
























                                  طرق البحث في علم النفس
 مناهج البحث :

الطریقة اهمیة من الفعلي الواقع في بها واالخذ االعتماد ودرجة ، المعلومات اهمیة               تأتي
استخدامها وسهولة وصدقها دقتها حیث من بواسطتها المعلومات تلك على الحصول تم              التي

  ، فكلما كانت  طرق البحث سلیمة ودقیقة كلما كانت النتائج موضوعیة وعلمیة.
من للتخلص طریقه في سار خاصة بصورة الطفل نفس وعلم عامة بصورة النفس علم                ان
، المتطورة والمناهج العلمیة باألسالیب مستعینا الذاتیة واالجتهادات المجردة الفلسفیة            اآلراء
للقیاس الظواهر بعض نخضع أن الصعب من كان وإذا . الطبیعیة العلوم شأن ذلك في                 شأنه
اآلثار تقصي في األخرى العلمي البحث أسالیب استخدام من یمنعنا ال ذلك فإن               والتجریب

 القریبة والبعیدة
أسلوب من أكثر باستخدام ثقتنا و علمنا مستوى نرفع أن من یمنعنا ال كما ، الظواهر                  لتلك
إلى الحاجة وتستمر تتعدد البحث مناهج جعلت التي هي الفكرة وهذه الواحد. البحث               في
دون معینة طریقة تفرض األحیان من كثیر في البحث طبیعة أن الى باالضافة .                استخدامها

 سواها .
أهم ومن دقتها حیث ومن بساطتها حیث من ومتدرجة متعددة - قلنا كما البحث طرق                 آن

 هذه الطرق : -
 ا- المالحظة :

إلیها یعمد ،فقد العلمیة المجاالت مختلف في الباحثون یستخدمها التي المناهج من              المالحظة
طرق مختلف في متضمن اسلوب كم النفس وعالم والجیولوجي الطبیب و والفلكي              المؤرخ
الطولیة الدراسات علیها تعتمد كما . الحالة ودراسة كالتجربة األخرى البحث             ومناهج
بعض یذهب لذا الدقة من واحد مستوى على تكون ال المالحظة ولكن              والمستعرضة

 الباحثین في تصنیفها إلى : -
 ا- المالحظة العابرة (العارضة ):

الحالة هذه في به تتصف ما ورغم . مسبق تخطیط أو قصد دون الفرد یمارسها التي                  وهي
و دقیقة بحوث إلى االنطالق نقطة تكون فقد . كبیرة أهمیة ذات أنها إال الدقة عدم                  من
األولیة المعلومات لتجمیع كبیرا مصدرا تعد ، األغلب على ، أنها كما . متكاملة                تجارب
المالحظة عیوب ومن . المعلومات على للحصول أدق طرق - بعد فیما - حولها تدور                 التي

 العابرة :
بل یالحظه ما لتسجیل بها القائم الفرد تهيء لعدم وذلك معلوماتها في الدقة توفر عدم                 ا-
أو للنسیان عرضة تكونالمعلومات الحالة هذه وفي ، الذاكرة على األغلب على              یعتمد

 التحویر وإن كان تحویرا غیر مقصود .
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لرؤیا خاصة نظریة او معینة بفكرة إیمانه یقوده فقد بالتحیز بالمالحظة القائم وقوع - ٢               
من األطفال یعایشون ممن الكبار بعض أن كما . الفكرة أو النظرة تلك جانب من                 ظاهرة
سلوكه وعیوب ، هفواته بعض عن یتغاضون تجعلهم لدرجة بالتحیز یقعون واألخوة              اآلباء

 أحیانا ، ویبالغون في ایجابیاته أحیانا أخرى .
ینتبه وال المألوفة غیر األمور إلى ینتبه العادة في العقل أن هو المالحظة عیوب ومن - 3                 
قلة رغم ، بموجبها الحكم ویصدر المواقف هذه تعمم أن یحصل وقد ، المألوف السلوك                 الى

 وزنها قیاسا الشائع والمألوف والطبیعي .
 ب - المالحظة المقصودة ( المنظمة) :-

مثل ، مسبقة خطة وفق وتجرى ، محدد هدف لتحقیق تهدف التي المالحظة تلك                وهي
و مرة، لوحده یترك عندما األطفال روضة في الطفل تصرفات لرصد توجه التي               المالحظة
في لها والخطة ، االجتماعي نموه مستوى على للوقوف اخرى مرة رفاقه مع یكون                عندما
، المعلومات تسجیل وأسلوب المراقبة زمن یحدد وان مراقب أنه یدرك أن دون یراقب                أن
والى , الصوت ومسجالت السینمائیة التصویر آالت استخدام إلى الباحثون اعتمد فقد              ولهذا
األطفال رؤیة المالحظین یسمح بحیث مصممة تكون التي الزجاجیة الغرف            استعمال

  وتصویرهم دون أن ینتبه أحد منهم الى ذلك.
التصویر باالت استعان فقد األسالیب هذه استخدم من أول (Gesell ) کیزیل              یعتبر
وجود یتركها التي اآلثار بذلك متجنبا الطبیعیة حیاتهم في األطفال حركات لرصد              السینمائیة
العمل ودقة المنظمة المالحظة أهمیة من وبالرغم األطفال عن والغرباء الكبار             األشخاص
مالحظاته بتسجیل یقوم الذي المالحظة أن : ومنها المأخذ من تخلو ال أنها إال                بموجبها
بالمالحظة انشغاله نتیجة والتصرفات المواقف بعض تسجیل فرصة تفوته قد            مباشرة
من االنتهاء بعد ما الى المالحظات تسجیل یؤجل الذي الباحث یخسر قد كما .                والمتابعة
بأكثر االستعانة الى احیانا الباحثون یعمد فقد وعلیه . النسیان بسبب األمور بعض               المشاهدة
لمعرفة إلیها توصلوا التي النتائج مقارنة ثم انفرادیة بصورة بالعمل یقوم . واحد مالحظ                من

 الحقائق التي تم االتفاق علیها و المواقف التي اختلفوا حولها .
 ٢ - دراسة تاریخ الحالة

سواء ، شاذة او طبیعیة غیر خاصة سلوكیة حاالت منفردة بصورة األطفال بعض               یعاني
  أكان هذا الشذوذ مقبوال مثل ظهور بعض القدرات

العدوانیة والمواقف الشدیدة االنفعالیة والحاالت المرضیة الحاالت مثل مرفوضا أو            الخاصة
معالجتهم أجل من عادة یحتاجون األطفال هؤالء مثل الدراسي والتخلف السرقة             وحاالت
وعلیه یعانون ما عوامل ظهور تاریخ من ابتداء . تفصیلیة دراسة حاالتهم تدرس ال                الى
  فإن الدراسة قد تحتاج إلى معلومات عن عائلة الطفل من حیث تركیبها وامراضها ومكانتها

 
30                                                   



من النفسیة واوضاعها األم حالة تاریخ الى الباحث یحتاج كما . واالجتماعیة              االقتصادیة
الشيء معرفة إلى البحث یحتاج كما . الدراسة وقت وحتى الرضاعة فترة وفي الحمل                بدایة
التاریخ إلى البحث یحتاج قد كما معهم. عالقته وطبیعة ورفاقه الطفل اصدقاء عن               الكافي
قد وكذلك . بها عولج التي العالج وطرق انتابته التي األمراض لمعرفة للطفل               الصحي
تعاملهم في المدرسین أسالیب على والوقوف المدرسیة حیاته دراسة الضروري من             یكون
تاریخ دراسة . الحالة دراسة تعني وباختصار الشخصیة هوایاته العلمي مستواه وعن ،               معه
القائمین یكون ان الى تحتاج الطریقة هذه فإن لذا . وثقافیا وصحیا واجتماعیا عائلیا                الفرد
الطب في االختصاص ذوي من اغلبهم فان السبب ولهذا والخبرة القدرة ذوي من               بها
العاملین قبل من تعاونیة جهود الى الحاالت بعض تحتاج وقد التربوي االرشاد او               النفسي
ألنها البحث مناهج بین مهمة مكانة تأخذ الحالة تاریخ دراسة أن متنوعة اختصاصات               في
المعلومات جمع في الدقة الى غیرها من احوج فإنها لذا ، وعمق بسعة الفرد جوانب                 تناول

 والى الخبرة في التفسیر واستخراج النتائج.
 3- منهج التجریب :

بطریقة المحیطة بالظروف المجرب تحكم على تعتمد معینة مقصودة مالحظة هي             التجربة
الفعل ردود على للوقوف معینة مؤثرات تقدیم على الباحث یعمد وفیها ، طبیعیة               غیر
والتجربة . للطفل الطبیعیة الحیاة في ذلك حصول ینتظر أن دون تقابلها التي               واالستجابات
سهلة تكون ولكنها الطبیعیة الظروف تقارب مصطنعة ظروف عن عبارة المعنى             بهذا
ویعاب . بالعوامل وتحكم سیطرة أن ، البحث یتطلبه ما وفق أو الباحث یرید ما وفق                  التغییر
تالفیه یمكن ذلك ولكن ، طبیعي غیر مصطنع موقف إنها الطفل حیاة في التجربة                على
وضرورتها بل مبرراتها من أن كما سلبیتها عن یبعدها أحكاما التجربة جوانب تحكم               عندها

 صعوبة انتظار وقوع األحداث في الحیاة الطبیعیة من أجل دراستها .
( علیه(المتغیرالتابع یطلق خاص سلوك بین السببیة العالقة لمعرفة تقوم ما غالبا              والتجربة
( المستقل المتغیر ) منهما كل على یطلق السلوك هذا ظهور الى یؤدي أكثر أو عامل                  و

 وهي تحتاج في ذلك الى ثالث : أمور هي :
موضعة السلوكیة الظاهرة في تؤثر أن یحتمل التي العوامل في التحكم وهو : الضبط                ا-

 البحث تحکما تتیح له معرفة آثار كل منهما على انفراد.
تعمل أن في الفرصة واعطائها دراستها المطلوب العوامل استخالص وهو : العزل - ٢              

 عملها في الظاهرة المطلوب دراستها.
صفا و النتائج وصف المكانیة بها تستعین التي اإلحصائیة العملیات وهو : القیاس - ٣               

 رقمیا واضحا…
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المدرسة في تحصیله على األطفال وریاض الطفل دخول أثر بالتجربة ندرس أن أردنا               فاذا
في درسوا أن لهم سبق ممن األولى األطفال من مجموعتین الحالة هذه في نأخذ .                 االبتدائیة
كل من ویشكل الفرصة هذه مثل لهم تتح لم الذین األطفال من والثانیة األطفال                ریاض
یفترض التي العوامل على وللسیطرة . االبتدائیة المدرسة شعب من خاصة شعبة              مجموعة
طبیعیة صحیة وحاالت واحد عمر من األطفال یكون أن البد التحصیل على تؤثر               أنها
باالضافة الشعبتین بتدریس االول الصف معلمي من واحد معلم یقوم أن ویفضل              متقاربة
دخول هو واحد عامل یترك الحالة وبهذه . والمعاملة التدریس وطرق الكتب تشابه               الى
النتائج كانت فإذا . األطفال تحصیل نتائج ظهور في عمله یعمل حرا الروضة في                الطفل
في ما التحصیلي مستقبله على یؤثر ال الروضة في الطفل دخول أن یعني فهذا                متساویة
الطفل حیاة أن یعني فهذا الروضة من أفرادها جاء التي الشعبة لصالح النتائج اختالف                حالة
التجربة هذه وفي ، المستقبل في المدرسي تحصیله على ایجابیة آثارا تعطي الروضة               في
في الطفل دخول اما ، النتیجة او التابع) المتغیر ) اسم المدرسي التحصیل على                یطلق
الروضة من أطفالها جاء التي الشعبة على ویطلق السبب او المستقل المتغیر فهو               الروضة
اسم علیها فیطلق الروضة أطفالها یدخل لم التي الشعبة أما التجریبیة) (المجموعة              اسم

  (المجموعة الضابطة) .
استعمالها یكون أن یمكن ال اإلنساني المجال في أنها إال العلمیة أهمیتها رغم التجربة                أن
نعرض أن یمكن ال حیث اإلنسانیة الناحیة من األحیان من كثیر في مقبولة غیر فهي                 مطلقا

 األطفال لبعض المخاوف من أجل معرفة نتائجها
أجل من الطفل أمام الجریمة جو نهئ أن یمكن ال األخالقیة الناحیة من أننا كما                 علیهم
على الحصول أجل من المخدرات له نقدم أن یمكن ال كما . ذلك خالل سلوكه                 معرفة

 نتائجها في سلوكه .
   4- الطریقة الطولیة

عمر من او الحیاة بدایة من ابتداء اطفال عدة أو واحد طفل بدراسة القیام عن عبارة                  وهي
دراسة طرق أقدم من الطریقة هذه سنوات عشر من أكثر إلى تطول قد فترة وانتهاء                 معین
تحصل ما مالحظة على تعتمد النها ، نتائج وادقها أسلمها ومن تعقیدا اقلها ومن                األطفال
واالنفعالي الجسمي كالجانب الطفل شخصیة من جوانب عدة أو واحد جانب في تغیرات               من
الطریقة هذه بدایة أن سنة كل في أو فصل كل في او شهریا او یومیا والعقلیة                  والخلقي
النمو تطورات بتسجیل قاموا الذین العلماء مشاهیر بعض ید على كانت الكاملة              بصفتها

 على ابنائهم ومنهم :
طفله حیاة عن یكتبها كان التي مالحظاته نشر الذي ( Pescalotzi ) : بستالوتزي -                 ا

 البالغ من العمر ثالث سنوات ونصف في عام ١٧٧٤ م.
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عن مالحظاته المتضمن م ١٧٨٧ سنة في كتابه نشر الذي (Tiede many ندمان - ٢               
بالدقة الدراسة هذه عرفت وقد طفولته من األولى المرحلة في وخاصة فریدریك طفله               نمو

 العلمیة .
بعض كانت إذا فیما معرفة في كبیرة فائدة لها أن الطویلة الطریقة ممیزات               ومن
الذكاء مثل او االتكالیة مثل للتغییر عرضة أنها ام طویلة فترات خالل ثابتة               الخصائص
أي دون الطبیعیة حیاته في الطفل ترقب انها ایضا ممیزاتها ومن . المنخفض أو                العالي
بعض فیها تحصل التي األوقات تعیین في أهمیتها إلى باإلضافة ، معیشته نمط في                تغییر
أنها الطریقة هذه عیوب ومن األخرى الطرق بها تأتي نتائج أي من أدق بصورة                التغیرات
من یقرب ما إلى تمتد قد بل ، سنوات عشر من أكثر إلى یمتد طویل وقت إلى                   تحتاج
حتى الباحث قبل من طویل وصبر مضنیة جهود إلى تحتاج أنها كما ، عاما                العشرین
افراد او الباحث تعترض التي السیئة لآلثار عرضة انها صعوبتها ومن . نتائجها               نحصل
او االطفال اباء بین التعاون روح فقدان أو ،واالبتعاد والمرض الموت مثل              العینة

 المسؤولین والباحثین .
 

 5- الطریقة المستعرضة ( العرضیة )
قطاع في واحدا سلوكا او جسمیا مظهرا تدرس النها االسم بهذا الطریقة هذه               سمیت
لسهولة البحث في استخداما الطرق أكثر من وهي النمو. سلم في الزمن من               عرضي
من مكونة العینة تكون الطریقة هذه وفي . نتائجها على الحصول وسرعة              استخدامها
مجموعة مثال تأخذ الذكاء في النمو فلدراسة . األعمار على موزعة األطفال من               مجموعات
وهكذا ، سنتین عمر في طفال وعشرین سنة عمر في طفال عشرین من مكونة األطفال                 من
كل في الذكاء نمو مستوى تدرس ثم . المطلوبة السن حتى سنوات وأربع ثالث                في
فأنه ، إحصائیة داللة له ذو االختالف یكون وعندئذ ، عندهم اإلنجاز معدل بأخذ                مجموعة
فإننا الید عظام نمو دراسة أردنا لو آخر ومثال . والنضج العمر في االختالف إلى                 یعود
سنتین هي مختلفة أعمار في أطفال عشرة من منها مجموعة كل تتألف مجموعات               نختار
على وقدرتها العظام طول متوسطات نأخذ ثم . سنة عشر واثنتا وعشر وثمان وست                وأربع
المهمة الشروط ومن . المتوسطات تلك بین نقارن ذلك وبعد ، األداء في ومهاراتها                المسك
تكون ان اجل من السلیمة اإلحصائیة األسس وفق العینة انتقاء یتم أن الطریقة هذه                في

  النتائج ممثلة لنتائج المجتمع األكبر.
اختبارات منها الطفل نفس علم في مهمة عملیة إنجازات في أساسا كانت الطریقة هذه                أن
بها قام التي الدراسة وكذلك (Simodز سیمون وزمیله Binet) بینیه بها قام التي               الذكاء
من األولى الخمس السنوات خالل النفسیة الطفل خصائص دراسة حول ١٩١٩ سنة              كیزل

  حیاته .
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الزمنیة األعمار العقلیة السلوك الصفات لبعض بدراسته لیاجیة العالم علیها اعتمد             كما
المفهوم ونمو والسرعة الحركة مفهوم و العددي المفهوم نمو عن دراسته مثل              المتعاقبة
وعلى الجماعیة االختبارات على المستعرضة الطریقة وتعتمد األطفال عند           المكاني
الكشف في االخرى المختبریة واألدوات والفسیولوجیة النفسیة القیاسات وطرق           االستفتاءات
الطریقة هذه خصائص أبرز من ولعل الحیاة مراحل من مرحلة لكل الرئیسیة المظاهر               عن
. الطویلة الطریقة إلى ، بالقیاس النمو خصائص بإظهار تتعلق التي نتائجها سرعة               هي
قائمة كوحدة الفرد دراسة على تساعد ال أنها كما بها القیام سهولة خصائصها من                وكذلك

 بذاتها كما ال یمكن بواسطتها دراسة عملیة استمرار النمو
 وسرعته ألن ذلك یختلف من فرد الى آخر في كثیر من األحیان .
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