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SALVADOR, F. i GALLIFA, J. (1997)
Introducció al disseny d’experiments en psicologia
AFUNTAP

Per dur a terme una correcta aplicació del mètode científic per part dels 
investigadors que estudien la conducta humana, des de l’àmbit de la psicologia 
(i en general, des de qualsevol àmbit d’estudi), es requereix el maneig de les 
diverses tècniques d’investigació. L’experiment és una valuosa eina per adquirir 
i incrementar coneixements. Aquesta ha de formar part de les destreses bàsiques 
d’aquells psicòlegs per als quals la recerca és una part important de la seua ac-
tivitat laboral. Davant la necessitat d’obtenir informació, relacionada amb els 
temes que s’investiguen, i establir la veracitat d’un marc de referència, aquest 
manual instrueix als psicòlegs en la tasca d’investigar. Presenta la recerca com 
un procés en etapes, cadascuna de les quals implica prendre decisions sobre 
l’aplicació d’eines, tasques o procediments. D’aquesta manera, tracta d’augmentar 
l’experiència de l’investigador o investigadora, en l’operativa de recerca, seguint 
una estratègia d’investigació prèviament planificada. 

Es comença per uns conceptes inicials molt bàsics sobre el mètode general 
de la ciència i l’anàlisi estadística –que faciliten el seguiment de la resta del text–, 
i se’n van introduint els nous de manera progressiva. Les explicacions de les 
eines i les tècniques que es presenten s’intercalen amb nombroses aplicacions i 
exemples on hi ha representades moltes de les àrees de la psicologia. D’aquesta 
manera, els autors aconsegueixen, no tan sols un manual amb un enfocament 
descriptiu d’introducció a les tècniques de recerca, sinó que posen l’èmfasi en 
un d’operatiu. És a dir, contextualitzen les estratègies i els procediments en uns 
continguts per tal de raonar els motius que porten als investigadors a servir-se 
d’una tècnica o d’una altra. Així, aquest mateix procés de recerca es podrà ge-
neralitzar en qualsevol context d’indagació. 

Els autors remarquen els trets fonamentals de la investigació experimental. 
Mostren aquesta com un procés global d’execució d’estratègies, per realitzar 
una bona recerca. S’ajuden, sovint, de comentaris a peu de plana, incorporen 
referències de textos, monografies i manuals que tenen la finalitat d’orientar el 
lector en la selecció de possibles lectures de suport. També s’inclouen quadres 
esquemàtics que reforcen el text, així com bibliografia complementària per tal 
d’ampliar determinats aspectes.



120 Recensions

Aquest manual resulta útil per a estudiants, investigadors i professionals de 
la psicologia, ja que proporciona una visió integradora, clara i comprensiva del 
procés d’experimentació en aquesta disciplina.
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