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 السالمة الداخلية والسالمة الخارجية:عنوان المحاضرة: 

 أوالً: السالمة الداخلية: 

البحث صادقاً بالدرجة التي يمكن أن يعزى فيها الفرق بين المجموعة التجريبية يكون 

والمجموعة الضااااابلة الم المعا)اة تالمتاير الم(اااات إل وليغ الم )تايرام أو عوا)إ د ياة 

كانت قد أثرم قبإ المعا)اة أو في أثنائها بصاااااارر النمر عن )صاااااادر  وه العوا)إ  و نا  

 ي الصدق الدا اي لابحث، و ي:عدد )ن العوا)إ المؤثرة ف

التاريخ: فالفترة الز)نية التي تحدث  اللها التجربة قد تف(ااااااال المجار لتضثير بع   ل1ت

تائج  تابع الم جانب التجربة )ما ياير )ن واقع الن العوا)إ الخارجية عام المتاير ال

 التي يمكن الحصور عايها 

عام الفرد نف(ه الوي يخضع النضج: وقد تحدث تايرام بيولوجية أو نف(ية أو ع اية  ل2ت

لاتجربة في أثناء فترة التجربة )ثإ التعب والنمو بحيث تؤثر ايجاباً أو ساباً عام نتائج 

 البحث 

)وقف اال تبااار: وقااد يؤثر اال تبااار ال باي الااوي يلبم عام )جموعااام الاادراسااااااااة  ل3ت

بين  لضرورة ت تضيها طبيعة البحث عام اال تبار البعدي  اصة اذا كان  نا  تشابه

نوعي اال تبار  ويزداد تضثير اال تبار ال باي عام اال تبار البعدي بن صاااااااان الفترة 

الز)نياة بين تلبيم اال تباارين عام أفراد المجموعاة التجريبياة  ولو  ااور الباا ث 

تضثير  بار البعدي، ف د ي ع في  بار ال باي واال ت ية بين تلبيم اال ت زيادة الفترة الز)ن

 رى تؤثر في اال تبار )ن جوانب أ رى كالتاريخ والنضج عا)إ أو عوا)إ أ 



نوعية األداة: واذا )ا اقتضاات طبيعة التجربة ا تالر أداة ال ياا الم(ااتخد)ة )ن أجإ  ل4ت

قياا األداء ال باي واألداء البعدي، فربما أثر ذلك عام قياا أداء أفراد عينة التجريب 

الم ا تالر أداة ال ياا ال باية عن عام أداتي ال ياا  و نا يعزى الفرق أو جزء )نه 

 أداء ال ياا البعدية 

االنحدار اإل صااائي: و تم تكون نتائج البحث صااادقة، ي(ااعم البا ث الم الحصااور  ل5ت

 عام عينة غير )تحيزة أو غير )تلرفة 

 

اال تيااار: كااضن يكون توزيع األفراد عام المجموعتين التجريبيااة والضااااااااابلااة غير  ل6ت

 )تكافئ 

خ(اار البا ث بع  أفراد عينة البحث  الر فترة التجريب  اصااة اذا اإل دار: وقد ي  ل7ت

 كان نوع التجربة )ن تجارب الفترة الز)نية اللوياة 

 تفاعإ النضج )ع اال تبار  ل8ت

 


