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 مناهج البحث قسم الحاسبات

 التصميم التجريبي : 
إن الترسيؼ التجخيبي لمباحث كالخسؼ اليشجسي السعساري فإذا جاء ىشا الترسيؼ مبيسا وغيخ واضح 
جاءت نتائج البحث ضعيفة القيسة ومبيسة ، أما الترسيؼ الحي يحدؽ وضعو الباحث فانو يزسؽ 

عمييا  الييكل الدميؼ واإلستخاتيجية السشاسبة التي تزبط لو بحثو وتؾصمو إلى نتائج يسكؽ االعتساد
في اإلجابة عمى األسئمة التي طخحتيا مذكمة البحث وفخوضو فالترسيؼ يقتخح عمى الباحث 

السالحغات التي يشبغي عميو أن يتبعيا كسا يقتخح عميو األدوات اإلحرائية السشاسبة وكيفية تحميل 
أنسؾذج واحج  السادة التي يجسعيا والشتائج السحتسمة التي يسكؽ أن يدتخمريا مؽ التحميل وال يؾجج

لمترسيؼ يرمح لكل بحث فظبيعة السذكمة التي يتخحىا الباحث مؾضؾعًا لمتجخبة وعخوف العيشة 
 .التي يختارىا ىي التي تحجد نؾع الترسيؼ وصؾرتو 

 : يتؼ اختيار الترسيؼ التجخيبي السشاسب حدب :  السشاسب التجخيبي الترسيؼ اختيار
 :السجتسع -1
 عميو الشتائج تعسيؼ يدتيجف الحي السجتسع ىؾ : السدتيجف السجتسعأ :  

 مشو العيشة اختيار السسكؽ السجتسع ىؾ :  الستاح السجتسعب : 
 العيشة  -2
 .لمعيشة عذؾائي اختيارأ:  

 السجسؾعات عمى لمعيشة عذؾائي التؾزيع ب :
 الخارجي والرجق الجاخمي الرجق ميجدات مخاعاة -3
   لستغيخات السدتقل وليذ لمستغيخ السعالجة عؽ ناتج التابع الستغيخ عمى األثخ :الجاخمي الرجق أ :

 .دخيمة أخخى 
 السجتسع ليذسل كامل العيشة نظاق خارج البحث نتائج تعسيؼ عمى القجرة :الخارجي الرجق ب:

 .السدتيجف
  أنؾاع الترسيؼ التجخيبي :

مؽ ابدط انؾاع التراميؼ التجخيبية حيث يتؼ ضبط  :) البديظة ( مجسؾعة التراميؼ االولية  - أ
مجسؾعة واحجة  يجخي عمييا اختبار قبمي في بجاية التجخبة ) لقياس حالة الستغيخ التابع قبل 
ادخال الستغيخ السدتقل ( ثؼ اختبار بعجي بعج ان يتؼ التعخض لمستغيخ السدتقل) لقياس حالة 

(,  ويتؼ حداب الفخق بيؽ االختباريؽ لسعخفة اثخ ل الستغيخ التابع بعج ادخال الستغيخ السدتق
 . الستغيخ السدتقل
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 مناهج البحث قسم الحاسبات

  -:ذات االختبار البعجي  ترسيؼ السجسؾعة الؾاحجة . 1
التجخبة بحيث تشدب الى الستغيخ ويقارن نتائج السجسؾعة نفذ  ويدتخجم في ىحا الترسيؼ 

  عخف آخخ . ، فسثال يقارن تحريل التالميح في عخف معيؽ بتحريميؼ فيالسدتقل
ويعاب عمى ىحا الترسيؼ إلى إرجاع الفخوق في مجسؾعة قبل وبعج تعخضيا لمستغيخ 

  التجخيبي قج ال يكؾن عائجًا إلى الستغيخ التجخيبي وحجه بل إلى عؾامل أخخى .
 مجمهعة تجريبية                     اختبار بعدي .   

مثال : اثخ الؾاجبات البيتية في تشسية مدتؾى التفكيخ العمسي 
 لجى طمبة مخحمة الخامذ االبتجائي في مادة الحاسؾب 

 
 اداة البحث الستغيخ التابع  الستغيخ السدتقل  السجسؾعات 

التفكيخ  الؾاجبات البيتية تجخيبية 
 العمسي

 اختبار بعجي

 
 . ترسيؼ السجسؾعة الؾاحجة ذات االختبار القبمي والبعجي :2

 يكؾن اكثخ تظؾرا بحيث يسكؽ ان نشدب التغيخ لمستغيخ السدتقل 
 . اختبار بعدي مجمهعة تجريبية    اختبار قبلي 

                            
 

 مثال / نفسه السابق
 

 اداة البحث الستغيخ التابع  الستغيخ السدتقل  اداة البحث السجسؾعات 
التفكيخ  الؾاجبات البيتية اختبار قبمي تجخيبية 

 العمسي

 اختبار بعجي
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 مناهج البحث قسم الحاسبات

 
  -ترسيؼ السجسؾعات الستكافئة : . 3

 يدتخجم في ىحا الترسيؼ مجسؾعتان متكافئتان مؽ السفحؾصيؽ في الؾقت نفدو
 مجسؾعة تجخيبية : يظبق عمييا  الستغيخ السدتقل  

  .بيؽ نتائج افخادىسا تتؼ السقارنة  ثؼ : تدتخجم لسقارنة الشتائج مع التجخيبية , ضابظة 
  -تي :وىؾ عمى عجة أنؾاع وىي كاآل

)استخجام استخاتيجية تجريذ حجيثة واثخىا عمى   -: ترسيؼ يدتخجم القياس البعجي -
 التحريل  الجراسي لعيشة عيشة طالب (

  -بعض الذخوط في مثل ىحا الترسيؼ مشيا : والبج مؽ تؾافخ
 .عذؾائيا  يتؼ تؾزيعيا عمى مجسؾعتي بحث العيشة يجب أن تكؾن كبيخة أو واسعة  -1
 السؤثخة في نتائج الستغيخ التابع لمستغيخات الخارجيةإجخاء عسمية التكافؤ بيؽ السجسؾعتيؽ  -2

التحريل واألداء أثخ إستخجام استخاتيجية التعمؼ السقمؾب في / مثال 
 .السياري لتظبيقات الحاسب اآللي لجى طالب السخحمة الستؾسظة

 

 
 
 

) الستغيخ التظبيق التكافؤ السجسؾعات
 السدتقل(

 اداة البحث الستغيخ التابع 

العسخ  .1 التجخيبية 
 الدمشي 

 الحكاء .2

استخاتيجية التعمؼ 
 السقمؾب

 التحريل
 االداء السياري 

 
اختبار بعجي 

 تحرمي 
اختبار بعجي 

 مياري 
 

 الظخيقة التقميجية الزابظة
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 مناهج البحث قسم الحاسبات

 
  -ترسيؼ يدتخجم القياس القبمي / البعجي : -

بإحجى طخق  –ضبط الستغيخات الجخيمة بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة يتؼ في ىحا الشؾع 
القياس القبمي وتأثيخ الستغيخ التجخيبي  باستخجامالتي يعتقج ليا األثخ في الستغيخ التابع  –الزبط 

  والتفاعل بيؽ القياس القبمي وبيؽ الستغيخ التجخيبي وأخيخًا تأثيخ العؾامل العارضة .
 

التحريل واألداء أثخ إستخجام استخاتيجية التعمؼ السقمؾب في / مثال 
 .السياري لتظبيقات الحاسب اآللي لجى طالب السخحمة الستؾسظة

 
 مجسؾعة التراميؼ شبو التجخيبية ذات الزبط الجدئي :  -ب

 مؽ انؾاعيا :تتستع ىحه التراميؼ بجرجة عالية مؽ ضبط عؾامل الرجق 
 ترسيؼ الستتالية الدمشية : .1

في ىحا الترسيؼ مجسؾعة واحجة يظبق عمييا اختبار قبمي وبعجي لعجة مخات متتاليةحيث ان 
 لرالح الشتغيخ السدتقل وليذ نتيجة لعؾامل  اخخى .التغيخالحي يغيخ 

 
 )لسخات متتالية ( ةبعدي اتاختبار  مجمهعة تجريبية    ةقبلي اتاختبار 

 
  : ترسيؼ السجسؾعة الزابظة االمتكافئة ذات االختبار القبمي والبعجي .2

الستغيخ  التظبيق اداة البحث التكافؤ السجسؾعات
 التابع

 اداة البحث

العسخ  .1 التجخيبية
 الدمشي

 الحكاء .2

 
 اختبار قبمي

استخاتيجية 
التعمؼ 
 السقمؾب

 
تحريل 
واداء 
 ميارة

 
 اختبار البعجي

 الظخيقة التقميجية الزابظة
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 مناهج البحث قسم الحاسبات

مجسؾعتان احجىسا ضابظة واالخخى تجخيبية غيخ متكافئتيؽ , ويتؼ تظبيق االختبار القبمي عمى      
 السجسؾعتيؽ ويعاد تظبيقو بعج التجخبة 

 
 
 
 

 
 مجسؾعة التراميؼ التجخيبية الحقيقية ذات الزبط السحكؼ :  .3
ىحه التراميؼ بقجرة عالية عمى الزبط لمعؾامل السؤثخة في الرجق وتتستاز بانيا تتظمب  تترف 

 اختيار عذؾائي لالفخاد وتعيؽ عذؾائي لمسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة  . ومؽ انؾاعيا: 
 

 ترسيؼ  االختبار البعجي لمسجسؾعتيؽ ) التجخيبية والزابظة العذؾائية (:-  
اليؾجج تكافؤ ترسيؼ  يعتسج االختبار البعجي فقط عمى شخط التاكج مؽ االختيار العذؾائي النو 

لزبط الفخوق بيؽ السجسؾعتيؽ وعجم وجؾد اختبار قبمي لحلػ يجج ضبط العسل حتى نعدو الفخق 
 لمستغيخ السدتقل .

الختيار عشهائي : اذا كان االختيار عشهائي يمكن ان نعمم النتائج  اذا  لم يكن امالحغة 
 النستطيع تعميم النتائج

 
 

الستغيخ  التظبيق اداة البحث التكافؤ السجسؾعات
 التابع

 اداة البحث

اليؾجج  التجخيبية
 تكافؤ

 
 اختبار قبمي

متغيخ مدتقل ) 
استخاتيجية 

 تجريذ حجيثة (

 
 التحريل

 
 اختبار البعجي

الظخيقة التقميجية  الزابظة
 في التجريذ
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 مناهج البحث قسم الحاسبات

مثال / فاعمية انسؾذج بؾسشخ في تشسية ميارات ماوراء العمؼ لجى طمبة السخحمة 
 االبتجائية 

 
 العذؾائي (:والبعجي لمسجسؾعتي البحث) اختيار ترسيؼ االختبار القبمي  -
في ىحا الترسيؼ يتؼ اختيار عيشة عذؾائية  وبعجىا يتؼ اختيار عذؾائي  لمسجسؾعتيؽ التجخيبية      

 , يظبق اختبار قبمي وبعجي عمى مجسؾعتي البحث والزابظة
 
  
 
 
 

 

 

 

 اداة البحث الستغيخ التابع التظبيق السجسؾعات
  انسؾذج بؾسشخ التجخيبية

ميارات 
 ماوراء العمؼ

 
 الظخيقة التقميجية في التجريذ الزابظة اختبار البعجي

الستغيخ  التظبيق اداة البحث السجسؾعات
 التابع

 اداة البحث

  التجخيبية
 اختبار قبمي

انسؾذج 
 بؾسشخ

 
ميارات 
ماوراء 
 العمؼ

 
 اختبار البعجي

الظخيقة التقميجية  الزابظة
 في التجريذ


