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 19 :الجزء االول
عنوان المحاضرة :أنواع التصميمات التجريبية

هناك أنواع متعددة من التصممماماا التيبيةات فتوا ا م مياياها نوا م وصممو ها
امما ييم نعب

كثرب أنواع هم ا التصممممممممامماا ايمممممممتبمدامما ت م ميما الة و التب ويت

النوسات.
أ الت :طبق الميموعت الوا دة One Group Methods
ييبي ه ا النوع من التيا ب عيى ميموعت ا دة من اك باد
االيممممممتبدال م الة و التب ويت التم فيبا عيى التيما م الوصممممممو

ل لك هو يمممممممه
اا ال يت ي ه ا

التصممماإ اعادة فنمامهإ فوعيعهإ من النا ات النمبيت ال يو د طممةض أ ن م من ايممتبدال
نوس الميموعت م ال التان طالما أن ماع المتغاباا المسممممتايت المبفة ت بصمممما
الميموعت المؤثب ة م المتغاب التا ع ود أ كإ طمممة ها .يمكن أن نيب

أ باد

ه ا التصمممماإ م

الب واا اإل با ات اآلفات:
-1

ييبي اختةا وةيم عيى الميموعت ذلك وة ادخا المتغاب المستا

-2

يسمممممممتبدل المتغاب المسمممممممتا عيى الن و ال ي ي ددا الةا ا ينمممممممة

م التيب ت.
هد

االيتبدال الى ا دا فغاباا معانت م المتغاب التا ع يمكن مي متها واايها.

ها

-3

ييبي اختةا عدي لاااس فأثاب المتغاب المستا

-4

ي س الوبق ان الاااس الاةيم الاااس الةعدي ثإ فبتةب داللت ه ا الوبق ا صا اات.

هناك فصماإ آخب يستبدل الميموعت الوا دة يتيب

م المتغاب التا ع.

م الب واا اآلفات:

-1

ييبي اختةا وةيم عيى أ باد الميموعت.

-2

يستبدل مع الميموعت اكيالا العاديت التم فمر عام النةض ثأن يستبدل طبيات
التد يس التاياديت م

-3

دة د ايات معانت.

ييبي اختةا عدي عيى أ باد الميموعت ي سممم متويمممض الييادة م المتغاب التا ع
هو الت صا

م ه ا الو دة الد ايات.

