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تشٌر السالمة الخارجٌة للتصمٌم الى أمكانٌة تعمٌم نتائج التجربة على المجتمع   

ن ان تنطبق نتائج العامل االكبر الذي سحبت منه العٌنة ، بمعنى الى اي حد ٌمك

المستقل فً التجربة على مواقف خارج حدودها ، وعلى اي االفراد والمتغٌرات 

 ٌمكن ان تنطبق هذه النتائج .

أن اختٌار العٌنة التً تقام علٌها التجربة هو الذي ٌحدد بشكل كبٌر مدى امكانٌة   

الزمن الذي تقام  تعمٌم النتائج ، عالوة على بعض العوامل مثل ظروف التجربة ،

 فٌه ، ادوات القٌاس المستخدمة فً الوصول الى النتائج ...الخ .

متعددة ٌمكن ان تهدد السالمة الخارجٌة للتصمٌم التجرٌبً أن هنالك عوامل   

 ومنها :

تحٌزات االختٌار : اذ ان خصائص االفراد الذٌن ٌتم اختٌارهم للتجربة ٌحدد  -1

العٌنة التً ٌتم أختٌارها بشكل عشوائً مدى صالحٌة النتائج للتعمٌم ، ف

من قسم علم النفس فً كلٌة االداب الٌمكن ان تكون ممثلة لجمٌع طلبة 

الجامعة المستنصرٌة ، اذ ان ذكاء افراد هذه العٌنة واوضاعهم االجتماعٌة 

واالقتصادٌة وما الى ذلك من العوامل قد ٌجعل العامل المستقل اكثر او اقل 

فً زمالء لهم فً بقٌة كلٌات الجامعة . ولهذا ٌفترض فعالٌة فٌهم منه 

 اختٌار عٌنة ممثلة للمجتمع حتى ٌكون بامكاننا التعمٌم للنتائج .

 

االختبار القبلً : كما ان االختبار القبلً كان احد مهددات السالمة الداخلٌة  -2

فً كونه ٌعطً لالفراد خبرة تعلمٌة ، فهو اٌضا احد مهددات التجرٌبٌة 

ة الخارجٌة ، اذ ان هذا االختبار الذي ٌطبق فً بداٌة التجربة ٌثٌر السالم

التحسس لدى االفراد نحو العامل المستقل وٌنبههم الى قضاٌا وحوادث قد 

الٌلحظونها فً االحوال العادٌة ، وٌترتب على ذلك انهم الٌصبحون ممثلٌن 



االختبار ، ففً للمجموعة الكبٌرة التً ٌنتمون الٌها والتً لم ٌقم علٌها هذا 

دراسة حول تغٌٌر االتجاهات قد ٌثٌر االختبار القبلً الشكوك والتحسس 

فٌما ٌتعلق بنواٌا القائمٌن بالدراسة وبالتالً فان المستجٌب : اما ان ٌعد 

العدة للدفاع وٌصبح اقل امكانٌة للتغٌر ، او ٌكون اقل انتباها للوسائل 

اكثر استعدادا للتغٌر لمساعدة  المعارضة التً ٌقدمها الباحث ، او ٌكون

 الباحث فً دراسته .

وهكذا تتهدد السالمة الخارجٌة الن االختبار القبلً ٌتداخل مع العامل   

 .المستقل فً التاثٌر فً النتائج 

 

اذ ان وجود الباحثٌن والمعدات التجرٌبٌة ٌجعل االجراءات التجرٌبٌة :  -3

لتالً ٌتملكهم احساس خاص االفراد ٌدركون انهم ٌشتركون فً تجربة وبا

قد ٌدفعهم الى بذل جهد زائد او تغٌٌر فً سلوكهم العادي مما ٌؤثر فً 

نتائج التجربة ، وهكذا فان الباحث الٌستطٌع ان ٌدعً ان التاثٌر الذي 

حصل علٌه من العامل المستقل فً التجربة سوف ٌكون هو بعٌنه فً 

 مواقف غٌر تجرٌبٌة .

 

االفتراضات التً ٌحملها الخاضعون للتجربة : عندما ٌكون الفرد فً موقف  -4

تجرٌبً فانه الٌكون مجرد متلق سلبً للمعالجات التجرٌبٌة ، بل انه 

سٌشكل افتراضات حول طبٌعة الدراسة واهدافها ، ولهذا فقد تكون 

ة ، استجابته متاثرة بتفاعل االفتراضات التً ٌحملها مع المعالجات التجرٌبٌ

وعندما الٌكون سلوك الفرد ناجما عن المعالجات التجرٌبٌة فقط بل بما 

ٌرى هو بانه الدور المناسب فً الموقف التجرٌبً ، فقد تكون التجربة 

مفتقدة للسالمة الخارجٌة وٌكون سلوك الفرد محكوما بما تستدعٌه انذاك 

من متطلبات خواص الموقف . وهذا ٌعنً ان الباحث احٌانا قد ٌضخم 

ث ٌخلق انطباعا لدى الفرد بما ٌمكن ان تكون علٌه ٌالموقف التجرٌبً بح

 النتائج وبالتالً ٌتاثر سلوكه داخل التجربة بهذا االنطباع .

 

التعدد فً العوامل المستقلة : تتطلب بعض التجارب ان ٌقدم لالفراد  -5

او المشتركٌن فٌها اكثر من عامل مستقل , وعندئذ الٌمكن محو اثر العامل 

العوامل المستقلة السابقة عند حدوث العامل او العوامل المستقلة الالحقة ، 

ومن ثم الٌمكن تعمٌم النتائج اال على االفراد الذٌن ٌتعرضو لهذه العوامل 

تعرضوا المستقلة واحدة تلو االخرى ، مثال ذلك ان مجموعة من االفراد قد 



عمل وقد تكون النتٌجة هً لثالث الوان من اللحن الموسٌقً اثناء ساعات ال

زٌادة االنتاج عندما ٌستمع االفراد الحد االلحان الموسٌقٌة ، اال ان هذا 

الٌعنً ان االفراد االخرٌن اذا ماتعرضوا لهذا اللحن الموسٌقً وحده دون 

 غٌره فسوف ٌحدث فٌهم نفس النتٌجة .

ٌرات وهكذا فان االفراد عندما ٌتعرضون الكثر من معالجة فان التاث   

 التجرٌبٌة ستقتصر على االفراد الذٌن خبروا المعالجات التجرٌبٌة المتكررة.

 

 

 

 

 

 


