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 المحاضرة الثانية : مناهجٍالبحثٍفيٍعلمٍنفسٍالنمو
 

 المنهج التجريبيأوالً :

 -: وهو من أدق طرائق البحث فً علم نفس النمو وذلك لسببٌن :  

 0اقرب الطرائق للموضوعٌة   -1 

  0قدرة الباحث فً السٌطرة على العوامل المختلفة المؤثرة فً الظاهرة  -2 

والطرٌقة التجرٌبٌة تتبع الخطوات : ) الشعور بالمشكلة , وضعع الفعروا المقترحعة 

 لحلها ,اجراء  التجربة , الحصول على النتائج , وضع االستنتاجات ( 

وٌجري الباحث الدراسة لمعرفة العالقة بٌن متغٌرٌن هما المتغٌعر المسعتقل والمتغٌعر 

 ثر المتغٌر األول فً الثانً مثل : التابع وٌختبر ذلك عن طرٌق التجربة لتعرف ا

 ( اثر مشاهدة أفالم العنف فً السلوك العدوانً لألطفال )

فـ )مشاهدة أفالم العنف ( هو متغٌر مستقل و ) السلوك العدوانً ( متغٌر تعابع وٌعتم  

اختٌععار مجمععوعتٌن لغععرا الدراسععة األولععى تسععمى  المجموعععة التجرٌبٌععة والثانٌععة 

ى تعرا للمتغٌعر المسعتقل أمعا الضعابطة فتتعرك دون ذلعك ثعم تسمى الضابطة واألول

فً نهاٌة التجربة ٌجري اختبار لمعرفة الفرق بعٌن المجمعوعتٌن وان أي فعرق ٌظهعر 

ٌعزى سببه إلعى اثعر المتغٌعر المسعتقل ورقعم دقعة الطرٌقعة التجرٌبٌعة اال انعه ٌصععب 

إخضعا  جمٌعع ضبط المتغٌرات فٌها خصوصا فً الدراسات النفسٌة وكذلك صعوبة 

 الظواهر للتجربة لموانع أخالقٌة وإنسانٌة .

تقسععم عٌنععة الدراسععة الععى مجمععوعتٌن تسععمٌان : المجموعععة التجرٌبٌععة, والمجموعععة  

 الضابطة 

   

 العينة

 تجرٌبٌةالمجموعة ال المجموعة الضابطة

  



 

ٌجب أن تكون المجموعتٌن متشابهتٌن  فً بداٌة التجربة لكل المتغٌرات مثل  

الجنس , السن,المستوى االجتماعً, وقٌرها. ثن تخضع المجموعة التجرٌبٌة 

للعامل المراد قٌاس أثره فً التجربة, وتبقى المجموعة الضابطة تحت الظروف 

 الطبٌعٌة :   

ة العادٌة(,    المجموعة التجرٌبٌة ) المجموعة الضابطة)الزمن+ ظروف الحٌا 

 الزمن+ ظروف البحث التجرٌبً(

ثم تختبران فً نهاٌة التجربة بالنسبة لمثٌرات السلوك و/أو مظاهر النمو )حسب 

 ظروف البحث التجرٌبً( .  

 تقسم المتغيرات ثالثة أنواع:

اآلثار المترتبة المتغٌر الذي ٌغٌر الباحث فً مقداره لٌدرس  :هو المتغير المستقل

 على ذلك فً متغٌر آخر.

المتغٌر الذي ٌتغٌر بتغٌر المستقل أي إنه ٌنعكس علٌه آثار ما  :هو المتغير التابع

 ٌحدث من تغٌر فً التجربة  إذا كانت ثمة عالقة بٌن المتغٌرٌن .

المتغٌر الذي قد ٌؤثر فً المتغٌر  :هو المتغير الغريب أو الدخيل أو غير التجريبي

 ابع , والذي ٌحاول الباحث أن ٌخلص من أثره بتثبٌته أو عزله.الت

مثال : أثر الدروس الخصوصٌة فً تحصٌل الطلبة, فالدروس الخصوصٌة متغٌر 

مستقل, والتحصٌل متغٌر تابع, والمتغٌر الغرٌب أو الدخٌل مثال بعد الطالب عن 

 عائلته, أو الظروف األمنٌة, أو عالقات الطالب مع اصدقائه.

 سير نتائج التجربةتف



عادة ما تثبت نتائج التجربة الفروا أو تنفٌها . وعلى الباحث أن ٌتوخى الدقة 

 العلمٌة فً تحلٌل البٌانات لٌصل إلى نتائج ٌطمئن إلٌها

 الحقائق والقوانين والنظرية

وهكذا ٌصل الباحث الى الحقائق المتعلقة بالظاهرة .وإذا وصلنا إلى الحقائق سهلت 

 وانٌن العلمٌة وعلى اساسها ٌستطٌع الباحث أن ٌضع النظرٌةصٌاقة الق


