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 طرق تحصٌل المعرفة

 السلطة

 العادات والتمالٌد

 المؤسسة الدٌنٌة والسٌاسٌة والعلمٌة

 الخبراء اراء

 الخبرة الشخصٌة
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 ما ان الطرٌمة لهذه وفما االنسان ٌرى

 الجزء على ٌصدق الكل على ٌصدق

 التفكٌر انواع

 االستنباط
 االستمراء

 

 

 

 

 

 

 التىوتعتمد هذه الطرٌمة على المالحظات 

, صنف ما  فىمعٌنة  احداثتجرى على 

 وتعمٌم االستنتاجات على الصنف كله 

دمحم ناجح وعلً ناجح ورٌاض ناجح: تام 

 دمحم وعلً ورٌاض االلٌس فً الغرفة 

 كل من فً الغرفة ناجح اذن

ًٌحملون شهادة الدكتوراه,  االساتذةكل :  الحمل

 منى تحمل شهادة الدكتوراه اذن.....استاذةمنى 

استمراء غٌر ٌمٌنً ٌستند فٌه الباحث على : نالص

ومن ثم إصدار ( مفردات الظاهرة)دراسة النماذج 

 .حكم عام على الظاهرة ككل

 

 ًاصبحولعت الدار على ساكنٌها  اذا: الفرض  

السكان فً  اذن...السكان فً خطر  , ولعت الدار

 خطر 

ًالغً  اوبالطائرة الٌوم  اسافر ان اما: التبادل

الغً  اذن..... سفري , لن احصل على طائرة

 سفري

لٌس مناسبا تدرٌس التالمٌذ فً : منفصل

 الهواء الطلك فً الٌوم البارد , الٌوم بارد

 لٌس الٌوم مناسبا لتدرٌس التالمٌذ اذن     
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فٌها ٌستدل خالصة فكرٌة عملٌة 

 دون النتٌجة على بنفسه العمل

 والتجرٌب المالحظة استخدام

 االستنباط
 االستمراء

 

 

 

 

 

 

 ٌعمدعملٌة فكرٌة غٌر خالصة 

العمل فٌها الستخدام لواعد المالحظة 

 النتٌجة الىوالتجرٌب للتوصل 

 الجزء الىاالنتمال من الكل  الكل الىاالنتمال من الجزء 

 ٌهتم بالصدق فً صورة الممدمات

 دون التزام الصدق الوالعً

 ٌهتم بالصدق الوالعً مع

 اهتمامه بمواعد االتساق المنطمً

النتٌجة صادلة مطلما النتٌجة احتمالٌة غٌر ٌمٌنٌة 

ال ٌأتً بجدٌد 
 ًٌأتً بكشف لحمائك جدٌدة ف

 الكون واالستفادة منها
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 المنهج العلمً الحدٌث

 الفكري المنطك على المعتمد المنهج ٌعد لم حدثت التً للتطورات نتٌجة

 طرٌمة وهو . التجرٌبً المنهج استخدام تم لذلن العلوم بوظٌفة كافٌا  

 على لائمة واالنسانٌة الطبٌعٌة العلوم فً العلمٌة الظواهر لدراسة

 :هً وخطواته العملً العلمً والتجرٌب المالحظة طرٌك عن االستمراء

 

 تحدٌد المشكلة

 صٌاغة الفروض

 المالحظة والتجرٌب اجراء

 النتٌجة
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 علم النفس التجرٌبً

 اعداد

 خلود رحٌم عصفور. د.م.أ

 جامعة بغداد كلٌة التربٌة للبنات

 المحاضرة الثانٌة 
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 ابتكار تستهدف التً األساسٌة النفس علم فروع أحد بأنه ٌعرف

 وتصمٌم إجراء أسالٌب وتطوٌر العلمً, للبحث جدٌدة طرق
 للمثٌرات األشخاص استجابة كٌفٌة ٌعلمناف العلمٌة التجارب

 وكٌف ٌتعلمون, كٌف كذلن حولهم, من إدراكها وكٌفٌة الحسٌة,
 .انفعالٌا   ٌستجٌبون وكٌف ٌتذكرون,

 علم النفس التجرٌبً

Experimental Psychology 

  عن النفس لعلم انفصاال   التجرٌبً النفس علم ظهور ٌعد

 علم بوالدة االخرى العلوم لبل من واعترافا   الفلسفة احضان

   النفس علم وهو جدٌد
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 التجرٌبً النفس علم ظهور اهمٌة

 دوره الى النفس علم فروع بٌن من التجرٌبً النفس علم اهمٌة ترجع

 له مستمل كعلم به واالعتراف الفلسفه عن النفس علم استماللٌة فً

 . ونتائجه ومٌادٌنه ونظرٌاته منهجه

 الشخصٌه دراسة فً العلمً المنهج استخدام نحو الباحثٌن بٌد االخذ

 . التجرٌب ماٌمٌزها اهم والتً المختلفه النفسٌه والظواهر والسلون

 ان ٌمكن التً النفسٌه التجارب بعض على الطالب تدرٌب امكانٌة*

 .النفس علم بألسام اعدادها ٌتم التً او النفس علم بمعامل تجري
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 التجرٌب  اهمٌة

 اكثر اوتحدٌد العاللات بٌن متغٌرٌن 1)

 زٌادة المعرفة بطبٌعة متغٌر ما  اوتوسٌع 2)

 من نتائج الٌهمراجعة ما تم التوصل 3)

 التحمك من نظرٌة ما 4)
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 ظهور علم النفس التجرٌبً

 اصبحت التً المضاٌا بعض بدراسة اهتموا الذٌن العلماء دور تجاهل الٌمكن

 :وهم النفس علم اهتمام مجال بعد فٌما

 البصرٌة لالحساساتتحلٌل  1704اجري نٌوتن عام 1.

 العتبة الممٌزة للضوء 1729حدد عالم الفٌزٌاء بٌٌر بوجٌه عام 2.

 بطبمة صوتٌة  لالحساسالعتبة الفارلة  دٌلٌزٌنلاس 3.

والعتبة   لالحساسبدراساته علً العتبات الفارلة  1834بر عام ٌفلام   4.

 المطلمة ووضع لانونا ٌعرف باسمه فً هذا المجال 

وطور لانون فٌبر وفً  السٌكوفٌزٌمٌابدراسات فً  1805عام  فخنرلام  5.

 السٌكوفٌزٌمٌااصدر كتابه لواعد  1860عام 

لاس سرعة  السٌكوفٌزٌمٌافً مجال  اٌضادراسات مهمة  لهلمهولتزكانت 6.

 والمختبرٌةالتجارب العلمٌة  واجراءالعصبً وحدد طرق تصمٌم  السٌال

 هنان مشكالت نفسٌة ٌمكن بحثها تجرٌبٌا  انتوضٌح  اسهامهوابرز 

 اصبحت التً المضاٌا بعض بدراسة اهتموا الذٌن العلماء دور تجاهل الٌمكن

 :وهم النفس علم اهتمام مجال بعد فٌما

 البصرٌة لالحساساتتحلٌل  1704اجري نٌوتن عام 1.

 العتبة الممٌزة للضوء 1729حدد عالم الفٌزٌاء بٌٌر بوجٌه عام 2.

 بطبمة صوتٌة  لالحساسالعتبة الفارلة  دٌلٌزٌنلاس 3.

والعتبة   لالحساسبدراساته علً العتبات الفارلة  1834بر عام ٌفلام   4.

 المطلمة ووضع لانونا ٌعرف باسمه فً هذا المجال 

وطور لانون فٌبر وفً  السٌكوفٌزٌمٌابدراسات فً  1805عام  فخنرلام  5.

 السٌكوفٌزٌمٌااصدر كتابه لواعد  1860عام 

لاس سرعة  السٌكوفٌزٌمٌافً مجال  اٌضادراسات مهمة  لهلمهولتزكانت 6.

 والمختبرٌةالتجارب العلمٌة  واجراءالعصبً وحدد طرق تصمٌم  السٌال

 هنان مشكالت نفسٌة ٌمكن بحثها تجرٌبٌا  انتوضٌح  اسهامهوابرز 
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 فونتولٌام . 7

 

عمل  500من  اكثرعالم نفس تجرٌبً عمل بالفلسفة وترن  اول

 علم النفس التجرٌبً كعلم مستمل  انشاء الًوهدف 

  مختبر لدراسة المشكالت الخاصة بعلم النفس فً عام  اول اسس

 بالمانٌان فً مدٌنة لٌبز 1879

   استخدم الطرق التجرٌبٌة المستخدمة فً الفسٌولوجً حٌث كان ٌمدم

للضبط فً موالف وظروف محددة ثم  واخضاعهمنبه ما ٌمكن لٌاسه 

 ٌالحظ االستجابة وٌتم تسجٌلها 

   لضبط المٌاس واهتمت كل دراساته  واجهزةمعملٌة  ادواتاستخدم
 .الحسً ومنها دراسات زمن الرجع واالدران االحساساتبدراسة 

 فونتولٌام . 7

 

عمل  500من  اكثرعالم نفس تجرٌبً عمل بالفلسفة وترن  اول

 علم النفس التجرٌبً كعلم مستمل  انشاء الًوهدف 

  مختبر لدراسة المشكالت الخاصة بعلم النفس فً عام  اول اسس

 بالمانٌان فً مدٌنة لٌبز 1879

   استخدم الطرق التجرٌبٌة المستخدمة فً الفسٌولوجً حٌث كان ٌمدم

للضبط فً موالف وظروف محددة ثم  واخضاعهمنبه ما ٌمكن لٌاسه 

 ٌالحظ االستجابة وٌتم تسجٌلها 

   لضبط المٌاس واهتمت كل دراساته  واجهزةمعملٌة  ادواتاستخدم
 .الحسً ومنها دراسات زمن الرجع واالدران االحساساتبدراسة 
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 جون جامعة فً النفس لعلم مختبر اول هول ستانلً افتتح 1883 عام .8

  االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً هوبكنز

 لٌاس طرق فٌه وحدد ” الذاكرة فً ” كتابه ابنجهاوس نشر 1885 عام .9

 الذاكرة

 كلٌة فً النفس لعلم مختبر اول كولكنز ماري اسست 1891 عام .10

 النفس علماء منظمة رئاسة تتولى امراة اول اصبحت و امرٌكا فً وٌسلً

  بعد فٌما االمرٌكٌة

 االمرٌكٌة النفس علماء منظمة هول ستانلً اسس 1893

 وكانت التجرٌبً النفس لعلم مدخل كتاب بٌنٌه اصدر 1894 عام .11

 الذكاء لٌاس حول دراساته

   عام بشكل النفس علم مجال فً االنجازات تزاٌدت العشرٌن المرن بداٌة مع
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 : االخرى النفس علم بفروع التجرٌبً النفس علم عاللة

 فً االحصائٌه باالسالٌب التجرٌبً النفس علم ٌأخذ:باالحصاء النفس علم عاللة

 المتغٌرات وتثبٌت البعض ببعضها المتغٌرات تأثر ودرجة التجرٌبً الضبط عملٌة

 . مدلول كمً بشكل تصاغ التً والنتائج

 حتى ومعاٌٌر وصدق ثبات من :النفسً بالمٌاس التجرٌبً النفس علم ٌرتبط كما

 نتشكن تجعلنا غٌرها من والتً ٌستخدمها التً اداته فً والمجرب الباحث ٌطمئن

 . معاٌٌر لها ولٌس والثبات الصدق تفتمد التً النتائج فً

  وشبه التجرٌبٌه التصمٌمات افادت حٌث :النمو نفس علم وبٌن بٌنه العالله كذلن

  العملٌات دراسة وكذلن لالطفال النمو مظاهر من الكثٌر على التعرف فً التجرٌبٌه

 علم فروع بكل وثٌمة بعاللة ارتباطه عن فضال   ,واالدران واالنتباه كالذكاء العملٌه

 .الجدٌد واستكشاف وتطوٌرها النظرٌات لتجرٌب الفرصة لها ٌتٌح النه النفس
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 علم النفس التجرٌبً

 اعداد

 خلود رحٌم عصفور. د.م.أ

 جامعة بغداد كلٌة التربٌة للبنات

 المحاضرة الثالثة 
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 خطوات البحث العلمً

 فرض الفروض التجرٌب تحدٌد البحث
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 تحدٌد مشكلة البحث

 ًوجود خطوات  الىالحاجة  اسبابما ه

 محددة لحل المشكالت؟

 كٌف نعرف مشكلة البحث؟ 

 صٌاغتها؟ اوكٌف ٌتم تحدٌد المشكلة 

 لماذا ٌجب على الباحث تعرٌف المفاهٌم

 الواردة فً المشكلة؟

 ًالتعرٌفات الخاصة بالمفاهٌم؟ انواعما ه 
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 لمشاكل فً علم النفس امثلة

الذكاء فً والبٌئة الوارثة تأثٌر حول المالحظات تضارب   

 ( الذكاء؟ فً والبٌئة الوراثة من كل اثر هو ما ) المشكلة   

العمال انتاج على الضوضاء تأثٌر عن المالحظات تضارب 

 ( ؟ العمال انتاجٌة على الضوضاء اثر هو ما ) المشكلة    

تعلٌم فً المفضلة التدرٌس طرق عن المالحظات تضارب 

 الرٌاضٌات

 التحصٌل على التعاونً التعلم طرٌمة اثر هو ما ) المشكلة 

 ( ؟ الرٌاضٌات فً الدراسً
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؟ الفرض معنى ما 

وضع فً الباحث الٌها ٌستند التً االسس هً ما 

 فروضه؟

الفروض؟ تحدٌد ممٌزات هً ما 

الفروض؟ تحدٌد على االعتراضات هً ما 

ٌضعها؟ التً الفروض ازاء الباحث دور هو ما 
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 :هً الذكاء فً والبٌئة الوراثة من كل اثر لمشكلة الممكنة الفروض

 .الفرد ذكاء تحدٌد عن المسؤول الوحٌد العامل هً الوراثة ان-

 .الفرد ذكاء تحدٌد عن المسؤول الوحٌد العامل هً البٌئة ان  -

 .الفرد ذكاء تحدٌد عن ما لحد مسؤولٌن والبٌئة الوراثة ان-

 .الفرد ذكاء على تأثٌر اي والبٌئة للوراثة لٌس -

 

 :هً العمال انتاجٌة على الضوضاء اثر لمشكلة الممكنة الفروض

 .االنتاج زٌادة الى تؤدي الضوضاء-

 االنتاج للة الى تؤدي الضوضاء-

 .العمال انتاجٌة على تأثٌر للضوضاء لٌس-

 

     التعاونً التعلم طرٌمة اثر لمشكلة الممكنة الفروض هً ما               

 الرٌاضٌات؟ فً التحصٌل على

 

 

 
 

 نماذج لصٌاغة الفروض
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 التجربة؟ معنى ما

 

 ؟ التجربة ممٌزات هً ما
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