الجامعة المستنصرية  /كلية اآلداب – قسم علم النفس
العام الدراسي2018-2017 :
المادة :علم النفس التجريبي – المرحلة الرابعة
مدرس المادة :م .د .علي سعد البازي
رقم المحاضرة 9 :الجزء الثالث
عنوان المحاضرة :متغيرات البحث التجريبي
يالمتغيرات الدخيلة:
ولما كان حصر العوامل المؤثرة في أية ظاهرة من الصعوبة بمكان ،فإننا نقدر وجود
عدة متغيرات تؤثر على الظاهرة أثناء إجراء التجربة .وقد تكون هذه سبببببببير التغيرات في
المتغير التابع وليس المتغير التجرييي ،أو قد تعمل إلى جانيه .ولذلك ،ومن أجل الحكم على
قيمة المتغير التجرييي بصورة نقية ،فإننا نحتاج إلى ضيط المتغيرات أثناء إجراء التجارب.
ضيط المتغيرات الدخيلة:
يستخدم في ضيط المتغيرات الخارجية أو الدخيلة عدة طرق من أهمها الطرق التالية:




العشوائية :وهي أفضل طريقة لضيط جميع المتغيرات الخارجية في وقت واحد.
مطبابقبة ارفراد في المجموعبات :لتحقيق التكبافؤ بين المجموعبات ،ويحباول اليبا ح
تصبببببببنيد ارفراد تصبببببببنياا ك ثنائيا ك إما كان لديه مجموعتان وثلثيا ك إما كان لديه ثل
مجموعات ،بحي يعتمد هذا التصبببببببنيد على تكافؤ ارفراد المختارين أو تشبببببببابههم
بالنسية للمتغير الذي يود الياح ضيطه.



مقارنة مجموعة متجانسببة :وهناك طريقة أخرى لضببيط المتغير الخارجي هي مقارنة
مجموعات متجانسة بالنسية لهذا المتغير.



تحليل التغاير :تحليل التغاير أسببلوب إحصببائي كاير ادسببتخدام في اليحو التجرييية.
ويستخدم هذا ارسلوب لتحقيق التكافؤ بين المجموعات بالنسية لمتغير أو أكار .ويقوم
هببذا ارسبببببببلوب في جوهره بتعببديببل درجببات المتغير التببابع بحي ب

يلغي أثر المتغير

الضابط.
 -4المتغيرات الضابطة:
وهي متغيرات مسببببببتقلة د تدخل ضببببببمن المعالجة التجرييية ،ولكنها تكون ج ءاك من
التصببببميم التجرييي لليح  ،والغر

من ضببببيط المتغيرات هو ااقلل من الخطت في النتائ

الناجم عن تتثير هذه المتغيرات .ويمكن ضيط هذه المتغيرات بإحدى الطرق التالية:
)1

أن يكون المتغير الضبببببابط ج ءاك من التصبببببميم التجرييي لليح  :يتم في هذه الطريقة
تقليل أثر المتغير الضببابط عن طريق جعله ج ءاك من متغيرات الدراسببة .ويصببي في
هذه الحالة متغيراك مستقلك (أو تصنياياك) إضافيا ك.

)2

دراسبببة مسبببتوى واحد من المتغير الضبببابط ،فمالك إما علم من الدراسبببات السبببابقة أن
الجنس يؤثر في النتائ فندرس الذكر فقط أو اانا فقط ،وفي هذه الحالة د بد من
تضمين الجنس في حدود الدراسة.
إبعاد أثر المتغير الضبببابط إحصبببائياك ،تسبببتخدم في هذه الطريقة ارسبببالير ااحصبببائية

دسبببتيعاد أثر المتغير الخارجي .وهناك أسبببلوبان إحصبببائيان يسبببتخدمان وهما :تحليل التغاير
وادرتياط الج ئي ،وهذين ارسبببببببلوبين ي يلن ارثر الخطي المحتمل للمتغير الخارجي من
نتائ المتغير التابع.

