
المحاضرة الثانية 

مناهج البحث في علم النفس 



البحث العلمي وعلم النفس

تشاف مكنونات اختلفت األساليب اليت استخدمها اإلنسان يف رحلِتِه عرب الزمن لدراسة وفهم الظواهر النفسّية، وتعّددت حماوالته الك◦

ناهج مبصطلل   وأسرار احلياة العقلّية واحلقائق النفسّية، فاعتمد على استخدام مناهج علمّية للوصول إىل تلك احلقائق، وُعِرفت هذه امل

اإلنسطان أو  مناهج البحث يف علم الّنفس؛ حيث إن علَم الّنفس احلديث مل يعتمد فقط على املالحظات أو التأمل للتعرف علطى سطلو   

.احلصططططططططططططططططططططططططططططططططول علططططططططططططططططططططططططططططططططى حقططططططططططططططططططططططططططططططططائق عقلّيططططططططططططططططططططططططططططططططة  



مناهج البحث يف علم النفس

مبدأ  لقدمية علطى  مناهج البحث يف علم النفس تنّوعت مناهج وطرق اإلنسان يف تفسري الظواهر السلوكّية والنفسّية؛ حيث اعتمد يف العصور ا◦

الطيت  ة المالحظدة الااجييّدحّتى يالحظ ذاته ومشاعره الداخلّية ويفهمها، كما اعتمطد أياطاع علطى    التأمل واالستنباط الأاخلّي 

عطن مموعطة   اعتربت أكثر موضوعّية، أّما حديثاع فقد ظهرت الكثري من املناهج وطرق البحث امُلتخّصصة بعلم الّنفس، وفيما يأتي معلومطات 

:منهطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططا

.يعتمد استخدام املنهج التجرييب على عملية التجريب والتلبيق العملّي للعلوم النظرّية: املنهج التجرييب 

.أدق مناهج البحث◦

بيطق  واعُترب هذا املنهج عند بعض الفالسفة أمثطال وطون لطو  وديفيطد هيطوم املصطدر الوحيطد للمعرفطة؛ حيطث يعتمطد هطذا املطنهج علطى تل             ◦

بهطدف الوصطول   علمية تعتمد على التجربة أكثر مطن مطّرة؛  فرضيات، وحتويل األفكار الناجتة عنها إىل المالحظة العلميّة الأقيقة

قوانين علميّة، ثّم تتحّول بعد إثباتها إىل ، للتطبيقواضحة وقابلة نتائجإىل



معينة مطن  يهتّم هذا املنهج بدراسة عمليات النمّو النفسي خالل املراحل العمرّية؛ عن طريق متابعة مموعةالتتبعياملنهج ◦

ة خالل فرتات االفراد من سن اللفولة اىل الرشد وإخااعهم لكافة االختبارات النفسّية باستخدام الوسائل واألدوات القياسّي

.ثابتة بشكٍل دوري قد تكون كّل أسبوع أو كّل شهر أو كّل يوم

يل ألّنهطا عمليطة تسطج   ( تسمى الطريقدة الطوليدة )عادةع تأخذ الدراسات اخلاصة بهذا املنهج ُمّدة زمنّية طويلة ◦

ة ومواكبطة نشطأتها   املتغريات املختلفة اليت يتعرض هلا األطفال خالل مراحل النمّو اليت ميّرون فيها بتتبع الظواهر النفسطيّ 

فدة  و السديوولوييّة الماتلوتلّورها عند الفطرد، ومطن املمكطن أن يسطتخدَم الباحطث يف هطذا املطنهج االختبطارات         

ظهطر مسطار   وقد اعتربت نتائج هذه األحباث دقيقة وثابتة وميكطن تعميمهطا حيطث تُ   ، عملية المالحظة الُمباشرة

دراسطة  بعطي التتالنمّو اخلاص بالعديد من األطفال األسوياء والسليمني، ومن أبرز الدراسات واألحباث املعتمدة على املطنهج  

غريات اليت الذي اعتمد على متابعة مجيع التغريات امُلؤّثرة يف ذكاء اللفل خالل عّدة أعوام؛ حيث اهتّم بدراسة التتريمان

ئطك األطفطال،   يتعرض هلا مستوى الذكاء العقلي عند األطفال املوهوبني، باإلضافة إىل دراسة كافة مظاهر النمّو اخلاصة بأول

.النمططو امسططمي والعقلططي واالوتمططاعي ابتططداء  مططن مرحلططة ريططاض األطفططال وصططوالع إىل مرحلططة الدراسططات العليططا           



اوالته لدراسة ُيعّد املنهج الذاتي من أقدم مناهج البحث يف علم الّنفس اليت استخدمها اإلنسان يف حماملنهج الذاتي ◦

د علطى  السلو  اإلنساني، إال أنها كانت أقل املناهج اعتماداع علطى العلطم، فُيمّثطل املطنهج الطذاتّي األسطلوم املعتمط       

ة النفسطّية  املالحظة الداخلّية أو املعروفة باسم التأمل الباطيّن، فيهتّم باختيار ومالحظطة الفطرد للحطاالت الشطعوري    

اليت ميّر بها، فيهتّم الفرد بدراسة الشعور امُلؤّثر فيه عن طريق متابعة مصادره املتنّوعة

صطها  هو منهج ُيستخدم لتقديم وصف حول ظاهرة معينة؛ عن طريق فهم مكّوناتهطا وحتديطد خصائ  املنهج الوصفي ◦

شطكاالت  الغائبة واملووودة، كما يعتمد على دور الباحث يف حتويل الفرضيات إىل مموعة من األسئلة املهمطة واإل 

ار العينة وإدرا  مجيع امُلحّددات اخلاصة بالبحث، وتشمل امُلحّددات الزمانّية واملكانّية واملادّية واإلنسانّية واختي

ارة ودراسة اليت ُتمّثل الدراسة، ويعتمد جناح تلبيق املنهج الوصفي على استخدام مموعة من األدوات، كاالستم

[٣.]احلالططططططططططططططططططططططططططططططططططططة واملقابلططططططططططططططططططططططططططططططططططططة و ريهططططططططططططططططططططططططططططططططططططا



ارخيّيطة عطرب   يدرس املنهج التطارخيّي الظطواهر املختلفطة بتتبطع خلفياتهطا الت     املنهج التارخيي ◦

ّية، وتعاقبهطا  الزمن، ومتابعة تلّورها يف مجيع اموانب السياسّية واالوتماعّية والثقافّية والنفس

ن احلاضطر  الزماني واملكاني، كما يهتّم املنهج التارخيي بدراسة العالقة بني الزمن املاضي والطزم 

اث واملسططتقبل، ويعتمططد هططذا املططنهج علططى دور الوثططائق يف تأويططل واسططتنلاق الوقططائع واألحططد   

.وتفسريها، وإنشاء املعليات التارخيّية تركيبياع وتشرحيياع

ئططة البي–رسططومات األطفططال واملططراهقني –سططجالت املستشططفيات –سططجالت الشططرطة امنائيططة ◦

.الصحف واجملالت واملخلوطات –سجالت املستشفيات والسجون –احمليلة بالفرد 
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