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 .هو استعمال التجربة إلثبات الفروض - 

 

هو تغير متعمد ومضبوط للعوامل المؤثرة علي حدوث  -

ظاهرة معينة ، ومالحظة التغيرات الناتجة في هذه الظاهرة 

 ذاتها وتفسيرها .

 

محاولة لضبط كل العوامل األساسية المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعة في  -

على نحو معين ، بقصد تحديد التجربة ما عدا عامالً واحداً يتحكم فيه الباحث ويغيره 

 وقياس تأثيره علي المتغير أو المتغيرات التابعة .

 

لسببية بين المتغيرات المختلفة يعتمد علي التجربة العلمية التي تكشف عن العالقات ا -

المؤثرة في الظاهرة ، أو اختبار فرض يصف عالقة بين عاملين أو متغيرين عن 

طريق دراسة المواقف المتقابلة التي ضبطت كل المتغيرات ما عدا المتغير الذي يهتم 

 الباحث بدراسة تأثيره .

 

 المجموعة التجريبية:  

 

لتجريبي او المستقل لمعرفة تأثير هذا هي المجموعة التي تتعرض للمتغير ا •
 .المتغير عليها

 

 المجموعة الضابطة:  

 

 هي المجموعة التي ال تتعرض للمتغير التجريبي وتبقى تحت الظروف العادية



 

 متغيرات البحث 

 . هو كل حدث او واقعة او اي شيء يمكن ان يتحكم او يقيس او يعالج 

 

 :أنواع المتغيرات

 )النتيجة(:التابع أو المعتمدأوالً: المتغير 

 )االثر(: ثانياً: المتغير المستقل

 ثالثا: العوامل المحيطة:

 : Dependent variable :( أوالً: المتغير التابع أو المعتمد)النتيجة

 

هو األثر الذي يحدثه ) أو يتوقع أن يحدثه ( المتغير المستقل في  المتغير التابع:

الظاهرة موضع الدراسة ، لذا يجب أن يعرف المتغير التابع تعريفا إجرائيا لتوضيحه 

 . وتوضيح طريقة مالحظته وقياسه

 

وهو نوع الفعل او السلوك الناتج عن المتغير المستقل بالمتغير التابع او  المتغير التابع: 

 (3المتغير المتعمد.)

 

 : Independent Variable )االثر(: ثانياً: المتغير المستقل

 
هو ما يهتم الباحث بالكشف عن أثره علي الظاهرة ، حيث يتم صياغة فرضه     

  العلمي بناء علي توقعات حدوث تغير في المتغير التابع نتيجة تأثير المتغير المستقل .

وهي المتغيرات التي يتحكم الباحث فيها عن قصد في التجربة المتغيرات المستقلة: 

 (3.)بطريقة منظمة 



 

 ثالثا: العوامل المحيطة )الدخيلة(: 

وهي العوامل المحيطة التي تؤثر باألثر )المتغير المستقل( وتؤثر بالنتيجة )المتغير 

 (4التابع(.)

 

 خطوات المنهج التجريبي:

 .التعرف على مشكلة البحث .1

 .العنوانصياغة  .2

 .صياغة الفروض .3

 وضع التصميم التجريبي .4

 

 شروط التصميم التجريبي:
 

 السيطرة على المراحل التجريبية:. 1

 .المجموعة الضابطة 

 .العينات 

 .استخدام االسلوب العلمي في التجربة 

 .االدوات واالجهزة 

 

 . ضبط التجربة:2

للتأكد من االثر الناتج من  ضبط العوامل والمتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع      
 التجربة.

 

 العالمات المسببة لضبط التجربة: -3

 

يعد الضبط من السمات الرئيسية للبحث التجريبي وهو ضرورة لكي يحدد الباحث     
 العالقة بين األسباب والنتائج .

 



عملية تحكم في المتغيرات الدخيلة التي تؤثر في الظاهرة ، بهدف  : المقصود بالضبط

تجنب الخلط في النتائج بسبب عدم إمكانية تحديد المتغيرات التي أحدثت هذه النتائج 

 بشكل قاطع ، 

 التصاميم التجريبية:
 

هو الخطة التي يبنى عليها اخضاع االفراد للظروف التجريبية او  التصميم التجريبي :

 (1جات التجريبية.)المعال

 

 انواع التصاميم التجريبية:
 

تصميم المجموعة الواحدة: اي ان التجربة تجري على مجموعة واحدة لمعرفة اثر 
 متغير مستقل عليها.

 

 خطوات تصميم المجموعة الواحدة:
   

 .تطبيق االختبار القبلي لقياس المتغيرات التابعة على االفراد 

  المستقل ) منهج ، تمرينات ... الخ(.تطبيق المتغير التجريبي او 

 .تطبيق االختبار البعدي لقياس المتغيرات التابعة 

  والبعدي،  –يتم حساب الفروق في نتائج المتغيرات التابعة بين االختبارين القبلي
 عن طريق المعالجات االحصائية.
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