
 المحاضرة  االولى

 ماىو عمم النفس التجريبي؟

قبل البدء بالتحدث عن المقصود بعمم النفس التجريبي يكون من المفيد      
التعرف عن كثب عمى المقصود بالعمم أو الطريقة العممية , والتفسير العممي في 

 عمم النفس.

" طريقة منظمة لجمع المعمومات لتوفير وصف  " العمم أو الطريقة العممية   
لالحداث الجارية  تحت ظروف او شروط محددة . والوسيمة التي تجعل الباحث 

فان  -عمى اي حال –قادرًا عمى التفسير والتنبؤ والسيطرة عمى تمك االحداث 
الطريقة العممية تتطمب ان نجمع المعمومات بشكل منظم وان نتخذ قراراتنا واحكامنا 
مستندين عمى االدلة والشواىد , اي النتائج التي التي توصمنا الييا , وفي ماياتي 

 -االدوات والوسائل الخمس لمطريقة العممية وىي:

 :Observationالمالحظة  .1
 :Measurementالقياس  .2
 :Experimentationالتجريب  .3
 :Good Thinkingالتفكير الجيد  .4
 :Replicationاالعادة  .5

في كثير من الحاالت قد النحتاج أو نكون غير قادرين عمى الحصول عمى   
البيانات او نتائج بالشكل الصارم الدقيق جدًا الذي تتطمبو الطريقة التجريبية , 

  -وىنا نمجأ الى استعمال بدائل الطريقة التجريبية وىي:

 :Phenomenologyالظواىرية  . أ



 :Case Studyدراسة الحالة  . ب
 : Naturalistic Observationطبيعية المالحظة ال . ت
 :Field Studiesالدراسات الميدانية  . ث
 : Correlation Studiesالدراسات االرتباطية  . ج
 : Ex post Fact Studiesالدراسات االسترجاعية  . ح

ن الطرائق غير التجريبية بصورة عامة ىي طرائق وصفية , حيث تركز إ
و أحاول الباحث السيطرة عمى االوضاع التي تحدث بشكل طبيعي , وال ي

المعالجة المنيجية لمظروف السابقة , واالفراد ال ُيالحظون تحت شروط 
عالجية محددة , لذا فان االعادة او التثبت من النتائج يكون صعبًا . ليذه 
االسباب  فان الطريقة غير التجريبية اليمكن ان تستعمل لموصول الى 

اثبات العالقة السببية فالتجريب تفسيرات سببية لمسموك , وعندما نريد 
يكون ضروريًا , غير ان ىذه الطرائق غالبًا ما تستعمل كمصادر لمفرضيات 

سيتم مناقشة ذلك في المحاضرات  –التجريبية التي تؤدي الى بحوث الحقة 
  -الالحقة

إن البحثثث التجريبثثي ىثثو التسثثمية التثثي تطمثثق عمثثى تصثثميم البحثثث الثثذي 
ييدف إلى اختبار عالقات العمة والمعمول حتى يصل إلى أسباب الظواىر. وقد يبدو 
البحث التجريبي بالنسبة لبعض الباحثين أكثر تصثميمات البحثوث تعقيثدًا, ولكثن إذا 

دة التثثي يحصثثل منيثثا عمثثى فيثثم الباحثثث قواعثثده وأسسثثو ف نثثو يجثثده الطريقثثة الوحيثث
إجابثثات تتعمثثق بأسثثباب حثثدوث المتليثثرات, ذلثثك أن البحثثوث التجريبيثثة ىثثي الطريقثثة 
الوحيثثدة الختبثثار الفثثروض حثثول العالقثثات السثثببية بشثثكل مباشثثر. ورغثثم أن البحثثث 
التجريبثثي يشثثترك مثثع غيثثره مثثن البحثثوث فثثي كثيثثر مثثن جوانثثب خطثثة البحثثث إال أنثثو 

ت الباحثين يضعونو فثي جانثب والبحثوث األخثر  فثي ينفرد ببعض األسس التي جعم



جانب آخر. ويعد المنيج التجريبثي أقثرب منثاىج البحثوث لحثل المشثكالت بالطريقثة 
 العممية.

إن المنيج التجريبي ىو منيج البحث الوحيثد الثذي يمكثن أن يسثتخدم بحثق  
الختبثثثار الفرضثثثيات الخاصثثثة بالعالقثثثات مثثثن نثثثوع سثثثبب ونتيجثثثة, وفثثثي الدراسثثثات 
التجريبيثثة يثثتحكم الباحثثث عثثادة فثثي واحثثد أو أكثثثر مثثن المتليثثرات المسثثتقمة, ويعمثثل 
عمى ضبط تثأثير المتليثرات األخثر  ذات الصثمة, ليثر  تثأثير كثل ذلثك عمثى المتليثر 
التثثابع. ومثثن الجثثدير ذكثثره أن إمكانيثثة الثثتحكم فثثي المتليثثر المسثثتقل ىثثي الصثثفة 

ه من مناىج البحث األخثر . والمتليثر الرئيسية التي تميز المنيج التجريبي عن غير 
المستقل, الذي يشار إليو أحيانًا بالمتلير التجريبثي, أو السثبب, أو المعالجثة, فيثو 
تمك الفاعميثة أو الخاصثية التثي يعتقثد بأنيثا ىثي التثي تقثف وراء الفثروق المعنويثة 

 التي تمحظ بين المجموعات.

و تحديثثد حالثثة, أو وال يقثثف الباحثثث التجريبثثي عنثثد مجثثرد وصثثف موقثثف, أ 
التأريخ لمحثوادث الماضثية. وبثداًل مثن أن يقصثر نشثاطو عمثى مالحظثة ووصثف مثا 
 ىو موجود, يقوم عامدًا بمعالجة عوامل معينة تحت شروط مضبوطة ضبطًا دقيقًا. 

 البحث التجريبي: تعريف 

 متعددة لمبحث التجريبي نورد فيما يمي أىميا: تعريفاتثمة 

متعمثثثد ومضثثبوط لمشثثثروط المحثثددة لواقعثثثة معينثثثة  البحثثث التجريبثثثي تلييثثر -1
 ومالحظة التليرات الناتجة في ىذه الواقعة ذاتيا وتفسيرىا.

البحثثث التجريبثثي يتضثثمن محاولثثة لضثثبط كثثل العوامثثل األساسثثية المثثؤثرة فثثي  -2
المتليثثر أو المتليثثرات التابعثثة فثثي التجربثثة مثثا عثثدا عثثاماًل واحثثدًا يثثتحكم فيثثو 

عثين بقصثد تحديثد وقيثاس تثأثيره عمثى المتليثر أو الباحث ويليره عمى نحو م
 المتليرات التابعة.



يمكثثن تعريثثف البحثثث التجريبثثي عمثثى أنثثو تلييثثر عمثثدي ومضثثبوط لمشثثروط  -3
 المحددة لحدث ما, مع مالحظة التليرات الواقعة في ذات الحدث وتفسيرىا.

 

 خطوات اجراء  الدراسة العلمٌة للسلوك اإلنسانً  باختصار . -

 -تحدٌد مجال دراسة السلوك اإلنسانً 

وٌقصد بهذه الخطوة توضٌح الظاهرة التى نرٌد القٌام بدراستها   فهناك مجاالت  

 عدٌده لدراسة السلوك اإلنسانً مثل ادراك، انتباه،  تعلم تذكر ،زمن الرجع .

 

وفى هذه الخطوة على الباحث وضع عنوان للدراسة      تحدٌد عنوان للدراسة    -2

فاذا كان الباحث قد حدد مجال الدراسة بالتعلم  علٌه ان ٌحدد إي من موضوعات 

 والخطأ  ام باالقتران الشرطى .التعلم    هل بالمحاولة 

 تحديد اليدف من الدراسة -3

 وينقسم الى  

 تحديد اليدف العممى وتحديد اليدف العممى  التطبيقى

 : تحديد المشكمة الخاصة بالدراسة -4 

وعمى الباحث ىنا تحديد الموضوع الرئيسى الذ  وقع عميو اختيار الباحث  وكذلك  
تحديد النقاط الرئيسية  والفرعية التى تشتمل عمييا مشكمة الدراسة  وتحديد 

العوامل التى دفعت الباحث الى اختيار تمك المشكمة اصال  والتعريف بأىم الدراسات 
 التى   اجريت فى موضوع البحث .

.   وىو فكرة مبدئية توقع تربط بين الظاىرة موضوع البحث  الفرض العممى  -5
وبين العوامل المرتبطة بيا او المسببة ليا  والفرض العممى يساعد الباحث عمى 

 ان يتجو مباشره الى جمع الحقائق العممية  التى ينبلى ان يبحث عنيا .



 تحديد المفاىيم تحديدا اجرائيا  -6

طمحات العممية فى الدراسة امرا الزما فى كل بحث وكمما اتسم يعتبر تحديد المص
 ىذا التحديد بالدقة امكن لمباحث ان يجر  دراستو عمى اساس عممى سميم

 تحديد نوع الدراسة او نمط   البحث.  -7 

يتحدد نوع الدراسة عمى اساس مستو  المعمومات  المتوفرة لد  الباحث وعمى 
فاذا كان ميدان الدراسة جديدا لم يطرقة احد من  اساس اليدف الرئيسي  لمبحث 

قبل اضطر الباحث الى القيام بدراسة استكشافية  تيدف اساسا الى استطالع 
الظروف المحيطة بالظاىرة  التى يرغب فى دراستيا  والتعرف عمى اىم الفروض 

 التى يمكن اخضاعيا لمبحث العممى الدقيق 

 تحديد المنيج المستخدم.  -8

وىو يجيب عمى االسئمة االستفيامية كيف  يدرس الباحث الموضوع الذ  حدده 
 ليختار المنيج المناسب لدراستو   منيج تجريبى او إكمينيكي  او منيج المالحظة 

 :تحديد عينة الدراسة  -9 

فى ىذه الخطوة يجب عمى  الباحث تحديد مجتمع البحث تحديدا  دقيقا فاذا حددنا 
اسة بانو عالقة االصابة بمرض الدرن الرئو  با ارتفاع مستو  مثال موضوع الدر 

القمق لد  ىؤالء المرضى فان ذلك التحديد سيحدد بدورة مجتمع الدراسة وىو 
مرضى الدرن الرئو   ولكن الباحث لن يستطيع اجراء الدراسة عمى  كل مرضى 

ينة المجتمع  الدرن الرئو  وبالتالي يمجا الباحث الى التعامل مع عينة ممثمو لع
 األصمي  ويقوم بتعميم النتائج عمى باقي افر اد عينة المجتمع. 

 تحديد االدوات الالزمة لجمع البيانات 



والمقصود بيا الوسيمو التى يجمع بيا الباحث البيانات الالزمة لمبحث وتتضمن  
 المالحظة واالستبيان والمقابمة واالختبارات النفسية .

 وتسجيل االستجابات .جمع البيانات  -11

يتم تسجيل البيانات فى بطاقة خاصة تسمى بطاقة تسجيل االستجابات  وتتضمن 
 بيانات اساسية عن المفحوص وتشمل االسم والسن والمستو  التعميمى 

 معالجة البيانات  -12

 ويتضمن ذلك التحميل الكمى والتحميل الكيفى لمبيانات .

خالل تقسيميا الى فئات بحيث توضح جميع تصنيف البيانات  ويتم ذلك من  -13
المفردات المتشابية فى فئة واحدة  فطمبة الجامعة يمكن تقسيميم الى فئة واحده 

 ذكور واناث  وعمى اساس التخصص الدراسى عممى وادبى وىكذا .

 عرض البيانات والتحميل اإلحصائي.

وباستخدام ويتم من خالل تحميل  البيانات عمى المستو  اإلحصائي الرقمي 
 االساليب االحصائية المناسبة سواء المتوسطات او  معامالت االرتباط. 

 

 

 

 

 

 



 


