقلة -3
 .صياغة الفروض -4
 .ادوات القياس واالختبارات النفسية االخرى -5



 .ظرف المكان والزمان او المجال المعد للدراسة -6
 .المطلوبةالعوامل الكيماوية والفيزيائية  -7
 .الوسائل االحصائية مع االجهزة والمستلزمات االخرى -8

 :ويشمل.... المتمثل بالمخرجات: االطار الثاني
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 خصائص التصميم التجريبي وانماطها: 

 :هناك ثالثة انماط للتصميم التجريبي هي

 التصاميم ما قبل التجريبية  

 التصاميم شبه التجريبية

 .التصاميم التجريبة التامة

يميز التصاميم التجريبية عن التصاميم غير التجريبية توفر عدد من الخصائص في كل  ما
توفرت هذه الخصائص فان التصميم سيكون من ضمن التصاميم التجريبية  ما فإذاتصميم 

قبل التجريبية  وعدم توفر عدد اكبر من الخصائص يقود بالتصميم الى نمط التصاميم ما, التامة
( متغير مستقل)سة العالقة السببية بين معالجة اوفي جميع انماط التصاميم التجريبية فأن در 

وبعبارة اخرى دراسة تأثير المتغير , يكون محور اهتمام الباحث ( متغير تابع)وخاصية ما 
  .المستقل على المتغير التابع

 



 :الخصائص التي يجب ان تتوفر في المنهج التجريبي فهي

 .وجود مجموعة مقارنة يتم من خاللها بحث تأثير المعالجة على مجموعات الدراسة -1
ة والذي يتم عادة من خالل التكافؤ االحصائي بين مجموعات الدراسة المختلف -2

 .الدراسة على المجموعات المختلفة إلفرادالتخصيص او التوزيع العشوائي 
يتحكم بها الباحث وتكون تحت سيطرته بحيث يكون ( متغير مستقل) وجود معالجة  -3

 .بمقدوره ان يقرر اي من افراد الدراسة يتلقى اي معالجة من المعالجات التي يقدمها 
يمكن قياسها بأدوات تتوفر فيها ( التابع المتغير)بالمعالجة  تتأثرالخاصية التي  -4

 .الخصائص المطلوبة
استخدام االحصاء االستداللي في التوصل الى االستنتاجات من العينة الى المجتمع  -5

 .لبيان اثر المعالجة في المتغير التابع
التي تتفاعل مع  امكانية التحكم او السيطرة ممن قبل الباحث على المتغيرات الدخيلة -6

 .المعالجة وتؤثر على المتغير التابع
 

 :قبل التجريبي التصميم ما
قبل التجريبية وذلك لعدم وجود تخصيص  هناك عدد من التصاميم التي تصنف كتصاميم ما

وعلى الرغم من . عينة الدراسة وعدم وجود مجموعة للمقارنة إلفراداو اختيار عشوائي 
منه هذه التصاميم من حيث ضبطها للعوامل المؤثرة على الصدق  تعانيالضعف الذي 

ان هناك عددا من الباحثين في العلوم االنسانية  إال, الداخلي والصدق الخارجي لها
قبل التجريبية يمكن  وكأمثلة على التصاميم ما. اليها في بعض الحاالت  يلجئونواالجتماعية 

 :االشارة الى التصاميم التالية 
 :المجموعة الواحدة اختبار بعدي فقط تصميم  -1
 :اختبار قبلي واختبار بعدي -تصميم المجموعة الواحدة -2

 

 



 التصاميم التجريبية التامة: 

النمط من التصاميم بتخصيص من االفراد وتوزيعهم على المجموعة التجريبية  ايمتاز هذ
من تكافؤ االفراد في المجموعة  التأكدالضابطة عشوائيا االمر الذي يساعد على  والمجموعة
والمجموعة الضابطة ويساعد على ضبط العوامل المؤثرة على كل من الصدق الداخلي  التجريبية

 التصاميم التالية امثلة عليها  وتعتبروالصدق الخارجي للتصميم 

 وجود مجموعة ضابطة  معتصميم االختبار القبلي واالختبار البعدي  -1
 .االختبار قبلي واختبار بعدي مع مزاوجة:  تصميم المجموعة الضابطة -2
 اختبار بعدي : تصميم المجموعة الضابطة -3

 

 التصميم شبه التجريبي: 
كما سبق ان اشرنا فان استخدام مجموعة ضابطة او التخصيص العشوائي للمفحوصين  

للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية يعتبر من الخصائص المهمة للتصميم التجريبي التام او 
 واستخدامالتخصيص العشوائي )انه ليس من المتوقع ان يأتي للباحث القيام بذلك  الحقيقي اال

مثل هذه الدراسات اطلق . وخاصة في االبحاث الميدانية, في جميع االوقات ( ةمجموعة ضابط
وذلك للداللة على ان , االبحاث شبه التجريبية ( 1963)عليها من قبل كامبل واستانلي 

نما, التخصيص العشوائي للمفحوصين لمجموعات المعالجة لم يتم تحقيقه  تم التخصيص  وا 
والواقع ان الدراسات شبه التجريبية اذا تم . مجموعات التجريبيةللمجموعات بدال من االفراد لل
ولعل مثل هذا االمر يتطلب من . يمكن ان تقود لمعرفة ذات فائدةتصميمها بشكل دقيق وبعناية 

الباحث ان يعطي نوعا من الوعي الخاص لبعض المشكالت الخاصة التي تنتج كنتيجة 
موعات العمل على ايجاد الحلول لها وفيما يلي للتخصيص غير العشوائي للمفحوصين في المج

 :امثلة على بعض التصاميم شبه التجريبية
 تصميم السلسلة الزمنية  -1
 تصميم المقارنة المثبت -2

 


