
  القسم الثاني  –احملاضرة التاسعة : المنهج التجريبي 

  : يوجد ثالث أنواع رئيسية من التجارب و هي :  أنواع التجارب

ا : البحوث اليت حيدث فيها سيطرة كاملة على كل املتغريات اليت  التجارب املخربية -1 : عرفت على أ
لعزل الكامل يف جو بعيد عن الظروف احلياتية العادية  ثري على التجربة و ذلك يتم  ميكن أن يكون هلا 

بعوامل أخرى. و من مث حيدث التغيري يف املتغري التجرييب فقط حبيث ال يكون هناك جمال للشك يف التأثري 
ا جتارب يف ظروف بعيدة عن  و من مميزات هذه التجارب دقة النتائج و استقرارها ، بنما بعاب عليها أ

  ظروف احلياة العادية ، مما يصعب استخدامها يف الدراسات اإلنسانية .

املدروسة و  : يتم يف هذا النوع من التجارب اجلمع بني البيئة الطبيعية للظاهرةالتجارب امليدانية  -2
لتايل فهي  البيئة املخربية من خالل شروط معينة تساعد الباحث على التحكم يف متغريات الدراسة ، و 
أقرب للواقع من التجارب املخربية ، ولكن نتائجها أقل دقة ، و هي أكثر مالئمة لدراسة التأثريات 

موعات الصغرية داخل   البيئة الرتبوية.  االجتماعية املعقدة من تغريات و تفاعل ا

ة للواقع ، و هنا ال  التجارب التمثيلية -3 : و هي جتارب جتري يف أجواء مصطنعة و لكنها مشا
يستطيع الباحث التحكم يف مجيع متغريات الدراسة ، كما يستخدم الباحث جمموعات معاجلة تتكون من 

  اقعية .أشخاص مثال حياولون متثيل جمموعة معينة من الناس يف احلياة الو 

: يعتمد املنهج التجرييب على األسس التالية : املالحظة و الفرضية و التجربة ،  أسس املنهج التجرييب

ملالحظة  و ال يعترب فيها الرتتيب ، فيمكن تقدمي التجربة على الفرضية أو الفرضية على التجربة ، فقد يبدأ 
ملالحظة أثناء التجربة مث جيري جتارب بسيطة مث يقوم بصياغة الفروض مث يرجع  نية إىل التجربة و يستعني 

  ن و لذلك فالباحث يستخدم هذه األسس بشيء من التكامل و التداخل .

: و املالحظة عبارة عن مشاهدة الظواهر و األحداث بطريقة علمية و منظمة ، و هي اليت  املالحظة -1
دف تفس ري هذه الظواهر عن طريق حتديد العالقة بني تسمح بصياغة الفروض املناسبة و إجراء التجارب 

املتغريات و كانت تستعمل يف العلوم الطبيعية ، و لكن تطور استعماهلا يف العلوم اإلنسانية كوسيلة جلمع 
  املعلومات يف املنهج الوصفي .

ختتلف املالحظة من خالل درجة التنظيم و الضبط ، و كذلك من حيث دور الباحث  أنواع املالحظة :
  يف الظاهرة املدروسة .



  : من حيث درجة التنظيم و الضبط -
: و تسمى املالحظة العفوية إىل حادثة أو ظاهرة دون قصد ، كاملالحظة اليت  املالحظة البسيطة -أ

  اكتشفت قانون اجلاذبية .
يت بصورة منظمة و مقصودة خبالف سابقتها و خمطط هلا ، حبيث يتحكم  املالحظة املنظمة -ب : ة 

ثريها على الظاهرة .   الباحث يف املتغريات و يالحظ مدى 

  :  من حيث دور الباحث -
ملشاركة -أ : و فيها يتخذ الباحث دورا إجيابيا يف حدوث الظاهرة حبيث يشارك يف حدوثها ،  املالحظة 

م عن قرب ، و هذا النوع يف حقيقته مثايل من حيث كأن يشارك املسج م و يالحظ سلوكا ونني يف حيا
ملخاطر قد ينجم عن سلوك عدواين من  أن الباحث هو جزء من الظاهرة املدروسة ، و لكنه حمفوف 

موعة التجريبية يكتشفون أ،هم مراقبون فيفتعلون  موعة التجريبية ، أو من جهة أ، ا م أحد أفراد ا سلوكا
  فتكون النتائج خمالفة للواقع و احلقيقة.

  : يتخذ فيها الباحث موقفا حياد و يراقبها عن بعد . املالحظة غري املشاركة -ب

  شروط املالحظة العلمية : 
  .أن تكون كاملة شاملة  -
  أن تكون نزيهة و موضوعية . -
  احلصول على معلومات مسبقة عن الظاهرة . -
  ملالحظة .حتديد أهداف ا -
  وضع وسيلة معينة لتسجيل النتائج و يف الوقت املناسب . -
  تتم املالحظة بطريقة دقيقة و منظمة ة بعناية و نقد و االبتعاد عن التجارب السريعة. -
  و ضع خمطط املالحظة . -
  أن يكون املالحظ مؤهال علميا و ملما جبوانب املوضوع . -

للمالحظة عيوب و مزا جتعلها يف حمل النظر و االهتمام  جرييب :تقدير قيمة املالحظة يف املنهج الت
ا قد يصطنع ما تقع عليه املالحظة السلوك و ال يستطيع  للوصول إىل درجة املالحظة الدقيقة ، فمن عيو
املالحظ أن يتنبأ حبدوث الظاهرة املدروسة ، و قد تعيقها بعض األحوال اخلارجية كتغري الطقس و األمن 

خذ مالحظتها سنني أو حتدث يف ظرف وجيز و يف أماكن متفرقة ، و أ ،ها حمدودة بوقت معني ، فقد 



ت ، و هناك بعض املالحظات ختص اجلانب الشخصي  ، فيصعب على الباحث مجع املعلومات و البيا
  لألفراد و هذا أمر صعب تتبعه. 

ا أحسن وسيلة جلمع املعلومات و يف أوسع  ها أ نطاق ، و هي ال تعتمد على االنعكاسات و من مزا
ا معلومات مل يفكر فيها الباحث أصال  و تسمح بتسجيل السلوك أثناء حدوثه ، و قد جيمع الباحث 

  أثناء املقابلة تساعده على تفسري الظواهر .

ا املنهج التجرييب و هي : تفسري مؤقت  الفرضيات : -2 يت ضمن مرحلة التحليل اليت مير  و هي 
لتجربة حىت إذا ما امتحنت يف الواقع أصبحت فيما  ا  لوقائع و ظواهر معينة ال تزال مبعزل عن امتحا

  بعد إما فرضا زائفا جيب أن بعدل عنه إىل غريه و إما قانو يفسر جمرى الظواهر.
وم فيها بدراسة فالباحث بعد تعريف و تصنيف الوقائع اليت يريد دراستها ينتقل إىل مرحلة التحليل و اليت يق

كل األسباب و العالقات اليت حتكم املادة موضوع الدراسة ، و بعدها يستنتج احللول املبدئية املناسبة ، و 
قد ال يستطيع صياغة الفروض إال بعد إجراء جتارب جزئية لكي يتسىن له فهم الظاهرة فهما جيدا مث بصيغ 

  تغريات التابعة .الفرضية املناسبة ليحدد املتغريات املستقلة و امل

هناك مصادر داخلية و أخرى خارجية ، فاخلارجية تنشأ عن املالحظة سواء كانت :  مصدر الفرضية -
عفوية بسيطة أو منظمة مقصودة ، أما اخلارجية فهي تدخل من ضمن املهارات اليت هي موجودة يف 

  الباحث و تقتضي العقل املناسب .

  :  شروط صحة الفرضيات
  واقعية و علمية .أن تكون  -
  أن ال تتعارض مع احلقائق العلمية . -
  أن تصاغ الفروض بصياغة متكن من اختياره و إثبات صحته أو دحضه بعيدا عن اخليال اجلامح . -
  أن يصاغ بصياغة مفهومة سهلة بسيطة . -
ملوضوعية يف اختيار الفرض . -   أن يتحلى 
لباحث بواسطتها الظواهر مثل : استعمال أجهزة اإلعالم أن يشتمل على متغريات معينة اليت يفسر ا -

  اآليل تزيد يف التحصيل العلمي يف املدارس .

حدى الصورتني :  كيفية صياغة الفرضيات    : و تكون صياغتها 



: أ، تصاغ بعبارة تقريرية مثل أ، تقول : توجد فروق حقيقية يف التحصيل الدراسي بني التالميذ  األوىل
  مون اإلعالم اآليل و التالميذ الذين ال يستخدمونه .الذين يستخد

  : أن تصاغ صياغة صفرية كأن تقول : ال أثر الستخدام اإلعالم اآليل يف التحصيل الدراسي . الثانية

  :  فوائد الفرضية
  تصبح الدراسة أكثر حتديدا . -
  توجه الباحث حنو حتقيق أهداف الدراسة . -
  ضبط املتغريات . -
  باحث حنو ظواهر جديدة مل ينتبه إليها الباحث .توجيه ال -

  : يسلك الباحث يف هذه العملية مسلكني : التجربة  -3
  ألسلوب االستبعادي.أن يستبعد الفرضيات الزائفة من نطاق افرتاضاته و يسمى هذا : املسلك األول -
الثاين : أ، حياول الباحث إثبات صحة الفروض بتنويع الظروف و اإلطالة يف التجربة و تغرير  املسلك -

سلوب التغيري .   الوسائل املستعملة يف التجربة و يسمى 

يت على مرحلتني  مراحل التجريب - يت عن طريق  التجربة تصميماألوىل : و  : إن تصميم التجربة 
  ات املستقلة و املتغريات النابعة بطرق ثالث : حتديد املتغريات و هي املتغري 

موعة الواحدة - و فيها يستعمل الباحث جمموعة واحدة كمجموعة جتريبية و ضابطة يف نفس  طريقة ا
موعة قبل إدخال املتغري املستقل ، مث يدخل املتغري املستقل  الوقت فيدرس الباحث سلوكات و خصائص ا

  غيري .و يالحظ ما طرأ عليها من ت
موعتني املتكافئتني - تان ميتاز أفرادها بنفس املميزات و  طرقة ا و هو أن خيتار الباحث جمموعتان متشا

لضابطة  موعة التجريبية و يطلق على األخرى  موعتني و تسمى  يدخل املتغري املستقل يف إحدى ا
ثر املتغري امل موعة األوىل . اليت ال يدخل فيها املتغري مث يالحظ مدى    ستقل يف ا

موعة الدائرية - موعتني التجريبية و الضابطة يف وقت واحد ،  طريقة ا : و هي اليت تكون فيها كال ا
موعتني .   فيدرس الظاهرة قبل إدخال املتغري املستقل مث يدخل املتغري املستقل و يالحظ ما طرأ على ا

و هو تنفيذ املخطط الذي وضعه الباحث بدقة و عليه أ،  التنفيذة املرحلة الثانية من التجربة هي مرحل -
  يالحظ بدقة النتائج اليت تتمخض عنها جتربته .



ت شديدة  عيوب املنهج التجرييب : يف حقيقة األمر أن هذا املنهج يقوم على معوقات كثرية و صعو

  يرى من خالهلا عيوب هذا املنهج منها : 
من الباحث نفسه أو من األشخاص الذين جتري عليهم التجربة من التحيز : و الذي قد ينجم  -

 خالل تكلفهم و ابتعادهم عن سلوكهم الطبيعي مما يؤثر على النتائج .
 صعوبة التحكم يف مجيع املتغريات اليت تؤثر يف الظاهرة لصعوبة حصرها . -
ختالف أنه منهج مقيد و اصطناعي ألنه يتم يف ظروف غري طبيعية و قد ختتلف  - الظروف 

ختالف املبحوثني .  الباحثني و 
 صعوبة متكن الباحث من اختيار جمموعتني متكافئتني متاما مما يؤثر على نتائج التجربة . -
احتمال وجود األخطاء التجريبية اليت تتسبب يف الوصول غلى نتائج غري دقيقة مثل : األخطاء  -

 يت القياسات و تنفيذها .اإلجرائية و أخطاء اختيار العينة و أخطاء توق
ت  و أضيف إىل هذه العيوب ما يتعلق بتطبيق هذا املنهج على العلوم اإلنسانية ، فهناك عددا من الصعو
ت  اليت تواجه الباحثني عند تطبيق هذا املنهج ، فقد يواجه الباحث عند دراسته لظاهرة إنسانية ما صعو

ريب يف البحث ، ذلك أن كثريا من الظواهر اإلنسانية اجلديرة أخالقية و فنية و إدارية تعيق استخدام التج
لبحث متنع إخضاع اإلنسان لبعض أ،واع التجارب اليت قد تؤثر عليه كما أن دقة النتائج اليت تتوصل 

   غليها التجارب تعتمد على األدوات اليت نستخدمها و اليت عادة تكون من صنع الباحث نفسه .
 


