الجامعة المستنصرية  /كلية اآلداب – قسم علم النفس
العام الدراسي2018-2017 :
المادة :علم النفس التجريبي – المرحلة الرابعة
مدرس المادة :م .د .علي سعد البازي
رقم المحاضرة5:
عنوان المحاضرة :ما هو البحث التجريبي؟
إن البحث التجريبي هو التسمية التي تطلق على تصميم البحث الذي يهدف إلى اختبار
عالقات العلة والمعلول حتى يصلللل إلى ابلللباا ال واهري وقد يبدو البحث التجريبي ةال سلللبة
لبعض الباحثين اكثر تصللللميمات البحوق تعًيدالك ولذن إها اهم الباحث قواعدس وابللللسلللل ا
يجدس الطريًة الوحيدة التي يحصلللل ا ها على إااةات تتعلق ةابلللباا حدوق المتغيراتك هلك
ان البحوق التجريبية هي الطريًة الوحيدة الختبار الفروض حول العالقات السلللللببية ة لللللذل
اباشللللري ورنم ان البحث التجريبي ي للللتره ان نيرس ان البحوق اي كثير ان اوا
البحث إال ا ي فرد ةبعض األبس التي اعلت الباحثين يضعو اي اا
اي اا

خطة

والبحوق األخرى

آخري ويعد الم هج التجريبي اقرا ا اهج البحوق لحل الم ذالت ةالطريًة العلميةي
إن الم هج التجريبي هو ا هج الب حث الوحيد ا لذي يمذن ان يسلللللللت دخ ةحق الختبار

الفرضيات ال اصة ةالعالقات ان وع بب و تيجةك واي الدرابات التجريبية يتحذم الباحث
عادة اي واحد او اكثر ان المتغيرات المسلللتًلةك ويعمل على ضلللبر تامير المتغيرات األخرى
هات الصلللةك ليرى تامير كل هلك على المتغير التاةني وان الجدير هكرس ان إاذا ية التحذم اي
المتغير المسلتًل هي الصلفة الرسيسلية التي تميل الم هج التجريبي عن نيرس ان ا اهج البحث
األخرىي والمتغير المسلللللللتًلك ا لذي ي لللللللار إلي احيا ا ل ةالمتغير التجريبيك او السلللللللب ك او
المعالجةك اهو تلك الفاعلية او ال اصلللية التي يعتًد ةا ها هي التي تًر ورال الفرول المع وية
التي تلحظ ةين المجموعاتي

وال يًر الباحث التجريبي ع د اجرد وصلللللللر اوقرك او ت حديد حالةك او التاري
للحوادق الماضللليةي وةدالل ان ان يًصلللر لللا

على االح ة ووصلللر اا هو اواودك يًوخ

عاادال ةمعالجة عواال اعي ة تحت شرو اضبو ة ضبطا ل دقيًالي
تعارير البحث التجريبي:
ممة تعارير اتعددة للبحث التجريبي ورد ايما يلي اهمها:
-1

البحث التجريبي تغيير اتعمد واضلللللللبو لل لللللللرو المحددة لواقعة اعي ة واالح ة
التغيرات ال اتجة اي هذس الواقعة هاتها وتفسيرهاي

-2

البحث التجريبي يت ضمن احاولة ل ضبر كل العواال األ با بية المؤمرة اي المتغير او
المتغيرات التاةعة اي التجرةة اا عدا عااالل واحدال يتحذم اي الباحث ويغيرس على حو
اعين ةًصد تحديد وقياس تاميرس على المتغير او المتغيرات التاةعةي

-3

يمذن تعرير البحث التجريبي على ا تغيير عمدي واضلللللللبو لل لللللللرو المحددة
لحدق ااك ان االح ة التغيرات الواقعة اي هات الحدق وتفسيرهاي

