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 العلم والروح العلمية -أوال

I- العلم 

بالمعنى العاـ، فالعلم إما مرادؼ للمعرفة، وىذا أيضا معناه اللغوي، أو ىو ما يوجو سلوؾ الفرد على نحو مالئم، مثلما 
ىو الشأف بالنسبة للمعرفة الصادقة الواضحة، كعلمي بأف ىذا الطريق ىو الذي يقودني إلى مدينة الرباط، أو ىو مرادؼ 

 علمو بكيفية تشغيل آلة يتقن بها صناعتو. لألىلية التقنية التي يمتلكها الفرد، ك

ثم اليقين، وما دونو الجهل، وىو إما  ،فالظن ،إلى الشك ،أما عند المناطقة، فهو مطلق اإلدراؾ، وىو يتدرج من الوىم
  1تصور يكتسب بالحد، أو تصديق يكتسب بالقياس.

وأما في عرؼ الفالسفة، فقد تراوح تعريف العلم بين األخذ بمعناه الواسع ومعناه الضيق. فهذا رودولف كارناب 
Rudolf Carnap معناه األوسع، وىو بذلك يتضمن كل معرفة نظرية، سواء كانت »، قد استعمل لفظ "العلم" في

أو ما يسمى بػ"اإلنسانيات"، بحيث تكوف ىذه المعرفة تنتمي إلى حقل العلـو الطبيعية أو إلى حقل العلـو االجتماعية 
 Andréأما أندري اللند  2«محصلة بمناىج علمية خاصة أو تكوف قائمة على الحس المشترؾ للحياة اليومية.

Lalande والعمومية، قادرة على  مجموعة المعارؼ واألبحاث التي وصلت إلى درجة كافية من الوحدة»، فقد عرفو بأنو
أولئك الذين كرسوا أنفسهم لها إلى نتائج متسقة، نتائج ال تنشأ عن األعراؼ االعتباطية المشتركة بين األفراد وال أف تقود 

عن أذواقهم ومصالحهم المشتركة، وإنما عن العالقات الموضوعية التي يتم اكتشافها تدريجيا، ويتم تأكيدىا من خالؿ 
محاولة عن طريق المالحظة »، فقد أخذ العلم بأنو Bertrand Russell. وأما برتراند راسل 3«مناىج َتحقٍُّق محددة

واالستدالؿ الكتشاؼ حقائق بشأف وقائع معينة في العالم، ثم اكتشاؼ القوانين التي تربط ىذه الوقائع بعضها مع بعض، 
لجانب التقني للعلم، الذي والتي تسمح )في الحاالت المواتية( بالتنبؤ بأحداث مستقبلية. وترتبط التقنية العلمية بهذا ا

 . 4«يستخدـ المعرفة العلمية إلنتاج شروط الراحة والرفاه.

وأما بمعناه التقني الضيق، يقصد بػ"العلم" مجموعة "العلـو الدقيقة"، مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا 
في مقابل اآلداب والفلسفة والفنوف من جهة، وعلم الفلك وغيرىا مما يصنف في خانة "العلم بالمعنى الدقيق"، وذلك 
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وكذلك العلـو اإلنسانية أو االجتماعية، مثل علم النفس وعلم االجتماع والتاريخ واألنثروبولوجيا واللسانيات وغيرىا من 
 جهة أخرى.

ضروب بناء على ىذه التعريفات للعلم، يمكننا الوقوؼ على مجموعة من أىم خصائص التفكير العلمي، تميزه عن 
 التفكير األخرى، وىي طريقة أخرى لتعريف ىذا النمط من المعرفة، تعريفو بأىم خصائصو، وىي:

التنظيم: يتصف الفكر العلمي بالنسقية، لذلك يشترط في كل ممارسة علمية أف تستوفي شرط التنظيم المنهجي  ●
الموضوعات التي تتناولها تناوال منظما )على  لألسئلة ولمفاىيم واألفكار )الفرضيات والنتائج( والقوانين، وأف تتناوؿ

 مستوى المالحظة والتجربة أو على مستوى االستدالؿ العقالني(. فالفكر العلمي فكر منهجي نسقي منظم. 

الدقة: يتسم الفكر والممارسة العلمياف بالدقة، وتتجلى ىذه الدقة على عدة مستويات؛ بدءا من دقة المالحظة  ●
ودقة طرح المشكالت، فدقة صياغة الفرضيات، ودقة تعريف المفاىيم، ودقة اللغة المستخدمة في ونقلها الموضوعي، 

ىذه الصياغة، ودقة اختبار الفرضيات، ودقة صياغة القوانين، ودقة االستدالؿ الرياضي أو دقة االستقراء. وقد لجأت 
عية، خاصة لغة الرموز واألرقاـ، كما استبدلت اللغة أغلب العلـو في طلبها لهذه الدقة إلى اللغة الرمزية بدؿ اللغة الطبي

 الكمية باللغة الكيفية.

التعميم: إذ ال يهتم الفكر والممارسة العلمياف بالظواىر في صورىا الخاصة والفردية، وإنما بصورىا العامة التي  ●
ي ينتهي إليو العالم ال يخص تحكمها في كل حدوث لها في العلم بعض النظر عن الزماف والمكاف. لذلك فالقانوف الذ

ىذه الظاىرة التي تحدث ىنا فقط، وإنما يخصها حيثما تحدث. ويرتبط التعميم بعمليتين أخريين ترتبطاف بو، ىما  
. أما الصورية فتعني أف العلم ال يبقي من المعرفة بالظواىر إال على abstractionوالتجريد   formalityالصورية 

بكة العالقات الرياضية التي تربط بينها، وكلما زادت درجة صورنة لغة العلم كلما زادت إمكانية بينيتها المنطقية، أو ش
تعميم قوانينو. وأما التجريد فيراد بو استبعاد الخصائص الفردية للظواىر واإلبقاء على ما ىو مشترؾ بينها فقط، حتى 

 uniformity ofىو مبدأ اطراد الطبيعة  تسهل عملية التعميم. كما يرتبط التعميم في العلم بمبدأ أساسي
nature ومفاده أف الطبيعة تحافظ على نظامها وتثبت على قوانينها في المستقبل، وعلى أساس ىذا المبدأ، إضافة ،

 ، يتم التنبؤ باألحداث المستقبلية بناء على توفر أسبابها ومعرفتنا لقانونها.universal causalityإلى مبدأ السببية 

نية التحقق التجريبي أو اتساؽ البناء الرياضي: وىذاف في الحقيقة معياراف باستيفائهما تكتسب النظرية صفة إمكا ●
العلمية، وإال صنفت خارج نطاؽ العلم؛ فال بد لهذه النظرية )بكل عناصرىا( أف تكوف قابلة للتحقق التجريبي، أو أف 

أف تكوف ىذه النظرية من االتساؽ والتماسك واالنسجاـ بين تكوف عناصرىا مكوناتها مطابقة لمعطيات التجربة، أو 
 مكوناتها بحيث يرتفع عنها كل تناقض، أي أف تلتـز بشروط وقواعد االستنباط الرياضي المنطقي.



أف يكوف الحكم  objectivityالموضوعية: وىي عند أغلب العلماء مرادؼ للعلمية، ومعنى الموضوعية  ●
أو فرضية أو نتيجة مستمدة من التجربة أو قانونا أو فكرة أو وصفا أو تفسيرا أو غيرىا( صادرا العلمي )سواء كاف مالحظة 

، subjectivityعن الموضوع وفي استقالؿ عن أحكاـ الذات وآرائها وعواطفها وقيمها الخاصة. وىي نقيض للذاتية 
وضوعية من شروط العلمية ألنها تضمن وىي أف تتدخل الذات بأحكامها الخاصة في صياغة الحكم العلمي. وكانت الم

وحدة الحقيقة العلمية واستقاللها عن الذوات التي تكتشفها، حتى ال يكوف لكل عالم حقيقتو، فال تقـو بذلك جماعة 
 علمية.

مبدأ التقدـ: سواء اعتبرنا العلم معرفة تراكمية )بحيث أف كل عالم يبدأ من النقطة التي انتهى إليها عالم آخر(، أو  ●
اعتبرناه معرفة تحكمها الثورات والقطائع )أي أف كل نظرية علمية تقـو على أنقاض نظرية أخرى بعد أف تكذبها أو 

، وكل حقيقة علمية يتم اكتشافها تبقى حقيقة نسبية ناقصة ومؤقتة، ال حقيقة تفندىا(، فإف العلم سيرورة تاريخية ال تتوقف
مطلقة ونهائية، وىي تنتظر في كل وقت إما تطويرىا بكشف جوانب أخرى من الموضوع المتعلقة بو، أو بتفنيدىا وإحالؿ 

 حقيقة أخرى محلها، فالعلم بناء مستمر.

ي مسلمات ال يقـو العلم بدوف االعتراؼ بها دوف طلب برىاف األخذ ببعض المبادئ غير المبرىن عليها: وى ●
عليها، وإنما تؤخذ كمقدمات للبراىين، أو أوليات ال نرتد بعدىا إلى مقدمات قبلها، مثل مبادئ الحتمية والسببية واطراد 

 الطبيعة.

II- المنهج العلمي 

 

اللغة العربية، وإذا عدنا إلى "لساف العرب" البن منظور، وجدنا المنهج مرادفا للوضوح والبياف أو الطريق البين،  في
َهٌج ...طريٌق نَػْهٌج: بَػيٌِّن واِضٌح، وىو النػَّْهُج...والجمُع نَهجاٌت ونُػُهٌج ونُهوجٌ »يقوؿ ابن منظور:  َهُج  .َكنَػْهجٍ :وسبيٌل َمنػْ وَمنػْ

َهجِ   :والِمنهاجُ  .وَضُحو :الطريقِ  وَضَح واْسَتباَف  :وأَنَهَج الطريقُ  .﴾لكلٍّ جعلنا منكم ِشْرعًة وِمْنهاجاً ﴿ :وفي التنزيل .كالَمنػْ
َهَج الطريقُ  .الطريُق الواِضحُ  :والِمنهاجُ  .وصار نَػْهجًا واِضحًا بَػيِّناً  أَبَػْنُتو  :ونَػَهْجُت الطريقَ ...صار نَػْهجاً  :واْستَػنػْ

 5.«الطريُق المستقيمُ  :والنػَّْهجُ  .وفالٌف َيسَتنِهُج سبيَل فالٍف َأي َيسُلُك َمسَلَكو ،َسَلكُتو :َهجُت الطريقَ ونػَ ...وَأوَضحُتو

المنهج اشتقاقا  -2»أندري اللند كاآلتي:  وعرفوال تبتعد التعريفات الفلسفية والتقنية للمنهج عن معناه اللغوي، فقد 
ثم إف المنهج ىو البحث والدراسة، ولذلك كاف لو  .من أجل نيل غاية معينة ىو "السعي"، ومن ثم فهو الجهد المبذوؿ
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المنهج ىو الطريق الموصل إلى نتيجة معينة... وقد جاء  -عند المحدثين معنياف متقارباف رغم أنهما متمايزاف، وىما: أ
ترتيب مجموع أفكاره  بويتم  تعريفو في "منطق بور روياؿ" ]بمعنى الترتيب[ػ "ويقصد بالترتيب ىنا فعل العقل الذي

وأحكامو واستدالالتو المختلفة حوؿ موضوع معين على الوجو األفضل بحيث تتسنى لو معرفة ىذا الموضوع. وذلك ما 
نسميو أيضا المنهج. ويتم كل ذلك على نحو طبيعي وربما سار بشكل أفضل عند أولئك الذين لم يتعلموا أية قاعدة من 

تي تنتظر المنهج ىو الخطة الناظمة قبليا لسلسلة من العمليات ال -ولئك الذين قد تعلموىا."...بقواعد المنطق مقارنة بأ
اإلنجاز، وىي الكفيلة برصد بعض األخطاء الالـز تجنبها، وذلك بهدؼ الوصوؿ إلى نتيجة محددة. وقد ذىب ديكارت 

، ذلك الذي يبدو لي من خاللو خاللها منهجيات وِحكما قد صغت من في كتاب "مقالة في المنهج" إلى أف "ىناؾ اعتبار 
ضعف  تتاح لي رغموصوال إلى أعلى نقطة يمكن أف  ،صعودا بها شيئا فشيئا ،أف لي وسيلة لتنمية معرفتي درجة درجة

   6«المنهج ىو طريقة تقنية منظمة يتم بها الحساب أو التجريب. -0عقلي وقصر عمري. 

دد موضوعاتها والمجاالت التي تنتمي إليها، فإف المشترؾ بين كل معرفة مبنية، ولئن كانت المعارؼ والعلـو تتعدد بتع
التلقائية، بما ىي معرفة ال تعتمد في الغالب على منهج مفكر فيو  العامية علمية كانت أو فلسفية )وىنا نستبعد المعرفة

ع النتيجة المطلوبة، وذلك بغض النظر مسبقا(، ىو أنها معرفة منظمة بمنهج مفكر فيو، بخطوات واضحة ىي الكفيلة ببلو 
عن طبيعة ىذا المنهج ونوعية خطواتو وعددىا. ولنا في تاريخ الفكرين الفلسفي والعلمي ما يشهد على تعدد المناىج 

 elenkhos لقد كاف المنهج التوليدي عند سقراط )أو منهج إلينخوسبتعدد االتجاىات الفكرية المكونة لهذا التاريخ. 
طريقا يساعد النفوس على تذكر المعرفة التي كانت لها عندما   (maïeutiqueأو الجدؿ السقراطي أو المايوتيك 

كانت بجوار اآللهة، قبل أف تسقط إلى األرض وتلتحم بالبدف وتنسى ما عرفتو في عالم الخلود. ولقد كاف الجدؿ 
الحسي )عالم ي النفس درجة درجة من العالم أفالطوف طريقا لترق دعن la dialectique ascendante الصاعد
 ولقد كاف "أورغانوف .واألشباح( إلى العالم العقلي الخالص )عالم المثل أو الحقائق الموضوعية المطلقة( الظالؿ

Organon يحتاجها كل علم، نظريا كاف  ّعدَّىا آلة" أرسطو آلة العلم التي رفض المعلم األوؿ اعتبارىا علما بذاتو، بل
الزلل والخطأ. وقد حكم منطق أرسطو الفكر الفلسفي )وضمنو العلمي(  صحابوعمليا، حتى تستقيم ممارستو ويتجنب أأو 

"، أورغانوف فرنسيس بيكوف ينتقد "آلة أرسطو" التي Novum Organum ُولد "أورغانوف جديد قرونا إلى أف
ا كاف منهجي التفسيري ال يقتصر على عمل العقل لم»روحها القياس، ويقترح أخرى قائمة على االستقراء، ىذا وصفو: 

وخطابو فحسب )كما يفعل المنطق الشائع(، بل يشمل أيضا طبائع األشياء، فقد زودت العقل بقواعد وتنظيم بحيث 
قواعد كثيرة ومتنوعة في مذىبي التفسيري  قدمتُ   . ولهذا فقدالشأفعلى نحو مالئم لذلك  يُعِمل نفسو في كل شأف

وقد دعا بيكوف بدوره ألف يكوف ىذا  7«وفقا لنوعية موضوع البحث وحالتو. -بدرجة ما-بحيث ُتكيف منهج الكشف 
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"، منهجا لكل العلـو بغض la méthode expérimentale المنهج، والذي يعرؼ اليـو بػ"المنهج التجريبي
 التي تتناولها، طبيعية كانت أو إنسانية. النظر عن نوعية الموضوعات 

ولم يكن بيكوف الفيلسوؼ الوحيد الذي اجتهد في ابتكار منهج جديد يند عن قواعد القياس المنطقي األرسطي، 
فهذا ديكارت بعده قد وصف تلك القواعد بالعقيمة والكثيرة، التي ال تفيدنا في تعلم أشياء جديدة بقدر ما تعيننا على أف 

في  من أربع قواعد، إذا التزمنا بها، ضمنت لناغيرنا من الناس ما نعرفو منها، ولذلك اقترح منهجا جديدا مؤلفا نشرح ل
 8وىي قواعد الشك والتحليل والتركيب واإلحصاء. ،بلوغ الحقيقة وجنبتنا من الوقع في الخطأ نظره

أف شرعت العلـو في االستقالؿ عن الفلسفة، حتى دأب العلماء على تمييز مناىجهم عن المناىج الفلسفية، فبدأ  وما
، خاصة الطبيعية منها، لتمييزه عن المناىج  الحديث عن "المنهج العلمي" كطريقة خاصة في الدراسة تختص بها العلـو

يقصد بهذا المنهج في غالب األحياف المنهج التجريبي، مثلما وضع الفلسفية أو غيرىا، كمنهج االستبطاف مثال. ولقد كاف 
أسسو فرانسيس بيكوف وطوره علماء آخروف بعده، ولذلك يمكننا أف نجد وصفا لهذا المنهج عند المعاصرين مثل ىنري 

اسل عناصر ىذا ويشرح لنا برتراند ر  9.«يتمثل المنهج العلمي في المالحظة والتجريب»  بوانكاريو، إذ يعرفو كاآلتي:
ذات الداللة،  الوقائعلكي نصل إلى قانوف علمي يجب أف نمر بثالث مراحل رئيسية: األولى، مالحظة »ج بالقوؿ: هالمن

إف صح، والثالثة، أف نستنبط من ىذا الفرض بطريق القياس نتائج يمكن  الوقائعوالثانية، الوصوؿ إلى فرض يفسر ىذه 
صحة النتائج، قُبل الفرض مؤقتا على أنو فرض صحيح، وإف كاف في العادة يحتاج إلى  اختبارىا بالمالحظة. فإذا تبينت

 10.«جديدةإجراء تعديل فيو فيما بعد، نتيجة لكشف حقائق 

وإلى جانب المنهج التجريبي الذي أخذتو معظم العلـو الطبيعية طريقا موصال إلى تفسير الوقائع التي تدرسها وصياغة 
نظريين، عقليين ذه الوقائع، فقد أخذت الرياضيات والمنطق بمنهج آخر يناسب طبيعتهما كعلمين القوانين التي تحكم ى

)قد تكوف  بما ىو منهج ينتقل فيو الذىن من قضية أو عدة قضايا تكوف ىي مقدمات االستدالؿ ،وىو المنهج االستنباطي
اعتمادا على قواعد منطقية خالصة، أو ىو الطريقة القائمة  إلى قضية أخرى تكوف بمثابة نتيجة، بديهيات أو مسلمات(

التسلسل المنطقي المنتقل من مبادئ أو قضايا أولية إلى قضايا أخرى تستخلص منها بالضرورة، دوف التجاء إلى »على 
 11«التجربة، وذلك في مقابل المنهج االستقرائي أو التجريبي القائم على المالحظة والتجربة.

                                                           
8- René Descartes : Discours de la méthode, Librairie Générale Française, Paris, 2000, p. 88-
90. 
9 - Henri Poincaré : Science et méthode, Flammarion, paris, 1947, p. 1. 
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، فالحاؿ أف روحها واحدة، وإف العلم الواحد قد غير أنو ال  ينبغي المبالغة في تقدير االختالفات بين مناىج العلـو
 ،، ولذلك ذىب كلود برنارفي تكوين العلم الواحد يلجأ إلى مجموعة من المناىج بحيث يكوف الفصل بينها مستحيال

يكوناف نوعين من البرىاف متمايزين من ال االستنباط( أف االستقراء واالستدالؿ )أي »إلى  دعاة المنهج التجريبيأحد 
حيث الجوىر. فإف في عقل اإلنساف بطبعو شعورا أو فكرة عن مبدأ يحكم األحواؿ الجزئية، ويسير دائما، وعلى نحو 

سة، أي غريزي، من مبدأ أحرزه أو اخترعو بواسطة الفرض؛ ولكنو ال يستطيع مطلقا أف يسير في البراىين إال بواسطة األقي
وىذا ما يؤكده ىنري بوانكاريو أيضا، صاحب المذىب الحدسي،  12«بالسير من الكلي أو العاـ إلى الجزئي أو الخاص.

، لم وقولو إف العقل الرياضي عقل خالؽ ومبدع ،والتجربةالذي لم يمنعو تعريفو للمنهج العلمي بأنو قائم على المالحظة 
غم أف طرؽ االستدالؿ فيهما تختلف، ىذا رغم أنو من القوؿ إف روح المنهج واحدة بين الفيزياء والرياضيات، ر  يمنعاه

 les méthode deىج البرىنة امنف» غلَّب روح المنهج التجريبي على المنهج االستنباطي ورد األخير إلى األوؿ:
démonstration أما مناىج الكشف زيائي والرياضي.عند كل من الفي ةواحد تليسles méthodes 

d’invention في الصعود من الواقعة إلى القانوف والبحث  ىذه المناىج فهي تتشابو كثيرا. ففي الحاالت كلها تتمثل
 العاِلم الهندسيلقد بنى و عقل الرياضي عقل خالؽ ومبدع،  صحيح أفعن الوقائع القابلة ألف تقود إلى قانوف معين...

عملية البرىنة ذاتها، ليس المنطق كل شيء؛ إف االستدالؿ  ولكن فيي أصبح عندنا مفهوما تلقائيا...مفهـو المكاف الذ
إنما ىو استقراء حقيقي، يختلف بأشكاؿ عدة عن االستقراء الفيزيائي، ولكنو يسير مثلو من الخاص إلى الرياضي الحقيقي 

  13«العاـ.
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13 -Henri Poincaré : Science et méthode, Flammarion, paris, 1947, p. 309-310. 



 ثانيا: مناىج علم النفس

 
ذا أردنا استعارة عبارات أوغست كونت، فقد كاف لزاما أف يمر التفكير في السلوؾ المعرفة، وإمثل بقية أنماط 

اإلنساني والظواىر النفسية من الطور الخرافي الالىوتي إلى الطور الميتافيزيقي التأملي إلى الطور الوضعي العلمي. ولئن  
ر بردىا إلى قوى خارقة للطبيعة،  ة( في الطور األوؿ تفسَّ كانت سلوكات الفرد وحاالتو النفسية )السوية منها وغير السوي

كالمس الشيطاني وتأثير الجاف ومباركة اآللهة ورضاىا، فإف اإلنساف قد انتقل في الطور الميتافيزيقي لمحاولة فهم ىذه 
ة العلـو التي السلوكات وىذه الحاالت النفسية فهما تأمليا نظريا، وذلك قبل أف ينضم التفكير السيكولوجي إلى زمر 

تطلب الدراسة التجريبية الوضعية للسلوؾ اإلنساني، طالبا تفسيره وصياغة قوانينو الثابتة التي تتيح لو التنبؤ بحدوثو 
مستقبال بناء على توفر أسبابو. وفي ىذه المرحلة لعب المنهج العلمي دورا أساسيا، إذ بو انتقلنا من الدراسات الفلسفية 

 الدراسة العلمية للسلوؾ والحاالت العقلية والشعورية والالشعورية وغيرىا، مما يؤلف موضوع علم للحاالت النفسية إلى
باختالؼ مدارس ىذا العلم واتجاىاتو، ولقد كاف المنهج الذاتي أو االستبطاف من أوؿ المناىج المعتمدة في ىذا  النفس

 العلم الوليد.

 

I- المنهج الذاتي ntrospectionL’i   

 

 تعريف المنهج وأصولو والعلمية والفلسفية -2

االستبطاف أقدـ مناىج علم النفس، و"أقلها علمية" بالمعنى التقني، وأقربها إلى ضروب  يعتبرمن الناحية التاريخية، 
يقـو على التأمل الباطني أو المالحظة الداخلية، وقد انتصر لو الفالسفة قبل علماء النفس،  النظر الفلسفي التأملي. وىو

لكونو األكثر مراعاة لخصوصية الظاىرة اإلنسانية عموما والظاىرة النفسية على نحو خاص. فالحاالت الشعورية داخلية 
برىا الفرد بنفسو، ويحس بها إحساسا مباشرا. فإذا معاشة، ال خارجية مادية يمكن رصدىا بالمالحظة الموضوعية، إنما يخت

الوقوؼ على حقيقة عالمو الداخلي، فإنو يلجأ إلى "االستبطاف"، ليرى بنفسو ما يجوؿ بداخلو من أفكار  الواحد منا أراد
 وأحاسيس ورغبات ومخاوؼ وقدرات وقرارات وغيرىا.



ماء النفس ال يعني أنهم الوحيدوف الذين استخدموه قبلهم، غير أف القوؿ إف الفالسفة قد انتصروا لهذا المنهج قبل عل
 الحاؿ أف من العلـو الطبيعية ما لعب فيو االستبطاف دورا حاسما في البناء النظري، وذلك حاؿ الفيزياء والفيزيولوجيا مثال.

عن الفيزياء وعلم بل  -ال عن الفلسفة–من الغريب أف علم النفس قد تعلم استخداـ المنهج الذاتي في المالحظة »و
وظائف األعضاء )الفيزيولوجيا(. استخدمتو الفيزياء في دراسة الضوء والصوت، والفيزيولوجيا في دراسة أعضاء الحس. 
ويجب أال يغيب عن الباؿ أف الضوء والصوت ليسا وقائع موضوعية مطلقة؛ ألف الضوء ليس مجرد إشعاع، بل ىو إشعاع 

أف يجرب الفيزيولوجي وظائف أعضاء الحس،  أجل تزازػ بل ىو اىتزاز مسموع...فمنمرئي، والصوت ليس مجرد ذبذبة اى
ينبو عضوا معينا ثم يطلب إلى الفرد أف يسجل التأثير الذي حدث لو، واإلحساس الذي حصل عليو. وىذا الضرب من 

؛ وىو Method of impressionالمنهج الذاتي للحصوؿ على "ىذه" الحقائق يمكن أف يسمى منهج التأثر 
ذاتي ألف الشخص الذي يقع عليو أو فيو التأثير يالحظو. وفي العادة كاف الفيزيولوجي يجرب على نفسو أوال، فيجري 

كاف لو أشخاص آخروف يقوموف لذي لقي. ولكي يتحقق من مالحظاتو،  تنبيها على أحد أعضاء حسو، ويدوف التأثير ا
التأثير عن نفس المنبو، قُبل األمر على أنو حقيقة قائمة تدؿ على  بنفس التجربة كموضوعات، فإذا سجل كل واحد عين

ىذا رغم أف منهج االستبطاف بمعناه الواسع كما يستخدـ في علم النفس أعم من منهج  14«وظيفة ىذا العضو من الحس.
عندما تتلقى تنبيها، فإف خبرتك »حي. فػالتأثر بهذا المعنى الضيق، وذلك ألنو ينظر إلى الظاىرة النفسية ككل وكمجموع 

في مجموعها أغنى من مجرد التأثير المباشر الذي تلقيتو عن المنبو. ومنهج التأثير يدعوؾ فحسب إلى أف تدلي باألثر 
  15«المباشر، بينما منهج االستبطاف الواسع يريدؾ أف تدلي بخبرتك كلها في ىذه اللحظة، أو أقصى ما تستطيع منها.

ت الشعورية تحدث أحيانا حينما يثير انتباه الفرد مثير خارجي، فيثير فيو ذلك استجابات معينة، صحيح أف الحاال
شعورية كانت أو عقلية أو حركية، وىو ما يقتضي المالحظة الموضوعية والدقيقة للمثيرات المذكورة، ولكن فهم االستجابة 

االعتبار طبيعة الذات التي تستجيب، ىذا باإلضافة إلى أف ال يكفيو ربطها بمثيرىا ربطا آليا، وإنما يجب أف نأخذ بعين 
السلوؾ اإلنساني )ذىنيا كاف أو حركيا( ال يمكن اختزالو في االستجابة لمثيرات العالم الخارجي. وىذا ىو السبب الذي 

 اىج الموضوعية،شأنو شأف المن كالسلوكية مثال،  علم النفس، باستثناء القليل منها مدارسجعل المنهج الذاتي يغزو جل 
االستبطاف كمنهج للمالحظة في علم النفس ليس ملكا لمدرسة بعينها، مثلما أف المنهج الخارجي ليس ملكا »ذلك أف 

ذلك من ىذه الحقيقة وىي أف كثيرا من علماء النفس قد استخدموا كال المنهجين؛ وغالبا ما   ألية مدرسة كذلك. ويظهر
 16«كاف استخدامهم لكليهما في بحث بعينو.
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 قيمة االستبطاف وحدوده -0

التأمل الباطني ليس مجرد وصف لكيفية ارتباط الحالة الشعورية بمثيرىا، وإنما ىو النظر في تلك الحالة الشعورية  إف
 في ذاتها، ومحاولة فهمها في تجربتها، ومن ثم تحليلها ووصفها. ولهذا المنهج إيجابيات كثيرة، منها:

العارفة بموضوع معرفتها من حيث أنو ينتمي إليها، كما أنو أنو يُثمِّن الذاتية، ويستثمر الحميمية التي تربط الذات  ◦
العيش، ويجعل فهم الحالة الشعورية أو السلوؾ مشروطا باختباره كظاىرة حية، وىاتاف ميزتاف يحتاجهما علم يثمن تجربة 

على أف مهمة علم النفس أف  -مهما تكن ميولنا إلى أية مدرسة–نحن مجمعوف »النفس لإلحاطة بموضوع دراستو. فػ
يدرس الفرد، وأف حقائقو تقـو على مالحظات أفعاؿ الفرد. فإذا كاف الفرد كائنا حيا لو القدرة على أف يقدـ تقريرا؛ فلنا أف 

وضوع الدراسة "الذات نطلب إليو أف يالحظ ويقرر بعض أفعالو ىو، أو ما يحدث لو أو فيو. ولو أطلقنا على الفرد م
subject ؛ فلنا أف نسمي المالحظات التي يدلي بها على ىذا النحو "مالحظات ذاتية"subjective 

observations مستخدمين اللفظة المقابلة "موضوعي ،"objective للمالحظات التي يجربها عليو شخص"
 17«التي يدلي بها الشخص ذاتو استبطانية. آخر. فاالستبطاف مالحظة ذاتية، وفي بعض األحياف تسمى المالحظات

أنو يراعي خصوصية الظاىرة النفسية، المتسمة بالتغير والحركية والفيض الذي يند عن الضبط والتكميم الموضوعي،  ◦
والمتسمة بالنسبية بحيث تختبرىا كل ذات بشكل مخالف للذات األخرى، وفي ذلك ال يختلف معنى المالحظة العلمية 

 المالحظة ال تختلف المالحظة الذاتية جوىريا عن»وبذلك ه األخيرة وظيفتها التي يسندىا لها العلم. أو تفقد ىذ
الموضوعية: ما زلنا نعتبر طريقة التأثر لونا من ألواف المالحظة الذاتية ما داـ الشخص يقرر التأثير الذي يتلقاه بنفسو. 

حقا شيئا آخر مختلفا عن المالحظة العادية للحقائق الخارجية. وتبقى بعد ىذا مسألة ما إذا كانت المالحظة الذاتية 
فطريقة التأثر يمجدىا علماء النفس االستبطانيوف الذين ينظروف إليها وكأنها الحاؿ النموذجية للمالحظة السيكولوجية 

حظة، فهي تبدو البسيطة، ويكرىها السلوكيوف على أنها ملطخة بالصبغة الذاتية. أما للشخص نفسو الذي يجري المال
فهي تبدو لو نفس النوع اـ عينيو ضوءا، فيقرر "إنو أخضر"، أم تُلقيأنت موضوعية كمالحظة حقيقة موضوعية أو خارجية. 

من المالحظة الذي يجريو دائما على األشياء؛ إال أنو ربما كاف أكثر معاناة للتجربة. وربما استطاع أف يُقنع نفسو أف تلك 
 18«عينيو" أكثر منو على الحائط حقيقة؛ ولكن المالحظة تبدو موضوعية كأية مالحظة أخرى.الصورة شيء "في 

أنو يساعد في تجاوز مفهـو الموضعة في الدراسة العلمية، ويراعي مسألة تمركز الذات حوؿ الموضوع، وفي ذلك  ◦
بالتخلي عن االستبطاف كمنهج علمي جمع بين ميزة القرب من الموضوع وميزة دقة المالحظة. أما أولئك الذين ينادوف ي

إذا كاف منهج التأثر الذاتي، أو المالحظة » لماذا؟ ضد كل مالحظة علمية.في علم النفس، فإف حججهم تصلح 
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الداخلية، أو االستبطاف، غير صحيح من أساسو؛ فإنو يبدو أف كل مالحظة علمية غير صحيحة؛ ألنو يتطلب من المالحظ 
تتطلبو تلك تماما...فالمالِحظ اإلنساني ما أشبهو بآلة تسجيل حساسة، كالترمومتر مثال. فأنت من الناحية العملية ما 

حينما تختبر ترمومترا جديدا، تجربو في درجات حرارة معلومة لترى ىل يسجل في غير خطأ درجات الحرارة ىذه. فإذا 
لى أنو صحيح في حقيقتو الخارجية. وفي استوثقت من دقتو جربتو في درجات حرارة مجهولة وأخذت تقبل ما يسجلو ع

التجربة السيكولوجية يعمد الباحث إلى معرفة المؤثر الذي طبقو على موضوعو؛ وبذلك يمكنو أف يستفيد من إجابة 
الشخص لو من حيث أنها تبين شيئا عن ىذا المفحوص نفسو والعمليات التي تجري فيو. أما في التجربة الكيميائية أو 

ف الباحث يعرؼ مالِحظو ويثق بو، ويأخذ إجابتو دليال على حقيقة موضوعية مجهولة. وعلى ىذا فمنهج التأثير الفيزيقية؛ فإ
والمالحظة العلمية الصحيحة ال يختلفاف من حيث ىما مالحظة، ولكن فيما يسبقهما وما يتلوىما. ىما عند المالِحظ 

ما" من موضع مختلف، ويقصد وجهة مختلفة. وضوابط طريقة شيء واحد، وإنما يختلفاف عند الباحث ألنو يبدأ "في كليه
التأثر ىي بعينها ضوابط المالحظة العلمية بصفة عامة. وىي إجماع مالحظين مختلفين، واتفاؽ الحقائق التي يدلوف بها. 

  19«.ىذا رغم أف األفراد يختلفوف كثيرا حتى ال نستطيع أف نتوقع إجماع المالحظين عموما في تجربة سيكولوجية

 غير أنو لهذا المنهج عيوبا منها:

أف الموضوعات التي يمكن دراستها باالستبطاف محدودة، وبالتالي تكوف نتائج ىذا المنهج مقتصرة على بعض  ◦
 الظواىر فقط.

أف االستبطاف يفتح المجاؿ لسيادة الرأي ال العلم، ويمهد الطريق لسيادة األحكاـ المسبقة والشخصية، فيكوف ىذا  ◦
 المنهج طريقا إلى الظن ال العلم.

أف ىذا المنهج يعتمد على المالحظة الداخلية، وفي ذلك يستعين بمالحظين يلعبوف دور أدوات المالحظة، ولكن  ◦
 ربة التي تمكنهم من النقل الدقيق واألمين لما يجدونو في دواخلهم.نوف مفتقدين للدُّ ىؤالء كثيرا ما يكو 

أف ىذا المنهج يعتمد على اللغة كوسيلة أساسية في نقل خصائص العالم الداخلي، والحاؿ أف ىذه تطرح مشكالت   ◦
لذلك فعباراتهم كثيرا ما تنقصها الدقة  كثيرة، منها أف ىؤالء المالحظين يستخدموف لغة عامة، ال لغة علمية تقنية دقيقة،

 والوضوح، بل وكثيرا ما تكوف في حاجة إلى شرح وتوضيح، ألنها تقبل تأويالت كثيرة.

أف االستبطاف يعتمد على ما ينقلو المالحظوف مما يعيشونو )ىم العينة(، وقليال ما يجد الباحث التعاوف الكافي من  ◦
إما نتيجة  ،أشياء معينة أو أنهم يغيروف بعض الحقائق أو أنهم يصيبهم بعض االرتباؾ أفراد ىذه العينة، فإما أنهم يخفوف
 كونهم موضوعات للدراسة للعلمية.وعيهم بخوؼ أو قلق أو اضطراب نتيجة 
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II- المنهج التجريبي 

 علم النفس تاريخ المنهج التجريبي في -2

مقابل دعاة "المنهج الذاتي" أو "المالحظة الداخلية" أو "االستبطاف"، اتجو الكثير من علماء النفس إلى التجريب  في
واالستقراء، محتجين بالنتائج التي حققها ىذا المنهج في العلـو الطبيعية، فصار المنهج التجريبي من أكثر المناىج 

وفي ذلك يرجع الفضل الكبير إلى مجموعة من العلماء، من أىمهم  بي.اعتمادا في علم النفس، خاصة علم النفس التجري
، 2879، صاحب أوؿ مختبر لدراسة الظواىر النفسية والسلوكية سنة Wilhelm Wundt األلماني فلهلم فوندت

ما تجسد بوضوح في إقامتهم المخابر النفسية في أوطانهم بعد  أثار لدى تالميذه النزعة التجريبية. وىذا»وقد 
عودتهم...وتعكس ىذه الظاىرة نظرة المشتغلين في ميداف علم النفس إلى الظاىرة النفسية نظرة موضوعية باعتبارىا 

ن إخضاع تحدث في الزماف والمكاف. ولقد جاءت ىذه النظرة لتحل محل النظرة القديمة، التي ترى أنو من غير الممك
الظاىرة النفسية للدراسة، بوصفها شيئا يختلف عن بقية الظواىر اختالفا جوىريا. وربما رسخت النظرة الجديدة إلى علم 
النفس االعتقاد بإمكانية قياـ علم موضوعي يقف على قدـ المساواة مع علـو الطبيعة، وشجعت أصحابها على اتباع 

. ومن الثابت تاريخيا أف ىذه النظرة حملت أصحابها إلى الطرائق واستخداـ األدوات التي تستخدـ  في تلك العلـو
استخداـ التجربة في نشاطهم العلمي، نظرا لما توفره للباحث من إمكانية مالحظة الظاىرة السلوكية أكثر من مرة ضمن 

لتي تترتب عن حدوثها. وأصبحت شروط معينة، ثابتة أو متغيرة، وفهم األسباب والعوامل التي تقود إليها، ومعرفة النتائج ا
 20«المخابر النفسية مركز نشاط المهتمين بالعلم الجديد.

ومنذ ذلك الحين زاد إعالنا النفصاؿ علم النفس عن الفلسفة،  إدخاؿ التجريب إلى علم النفس إذف كافلقد  
في علم النفس ىي نفسها التي  االعتماد على المنهج التجريبي في األبحاث النفسية والسلوكية. ومع أف روح ىذا المنهج

، إال أنو يتلوف قليال بخصوصية موضوع ىذا العلم. فبماذا يتميز المنهج التجريبي في علم النفس؟  تحضر في بقية العلـو
 ما ىي خطواتو؟ وما قيمتو في البحث العلمي النفسي؟ وما ىي حدوده؟

وات التجريبية المنظمة التي ينتهجها الباحث للتحقق عدد من الخطمن  من حيث بنيتو العامة، يتألف المنهج التجريبي
بأنو تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحددة لحدث ما،  في علم النفس يعرفو الباحثوف وربمامن صحة فرضية وضعها. 

 أو ىو طريقة في البحث العلمي تتضمن تغييرا مضبوطا ومتعمدا مع مالحظة التغيرات الواقعة في ذات الحدث وتفسيرىا.
ويمكننا تلخيص  للشروط المحدِّدة للواقعة المدروسة، مع مالحظة التغيرات الناتجة عن ذلك، وتفسير تلك التغيرات.

 خطوات المنهج التجريبي في تسع، وىي:
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 ، سوية كانت أو مرضية.مالحظة دقيقة مالحظة الظاىرة ◦

 تحديد المشكلة العلمية )لماذا تحدث ىذه الظاىرة؟ كيف تحدث؟...( ◦

 الفرضية )كجواب مسبق ومحتمل للمشكلة العلمية( صياغة ◦

اختيار العينة )مجموعة من األفراد المحددة صفاتهم بعناية(، يشترط فيها أنها تجمع خصائص المجتمع الذي  ◦
اء التجربة وتقود استمدت منو والذي نود دراستو. وىذه العينة يجب أف تستوفي شروطا خاصة حتى تحقق الغرض من إجر 

 .ى نتائج دقيق، من ىذه الشروط أنو يتم اختيارىا عشوائيا حتى تمثل كل الجماعة المدروسةإل

)مثل العمر والجنس والمستوى  21إجراء التجربة، في شروط مضبوطة، لذلك يجب ضبط المتغيرات والتحكم فيها ◦
نسة، وحتى يتسنى للباحث إعادة إجراء االقتصادي والمستوى التعليمي والدين والحالة العائلية...( حتى تكوف العينة متجا

 التجربة، إف أراد التأكد من صحة النتائج.

ة، وتحويلها جمع النتائج وتحليلها، من خالؿ اإلحصاءات أو تفريغ االستمارات، والمقارنة بين أداءات أفراد العين ◦
 إلى أرقاـ )التكميم(، واستنتاج صحة الفرضية أو خطئها.

 حالة تأكيد صحة الفرضية.صياغة القانوف في  ◦

 تعميم النتائج، عمال بمنطق االستقراء، شريطة تكرار التجربة. ◦

 الحصوؿ على إمكانية التنبؤ مستقبال. ◦

الذي عرفتو وسائل المالحظة والقياس والتجريب، مثاؿ ذلك ما  النفس التجريبي من التقدـ التقنيوقد استفاد علم 
 ـو المعرفية.تقـو بو اليـو علـو األعصاب والعل

فهناؾ تجارب مخبرية،  -أوتتنوع التجارب العلمية في علم النفس تبعا للمكاف الذي يجرى فيو التجريب العلمي: 
، يتم فيها التحكم في وتتم في ظروؼ مخطط لها مسبقا داخل المختبر، في مكاف مزود بأدوات الضبط والقياس

ث في مناخ تجريبي أو اصطناعي يتناسب مع أغراض البحث، وىذا المتغيرات، بحيث يتم وضع أفراد العينة موضع البح
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ويرتبط تغيرىا المعالجة لقياس مدى تأثير اختالؼ مستوياتو على اختالؼ مستويات المتغير التابع، الذي يمثل النتيجة التي يتوقع الباحث الوصوؿ غليها 
التعب والتأثير على مستوى األداء العقلي. كما قد يمثل المتغير المستقل  بالمتغير المستقل. وقد يكوف المتغير المستقل ظاىرة من الظواىر كالضوضاء أو

ل محدد ذو أحد األساليب العالجية، كقياس تأثير العالج العقالني على الحد من العنف لدى طالب المدارس. وال بد أف تحتوي التجربة على متغير مستق
ع يمكن قياسو وتقدير درجاتو بطريقة موضوعية ومن خالؿ استخداـ أدوات ومقاييس تتميز مستويات متعددة يسهل معالجتها، باإلضافة إلى متغير تاب

 بالثبات والصدؽ وسهولة التطبيق.



الوسط الطبيعي  ثم ىناؾ تجارب غير مخبرية، تتم في -يساعد الباحث على التحكم في كافة متغيرات الدراسة. ب
ة للظاىرة المدروسة، وىي التجارب الميدانية، ويتم فيها إجراء التجارب واختبار الفروض في مناخ عادي، كالمدرس

والمصنع والبيت. وتتميز ىذه الطريقة بأف األفراد موضوع البحث ال يتصنعوف الحركة أو النشاط، حيث ال يوجد لديهم 
  22شك في أنهم مراقبين أو موضوع دراسة، مما قد ينعكس على سلوكهم.

 وحدوده قيمة المنهج التجريبي في علم النفس -2

إلى نتائج دقيقة وموضوعية، كما أنو يمكننا من تفسير الظاىرة المدروسة تتجلى قيمة المنهج التجريبي في كونو يقودنا 
وصياغة قوانين ثابتة تحكمها، ومن ثمة يمكننا من التنبؤ بحدوثها مستقبال، واستباؽ ذلك إما بتجنب أسبابها لمنع 

من خالؿ دراسة اإلحساس واإلدراؾ وقف العلماء قبل أف »فػ حدوثها، أو باالستعداد لها إذا رأينا أف حدوثها حتمي.
يصبح علم النفس قائما بذاتو على تخـو الظاىرة النفسية، وحاوال استجالء طبيعتها وقوانين تكونها وتطورىا بوسائل 

مهم موضوعية، وأحيانا بلغة علومهم. وبذا مهدوا السبيل أماـ علماء النفس لدراستها بنفس الوسائل، ولكن بلغة عل
الناشئ. ثم إف إفادتهم من التقنيات المستعملة في العلـو القريبة من علم النفس كالفيزيولوجيا والتشريح...وتوظيفها في 

 23«دراسة موضوعات تلك المحاور رسخا لديهم اإليماف بجدوى عملهم وموضوعية النتائج التي كانوا يتوصلوف إليها.

اعدت على تطور علم النفس ليصبح علما، من خالؿ ساستخداـ المنهج التجريبي من العوامل األساسية التي  يعد
التجريب على الحيواف ثم اإلنساف، باإلضافة إلى استخداـ المعالجات اإلحصائية في التعامل مع البيانات المستخرجة من 

 التجارب وما يتبعها من زيادة الثقة في النتائج.

وندت، أصبح علم النفس التجريبي أحد فروع علم النفس األساسية التي تستهدؼ ابتكار طرؽ جديدة للبحث ومنذ ف
العلمي وتطوير أساليب وإجراءات لتصميم التجارب العلمية، بما يفيد تقدـ وتطور الدراسات في علم النفس، ويعد القاسم 

إلجراء مختلف الدراسات والبحوث العلمية، لتحقيق  المشترؾ بين مختلف فروع علم النفس، فيستعين بو المتخصصوف
أكبر قدر من الدقة والموضوعية عند دراسة الظواىر النفسية. كما ساىم في تطوير مناىج البحث في شتى فروع علم 
النفس، وتحوؿ العلم من مجرد علم يهتم بدراسة الشعور اإلنساني إلى علم يهتم بدراسة السلوؾ اإلنساني والحيواني 

 ستخداـ المنهج العلمي القائم على المالحظة والتجربة والقياس واالستدالؿ االستقرائي.با

 : ى جانب قيمتو العلمية ىذه، فإف للمنهج التجريبي في علم النفس حدودا، منهاولكن إل
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العينة قد ال تمثل تلك يعتمد على العينة في إجراء التجربة، ومن ثم تعميم النتائج على مجتمع الدراسة، غير أف أنو  ◦
 مجتمع البحث، وبالتالي يصعب معها تعميم النتائج.

ال يصلح أحيانا لدراسة الظواىر التي يصعب التحكم فيها، مثاؿ ذلك، أنو يصعب التجريب على اإلنساف إذا   أنو◦ 
 كاف ذلك قد يلحق بو األذى.

لمتوصل إليها، مثل صعوبة الحصوؿ على ىناؾ عوامل تحدث أثناء إجراء التجارب تؤثر في مدى دقة النتائج ا◦ 
 التعاوف التاـ من أفراد العينة.

رات المؤثرة في الظاىرة المدروسة من جهة، ثم إف المنهج التجريبي يعتمد على استخداـ صعوبة حصر جميع المتغي ◦
لنفس، لتأثر الظاىرة أسلوب الضبط والعزؿ لكافة العوامل المؤثرة على الظاىرة، ولكن ىذا يبدو صعب التحقق في على ا

 فيو بعوامل عديدة متفاعلة يصعب تثبيتها. 

 صعوبة تحقيق الموضوعية، نظرا ألف أفراد العينة يغيروف من سلوكاتهم عندما يعلموف أنهم موضوع دراسة. ◦

 ىر يمكن التجريب عليها وإعادة إحداثها، فهنالك ما يحدث مرة واحدة فقط.ليست كل الظوا ◦

 .؟"ىل الظاىرة النفسية يمكن أف تكوف موضوع بحث"سألة رة ىي نفسها الظاىرة، وىذا يثير مإعادة الظاى ليست ◦

   كيف يمكننا مالحظة المشاعر ومختلف االنفعاالت الداخلية، التي تعاش فقط؟ ◦

 تاريخ علم النفس التجريبي  -3

النفس التجريبي بشكل مباشر مع تاريخ علم النفس كعلم مستقل عن الفلسفة. ولئن كاف فوندت  ارتبط تاريخ علم
شهد لو بالنصيب األوفر من المساىمة في نشأة ىذا العلم، فإنو كاف لمفكرين وعلماء سابقين عليو مساىمات مهمة في يُ 

(، الفيلسوؼ 2822-2887) G. Fechnerومن ىؤالء العلماء جوستاؼ فخنر ذلك، خاصة علماء عصر النهضة. 
 .Hكوفيزياء"، وىرماف ىلمهولتز األلماني وعالم النفس التجريبي واالستاذ في جامعة ليبزغ، ألف كتابا في "مبادي السي

Helmoholtz (2802-2894 ىذا الذي كاف لو إسهاـ واضح في الربط بين علم وظائف األعضاء وعلم النفس ،)
المثير  )وىو الوقت المستغرؽ بينوقد كانت أىم إسهاماتو في مجاؿ دراسة زمن الرجع  .وكاف لو تأثير كبير على فوندت

عند اإلنساف، وقد توصل إلى وجود فروؽ فردية بين األفراد في زمن الرجع، إضافة إلى الفروؽ وبداية ظهور االستجابة( 
اىتم بدراسة وظائف األعصاب  داخل الشخص نفسو، والتي تتأثر بما يتعرض لو الشخص من مواقف متنوعة. كما

(، فقد اىتم بالعمليات العقلية العليا، مثل 2852-2929) H. Ebbinghousبنجهاوس . أما ىيرماف إالحسية



أثر الزمن الممتد بين التعلم واالستعادة على تذكر ما سبق أف تعلمو الفرد. وتركز وقاـ بدراسة الذاكرة وأثرىا في التعلم. 
 دار ما يمكن تذكره بغض النظر عن الخبرة الذاتية للتذكر. اىتمامو على تحديد مق

(، فهو أوؿ من فكر في وجود فرع من علم النفس يستخدـ التجريب في أبحاثو، 2902-2830فوندت ) فلهلم أما
معمل النفس التجريبي، كما أنو صاحب أوؿ ويعتمد على الضبط والتحكم لتكميم الظواىر اإلنسانية، ويطلق عليو علم 

، وقبلها بخمس سنوات نشر كتابو في "مبادئ علم 2879نفسية، افتتحو في ليبزع عاـ سيكولوجي لدراسة الظواىر ال
النفس الفيزيولوجي". وقد تركزت البحوث التجريبية في ىذا المختبر على ثالثة محاور، ىي دراسة الحس، واإلدراؾ 

على وقد ركز فوندت دراستو الفيزيولوجية النفسية  24رجع.البصري واللمسي والسمعي، والسيكوفيزياء، ودراسة زمن ال
الفسيفساء النفسية من إحساسات وإدراكات وشعور وانفعاؿ، فوجد في ىذه العناصر ما يجب على علم النفس تناولها 

ة بين بالتعرؼ على طبيعتها والعالقات بينها في تفاعلها، فصار يدرس الحواس وردود األفعاؿ والمساحة الزمنية الفاصل
المثيرات واالستجابات. فعلم النفس في نظر فوندت يجب أف يدرس الخبرة الداخلية المباشرة للفرد. أما طريقة تناوؿ 
ىذا الموضوع، فإف خصوصية ىذا األخير تفرض على الباحث التخلي عن التقنيات المستخدمة في دراسة البنية العضوية 

منهج جديد يتناسب مع طبيعتو ويراعي خصوصيتو. لذلك اقترح فوندت   للكائن الحي وعالقتو مع المحيط، والبحث عن
كال من المنهج التجريبي ودراسة التاريخ الطبيعي كمنهجين علميين يصلحاف لدراسة اإلنساف من الناحية البيولوجية. غير 

ل نفس األىمية العلمية عند أنو ومع إشادتو بالتجربة في الدراسة العلمية لإلنساف، إال أنو ذىب إلى أف التجربة ال تحم
دراسة الجوانب الشعورية المعقدة، وال ىي بنفس الفاعلية في المعرفة النفسية، لذلك اقترح االستبطاف منهجا، ونصح 

 بضرورة أف يصبح المنهج الذي يبدأ بو علم النفس.

االستبطاف، اعترضتو صعوبات  ريقة طولكن بعد أف أجرى فوندت سلسلة من التجارب النفسية المخبرية، مستخدما 
كثيرة، وذلك بسبب تفاوت قدرات المفحوصين على التعبير عن ما يعيشونو داخليا، لذلك اضطر إلى إدخاؿ تقنية جديدة 
مضافة إلى االستبطاف، وىي التدريب؛ أي تدريب مفحوصيو على ما يجب عليهم فعلو حين مراقبتهم انشطتهم النفسية 

ساساتهم إلى الباحث عن طريق اللغة. غير أف فوندت وتالمذتو معو انتهوا إلى أف تلك التجارب الداخلية، وكيفية نقل إح
لم تكن موضوعية بالقدر الذي يجعل الباحث يطمئن إليها. وقد حاوؿ فوندت تطوير االستبطاف التقليدي في االتجاه 

التوفيقية للدراسات النفسية عند فوندت، بين  الذي يجعلو يتناسب مع تقنيات المخابر الحديثة، وىو ما يشهد على النزعة
 25النزعات االستبطانية والنزعات التجريبية.
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III- منهج المقابلة الشخصية 

 تعريف المنهج ومجاالت استخدامو -2

وعلم النفس في علم النفس العالجي وفي الطب العقلي وعلم النفس االجتماعي  خاصة تستخدـ طريقة المقابلة
بل ىي الطريقة األكثر  . وىي طريقة فعالة لجمع المعلومات حوؿ الظاىرة المدروسة، سوية كانت أو مرضية.المهني
وىي تقـو على ترتيب مقابالت بين الباحث أو المعالج النفسي والشخص را بين الباحثين في قياس الشخصية. انتشا

األسئلة المضبوطة والموجهة بما يريد الباحث معرفتو،  منر األوؿ لألخير مجموعة المعني بالحالة المدروسة، بحيث يحضِّ 
ومن خالؿ مضامين أجوبة الشخص المفحوص وشكلها يالحظ الباحث طبيعة استجاباتو وكيفيتها، ونوعية االنفعاالت التي 

االستدالؿ ونوعية ، وتعبيراتو الجسدية ونوعية اللغة واأللفاظ التي يستخدمها وطبيعة مثال ترافقها، ىل ىو ىادئ أـ انفعالي
الحجج، ىل يلجأ إلى التبرير أـ يكتفي بالوصف مثال، ومدى تعاونو في األجوبة أو رفضها، ىل يجيب عفويا أـ بتحفظ أـ 
يتجنب بعض األسئلة أـ يحب الكالـ في موضوعات وال يحب أخرى، فينظر الباحث إلى كل ذلك كعناصر متكاملة تكوف 

 طرفي المقابلة.بنية واحدة ىي شخصية الفرد أحد 

ومن حيث ىي طريقة علمية، تستخدـ المقابلة في علم النفس إما كطريقة بحث وبناء نظري، أو كطريقة للعالج، ومن 
ثمة فهي تصلح لتشخيص الحاالت المرضية بغرض تفسيرىا واقتراح العالج لها، مثلما يستخدمها الطب النفسي أو 

واستعداداتهم  ية لألفراد للتعرؼ على قدراتهملسواء والقوة الشخصالتحليل النفسي. كما تستخدـ لتشخيص مكاف ا
وميولهم، بغرض استخدامهم في مهن معينة. ثم تستخدـ في المساعدة النفسية االجتماعية للشخص لتنمية استعداده 

 االجتماعي وتثبيت أناه خالؿ تفاعلو مع الجماعة، مثلما يفعل ذلك علم النفس االجتماعي.

وموضوعية قد يحوؿ بينو دانيا، بطريقة أو بأخرى، وىو ما ، وبذلك يتصل بو الباحث وجذات إنسانية وألف المفحوص
المالحظة والحكم العلميين، ىذا باإلضافة إلى المظهر الخارجي للشخص واألحكاـ المسبقة التي قد تكوف لدى الباحث 

تماعية أو المستوى التعليمي أو االنتماء الديني أو حوؿ ذلك المظهر أو حوؿ الجنس أو اللوف أو العرؽ  أو الطبقة االج
من شوائب الذاتية وأكثر  االسياسي أو غيرىا، من أجل كل ذلك يتوسل الباحثوف بوسائل لالستبياف تجعلو أكثر تجرد

يها نفس نزوعا إلى الموضوعية. ومن ىذه الوسائل اللجوء إلى تكرار المقابلة، بحيث يقـو بها باحثاف أو أكثر، فيسلكاف ف
المسلك ويطرحاف نفس األسئلة ويسجالف البيانات، ثم يقارناف بين ما سجاله، وال يصادقاف إال على ما تم تسجيلو في  

  26كلتا المقابلتين، أو على األقل يكوف ىناؾ نوع من التقارب بين البيانات.
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غيرىا من مناىج البحث العلمي، فقد عرفت طريقة المقابلة تطورا منذ أف دأب علماء النفس على استخدامها.  ومثل
ولئن كانت في البداية تتم على نحو أقل تنظيما، فلم تكن تتجاوز محاولة أخذ بعض االنطباعات حوؿ الشخص طرؼ 

عشوائية، فإنها قد أصبحت تدريجيا أكثر ضبطا وأكثر تقنينا المقابلة، وىو ما كاف يطبعها ببعض العيوب، أىمها الذاتية وال
وعلمية، سواء من حيث نظامها وطرؽ ممارستها أو من حيث مضامينها. فمن حيث الشكل، صارت المقابلة تتم في 

ئلة وكتابة األس ،بتحضير وسائل جمع البيانات وتفسيرىا ظروؼ مضبوطة ومتحكم فيها، أعني أنو يتم التحضير لها مسبقا،
أما من حيث المضموف، فإف ىذه األسئلة موضوع المقابلة ُتَحضَُّر على  ، وإعداد منهج المقابلة وكيفية تسييرىا.وتوحيدىا

ي ذنحو موجَّو، بحيث تغطي كل ما يريد الباحث االستبياف حولو. ففي علم نفس العمل مثال، إف المختص النفسي ال
، ثم الفرد الذي تريد توظيفو يَحضِّر أسئلة موحدة تغطي كل مناطق الشخصية تتوسل بو المؤسسة المشغِّلة لقياس شخصية

 يالحظ كيف يتفاعل كل مترشح مع تلك األسئلة، فضال عن مضموف أجوبتو.

لنفس، كما تستخدمها جل مدارس ىذا ونظرا لفعاليتها، فإف طريقة المقابلة الشخصية تعتمد في أغلب مجاالت علم ا
الخلفية الفكرية لكل مدرسة، بل وىي توظفها إلى جانب مناىج أخرى أو تجعل منها خطوة من ، بغض النظر عن العلم

خطوات دراستها. فقد تكوف المقابلة الشخصية وسيلة لالستبطاف، أعني وسيلة للمالحظة الذاتية، حيث يطلب الباحث 
ما يراه في عالمو الداخلي وما  من المفحوص أف يجيبو عن مجموعة من األسئلة تكوف كلها غرضها أف يصف المفحوص

يعيشو من تجارب شعورية. وقد تكوف المقابلة خطوة من خطوات المنهج التجريبي في علم النفس، بحيث قد يتوسل 
صحة فرضية تفسيرية لديو  بمجموعة من األسئلة يوجهها ألفراد عينة الدراسة يكوف غرضو منها التأكد منالعالم المجرب 

أو خطئها، سواء تمت المقابلة على نحو منظم ومقنن أو بشكل غير ذلك. كما تستخدـ المقابلة في التحليل النفسي، 
فيها يحاوؿ األوؿ ومعلـو أنو من أىم وسائل العالج بالتحليل النفسي اللجوء إلى مقابالت بين المعالج النفسي والمريض، 

خلل في البنية النفسية لألخير التي تنعكس على سلوكاتو في صيغة مرضية )انحرافات(، والتي تكوف الوقوؼ عند مكامن ال
 دائما غالبا ال شعورية.

 عقبات في طريق منهج المقابلة -0

غير أف طريقة المقابلة الشخصية تعترضها عقبات، وتكوف فعالة إف تمكن الباحث أو المعالج من التغلب على ىذه 
العقبات. أىمها أف الشخص المستجَوب كثيرا ما ينزع إلى اإلخفاء والتردد وال يميل إلى التعبير الصادؽ عن مشاعره 

إذا عبر عنها بصدؽ فإف ذلك يكوف موضوع أحكاـ اآلخرين ونقدىم  الحقيقية، ذلك ألنو اعتاد في الحياة االجتماعية أنو
وربما َيِصُموَف أقوالو وأفعالو، فيأتيو اللـو أحيانا أو االزدراء والسخرية أحيانا أخرى، لذلك يسلك طريق اإلخفاء تجنبا لشر 

مفحوص، وبموجبها يمكن إزالة طريقة بموجبها يستطيع الباحث أف ينفذ إلى نفس ال»اإلفصاح. ولقد اقترح كارؿ روجرز 
الحواجز والموانع التي تعوؽ انطالؽ أفكار المفحوص وانفعاالتو، وذلك عن طريق خلق جو من القبوؿ والتسامح بين 
الفاحص والمفحوص...إف الباحث الكفء يتعلم كيف يصغي جيدا وكيف يقنع المفحوص أنو مهتم، وأف حديثو شيق 



ات التي يقولها المفحوص، ومن ثم فإنو يقنعو أنو يفهمو وأنو مهتم وأف حديثو شيق. كذلك بالنسبة لو، إنو يعيد بعض الفقر 
فإف استماع المفحوص ألفكاره ومشاعره من الباحث يعطي فرصة للمفحوص لكي يصبح أكثر وعيا وإدراكا بأفكاره 

يبوح بمزيد من األفكار  ومشاعره، ويعد قبوؿ الباحث للمفحوص من األىمية بمكاف، ذلك ألنو سوؼ يشجعو عن أف
    27«والمشاعر.

فإذا نجح الباحث في نيل ثقة وقبوؿ الشخص الذي يشكل طرؼ مقابلتو، كاف ذلك مقدمة لظهور عفوية ىذا 
الشخص وتلقائيتو، فيتبدى أمامو "ظاىرة نفسية حية مثلما ىي في واقعها الطبيعي"، وما على الباحث حينها إال أف ينصت 

ت والمخاوؼ والذكريات والرغبات والمقاصد والدوافع بتمعن ويسجل بدقة، ستتجلى أمامو األفكار والمشاعر والمشكال
 الشخص، أو يكوف شخصيتو بشكل عاـ.وغيرىا مما يشكل البنية النفسية لهذا 

تنظيم تلك البيانات وترتيبها وتحديد العالقات  وىي أالثم تبقى عقبة أخرى على الباحث أف ينجح في تجاوزىا،  ●
مقابل ما يدور حوؿ ىذا المركز، أعني تحديد ما يمثل نواة المشكلة النفسية أو  بينها، بتحديد ما يمثل المركز فيها في

السلوكية إذا تعلق األمر بظاىرة مرضية، وما يشكل نواة قوة الشخصية وتماسكها وسواءىا إذا تعلق األمر بظاىرة سوية؛ 
ويطور وسائل قياسها والربط بينها وتفسيرىا بما  التي جاد بها المفحوص يحسن استثمار المعلومات أف على الباحث

يمكنو في النهاية من صياغة حكم علمي دقيق حوؿ الشخص موضوع دراستو أو تقييمو، فيتسنى لو وصف العالج 
المناسب إف كاف األمر يتعلق بظاىرة مرضية، أو اإلقداـ على القرار المناسب إف كاف األمر يتعلق بظاىرة سوية )منح 

عليو مثال أف يصنف المعلومات  وظيفة مثال أو إقصاؤه، إذا كاف األمر يتعلق بمقابلة للولوج إلى وظيفة معينة(.الشخص ال
والبيانات إلى ما ىو رئيسي وما ىو ثانوي، ثم الربط بين تلك البيانات الرئيسية لمحاولة إعادة بناء موقف يكوف بمثابة 

وفي ذلك ال يكتفي الباحث بالمعلومات التي ينطق بها من يشكل  مفتاح لفهم شخصية ىذا المفحوص طرؼ المقابلة.
مقابلتو، وإنما يستثمر أيضا التجربة البينذاتية المشتركة بينهما، فهو يجلس أمامو ويتصرؼ أماـ ناظريو، وسلوكاتو وتعبيراتو 

ثل مفتاح شخصية ىذا الجسدية وردود أفعالو تكوف مادة ىامة جدا في بناء ذلك الموقف الذي يبحث عنو والذي يم
فهو مثال يالحظ كيف ينطق الكلمات، وىذا مهم إذا كاف األمر يتعلق بمقابلة للولوج إلى وظيفة فيها التواصل  المفحوص.

مهم، ويالحظ ردود األفعاؿ في مواقف الحرج والضغط، وىذا مهم لوظيفة فيها االحتكاؾ بكل أصناؼ الناس مهم، 
جداني والعاطفي أو الجانب العقالني والعملي، وىذا مهم بالنسبة لشخص يعاني من ويركز على مدى حضور الجانب الو 

 مشكالت االندماج االجتماعي واألسري، إلخ.

ثم ىناؾ عقبات أخرى، مردىا إلى أف المفحوص ال يصرح بكل شيء، ال ألنو يخفي، وإنما ألنو ال يعرؼ، وفي  ●
و أف يربط ويستقرئ ويستنبط انطالقا من ما يقدمو مفحوصو من  ذلك تظهر وظيفة الباحث أو الفاحص، إذ يبقى علي
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كلمات أو يصدر عنو سلوكيا، وغالبا ما يكوف في ىذا الربط واالستنتاج الحلقة األىم لحل المشكالت النفسية والسلوكية 
 للفرد.

 أنواع المقابلة وقيمتها العلمية -0

ا مقابلة مقيدة، يتقيد فيها الباحث بعدد من األسئلة المعدة سلفىناؾ نوعاف من المقابلة المعتمدة في علم النفس:  ●
ث بأية أسئلة إلجابة عنها دوف غيرىا، ثم ىناؾ المقابلة الحرة، التي ال يتقيد فيها الباحوالمكتوبة، يوجهها إلى مفحوصو ل

ن يكوف فيها حد أدنى من نقاش بينو وبين مفحوصو أف يحدد طبيعة األسئلة المطروحة، ولكمحددة، وإنما يترؾ لسير ال
التوجيو من جانب الباحث ولكن في الوقت ذاتو يترؾ للطرؼ الثاني حرية الحديث في ما يريد، وربما سمح لو حتى 

 الباحث. يببالسؤاؿ، فيج

ولئن كاف النوع األوؿ من المقابلة يتميز بالدقة والضبط والتنظيم المسبق للمعلومات والتوجو مباشرة إلى ما يريد 
احث معرفتو والتركيز على المشكلة التي يريد تفسيرىا، ثم إنها تسمح بإخضاع مجموعة من األشخاص لنفس المقابلة الب

وبنفس المعايير واإلجراءات، فإف أىم مساوئها الجمود وتقييد المفحوص واإلبقاء نسبيا على المسافة بين طرفي المقابلة 
فإنها تكوف أغنى من حيث البيانات، ألف المفحوص تكوف لو حرية  تقييدا،  )الدارس وموضوع الدراسة(. أما المقابلة األقل

كبيرة في التعبير، وتتقلص فيها المسافة بين الباحث والشخص الذي يقابلو، فيسير فيها النقاش سيرا طبيعيا كما لو أف 
موقف ىذا  إلعادة بناءىذا الشخص في حياتو الطبيعية، فتظهر التلقائية والعفوية وىما يشكالف األرض الخصبة "

نها بالمقابل تحتاج إلى مجهود أكبر في تسجيل البيانات والربط بينها واستثمارىا، كما أنو الشخص" بناء علميا. ولك
يبقى الحكم الذي ينتهي إليو الباحث صالحا للحالة  ثم يكوف من الصعب تكرارىا، ألف األشخاص تختلف طباعهم، ومن

  التي درسها فقط.

 حدود منهج المقابلة بعض -3

تجمع بين ميزة وبغض النظر عن االختالفات بين نمطي المقابلة إال أنهما معا تمثالف طريقة في البحث والفحص 
 االستبطاف، وىي المالحظة الداخلية للظاىرة، وميزة المنهج التجريبي، وىي المالحظة الخارجية الموضوعية لهذه الظاىرة.

 علمية تعاني من مجموعة عيوب تشكل حدودىا، ومنها:ولكنها من جهة أخرى طريقة 

في حالة المقابلة غير المقيدة، إف القرب من الشخص الذي يمثل موضوع الدراسة قد يزيد من االتصاؿ الوجداني  ◦
والقيمي بو، فيكوف ذلك عائقا أماـ الدقة والموضوعية، فالباحث في نهاية المطاؼ إنساف، حتى لو توسل باألسئلة 

 قبال وبوسائل االستبياف الموضوعية. فقد يتعاطف معو أو ينفر من طبعو أو تكوف لو مواقف أخرى. ةددالمح



أما في حالة المقابلة المقيدة، فقد تكوف األسئلة التي أعدىا الباحث غير كافية، وقد يكوف إعدادىا المسبق خطأ،  ◦
تكوف طريقة صياغة ىذه األسئلة عامال في إحجاـ المفحوص عن  وقد ألنو أعدىا قبل مالحظة الشخص المفحوص.

يث يكوف بعضها يمهد للبعض الجواب؛ فربما توحي لو بخلفية فكرية ال يقبلها، أو أف الباحث لم يتدرج في صياغتها، بح
 اآلخر.

ذلك الطرؼ ، فينساؽ وراء من األجوبة ةمعين بأنماطت ءاقد يحدث العكس، بحيث تكوف األسئلة فيها إيحا ◦
 المستجَوب، فيخل ذلك بصدؽ األجوبة.

حمالة وجوه، والكلمة تقبل تأويالت عدة، ولكن الباحث إف ألح في  ىذهإف اللغة أىم عنصر في المقابلة، ولكن  ◦
طلب الشرح فقد يؤثر ذلك سلبا على مفحوصو، وإف لم يطلب ذلك فربما أخذ الكلمات بمعاني ليست ىي التي أرادىا 

 ها.من تلفظ ب

إف المقابلة محادثة صناعية، ويصعب أف تصير محادثة طبيعية، ألف أحد الطرفين على وعي بأنو موضوع دراسة  ◦
وفحص، وفي ذلك قد يحس ببعض التشييء، فيرفض ذلك، وأما الطرؼ اآلخر فال ينظر إلى المفحوص إال كموضوع، 

 28إلخفاء، فاالضطراب أحيانا والخوؼ والتوجس أحيانا.وربما نسي أنو يتأثر بالوضع الصناعي، وإف لم يكن بالتصنع وا

إف المقابلة العلمية عملية تتطلب مهارات كثيرة، ال تتحقق إال ببحث علمي من جهة وتدريب عليها من جهة أخرى.  ◦
موانع الستخداـ المقابلة كمنهج للبناء النظري من جهة والتشخيص والعالج النفسيين من جهة  المالحظاتليست ىذه و 

      أخرى، إنما ىي حدود يمكن تجاوزىا، وفي ذلك يتم تطوير ىذا المنهج العلمي. 
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IV- )المنهج العيادي )االكلينيكي La méthode clinique 

 

 التعريف -2

 المنهج العيادي ىو الدراسة العميقة للحاالت الفردية، سوية كانت أو مرضية. وىو وسيلة لمعرفة التنظيم السوي
جية للحاالت المرضية. أي أنو يستخدـ في علم النفس المرضي كما يستخدـ في علم للجهاز النفسي، كما أنو وسيلة عال

 النفس السوي. 

ظاىرة في الزمن، فالمنهج العيادي يواكب استمرارية الظاىرة لمدة طويلة، بخالؼ المنهج التجريبي، الذي يوقف ال
فيواكب بالمالحظة األفراد المعنيين وىم يصارعوف مشاكلهم، ثم يحاوؿ معرفة ظروؼ حياتهم برمتها بقدر اإلمكاف، 

 بحيث يتيسر تأويل كل حادث في ضوء الوقائع األخرى، ألف جميعها يشكل كال ديناميا.

نهج العيادي أيضا بكونو المنهج الذي يقـو على الدراسة المتعمقة للحاالت المرضية، التي تعاني من سوء يعرؼ الم
التوافق واالضطرابات االنفعالية والنفسية واالجتماعية، في الطفولة والرشد والشيخوخة، ويهتم أيضا بحاالت التوافق 

المنهج في عيادات توجيو األطفاؿ والعيادات النفسية المدرسي ومشكالت التعلم والتوافق المهني، ويستخدـ ىذا 
 والتربوية وعيادات اإلرشاد النفسي.

قبل كل شيء فالمنهج »بالقوؿ:  Jean Louis Pedinielliو   Lydia Fernandezيعرفو الباحثاف 
على ، أي le casموجَّو لالستجابة لوضعيات واقعية معينة للذوات التي تعاني، وىو يتركز مبدئيا على الحالة العيادي 

عملي يهدؼ إلى معرفة علمي الفرد، ولكن دوف أف يتم تعميم النتائج بالضرورة. إف المنهج العيادي يندرج ضمن نشاط 
 قد يكوف بغرض اقتراح عالج معين )عالج نفسي مثال(، ]المرضية[وتعيين بعض الحاالت واالستعدادات والسلوكات 

 وتكمن يساعد الفرد أو يساىم في التقويم اإليجابي لسلوكو.التوجيو  من أشكاؿ أو شكال اأو تربوي ااجتماعي اتدبير 
تنظيمها وترتيبها وتصنيفها بوضعها  ثم محاولتو صل بين المعلومات المحصل عيلها،رفضو الفخصوصية ىذا المنهج في 

 29«الفرد.دينامي، ىو سياؽ عيش في سياؽ 

 خطوات المنهج العيادي -0
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ال توجد خطوات دقيقة ونمطية، ولكن ىذا المنهج يقـو من حيث المبدأ على مالحظة المرضى وىم يعانوف من 
خصائي النفسي تكوف في غاية الدقة، فغالبا مشكالتهم، بغرض معرفة ظروؼ حياتهم كلها معرفة تامة. غير أف مالحظة األ

ما يالحظ أشياء في سلوؾ المريض ال يراىا غيره، فيضع الفروض العلمية التي استشفها من المالحظات االكلينيكية من 
 أجل فهم وعالج الحاالت.

بين   Jean Louis Pedinielliو   Lydia Fernandezبناء على التعريفات السابقة، يميز الباحثاف  
يتمثل األوؿ في اللجوء إلى بعض التقنيات الحية في جمع المعلومات »مستويين اثنين متكاملين في المنهج العيادي: 

ى فيها السياؽ الذي أخذت فيو. أما الثاني فيتمثل في ( يراعَ وغيرىا والمقابالت والجداوؿ والمقاييس مثل االختبارات)
 إلى الوسائلرتد االختالؼ بين المستويين األوؿ والثاني من ىذا المنهج وال ي الدراسة المعمقة والشاملة للحالة.

: فالمستوى األوؿ يمدنا المحصلة والنتائج المسطرة إلى األىداؼيرتد وإنما  المتبعة، الخطوات وال إلى المستخدمة
الوضعيات االكلينيكية، ، أما الثاني فيهدؼ إلى فهم ذات معينة، وىو ما ال تنطوي عليو كل معين بمعلومات حوؿ مشكل

 30«خاصة تلك التي تهم البحث عن وقائع نفسية مرضية أو وقائع تكيف.

 من ىذا التحديد، يمكننا صياغة خطوات )خصائص( المنهج العيادي كاآلتي:و  

 المالحظة ◦

 جمع المعلومات عن الحالة: إما بالفحص الطبي أو باالختبارات النفسية ◦

 تشخيص الحالة: تحديد مواطن القوة والضعف، الخلل والنظاـ... ◦

 تفسير الحالة: بناء على المالحظة والمقارنة ◦

 وضع التصميم العالجي: أي وضع الفرضيات التي يرى أنها تزوده بالحل ◦

 اختبار الفرضيات: يطبق تصميمو العالجي على الحالة. ◦

 صياغة النتائج. ◦

 ووسائل المنهج العيادي أدوات -3

يفترض  يمستوى جمع المعلومات الذ» عيادي حديث عن المستوى األوؿ فيو؛إف الحديث عن أدوات المنهج ال
التي تعاني المشكلة واتصالها بالباحث أو المعالج النفسي، ولكنو يفترض  la présence du sujetحضور الذات 
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 خالؿ اللجوء إلى بعض التقنياتكما يشاء، على األقل   المحصلةأيضا حرية الباحث أو المعالج في تنظيم المعلومات 
: والتقنيات التي يتم اللجوء إليها إجماال في ىذا المستوى ىي(. مثال الرسـوو األلعاب، و ، تحويل األشياءاختبارات ك)

المالحظة، و تحليل النصوص المكتوبة، و اللعب، و الرسم، و يم )الجداوؿ(، مقاييس وساللم التقيو االختبارات، و المقابلة، 
 objectivationإلى مادة موحدة، وعندما تستهدؼ الموضعة  التقنياتعندما تستند ىذه ف. وتحليل المعلومات

حة )االختبارات، والمقاييس أو الساللم أو الجداوؿ، والمالحظات الموحدة...(، نتحدث حينها عن "عيادة مسل
clinique armée "وذلك في مقابل العيادة "الطبيعانية ."la clinique naturaliste  التي تسمى أحيانا

ويمكننا التركيز على ثالث أساسية من ىذه التقنيات، ىي  clinique à mains nues."»31"عيادة بيدين عاريتين 
 المالحظة والمقابلة ومقاييس التقييم.

 المالحظة -3-2

وىي أداة ىامة، يعتمدىا المعالج النفسي في جمع المعلومات ودراسة سلوؾ المفحوص؛ مالحظة المفحوص على 
وتسجيل ذلك بدقة، ثم تحليل ىذه المالحظات طبيعتو، من حيث تصرفاتو واختياراتو في مواقف معينة من الحياة، 

 والمقارنة والربط بينها في محاولة لتفسير ما تمت مالحظتو.

لمالحظة قد تختلف من مالحظة مرتجلة إلى مالحظة منظمة مسبقا، ومن مالحظة من خارج )مراقبة( إلى ىذه ا
مالحظة بالمشاركة، ومن مالحظة في وقت محدد إلى مالحظة في مجريات الحياة، ومن مالحظة موضوعية إلى مالحظة 

 مرنة تمزج بين بين الذاتي والموضوعي.

 المقابلة -3-0

ىم عنصر في المنهج العيادي، في جمع المعلومات والبيانات عن الحالة المفحوصة أو المدروسة. تعتبر المقابلة أ
المقابلة في البحث النفسي ىي محادثة بين الباحث وأحد األفراد تتوفر فيو صفة الحالة التي مثلما رأينا ذلك سابقا، فو 

 ت بصدد ىذه الحالة.يرعب الباحث في دراستها، وغرضو الحصوؿ من ىذا الفرد على معلوما

تبعا لألىداؼ، يمكن التمييز بين مقابلة استطالعية وأخرى تشخيصية وأخرى إرشادية وأخرى عالجية. في المقابلة  ◦
المعلومات، فيكوف الباحث منصتا أكثر. وفي المقابلة التشخيصية، لتحديد موقع  االستطالعية، يكوف الغرض ىو جمع

الخلل، يكوف الباحث فاعال بأسئلة محددة. وفي ىذين النوعين معا يكوف غرضو ىو الفهم. أما في المقابلة اإلرشادية، 
الهادفة للتقويم والعالج، فيكوف حينها  من أجل اختبار الفرضية العالجية، فيكوف موجِّها مالحظا. وأما المقابلة العالجية

 آمرا ناىيا.
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تبعا لعدد المساىمين في المقابلة، فقد تكوف المقابلة بين الباحث أو المعالج وفرد واحد أو مريض واحد، وقد  ◦
 تكوف بين الباحث أو المعالج وجماعة من األفراد أو المرضى.

   بلة المقننة والمقيدة.تبعا لشكلها، ىناؾ المقابلة الحرة، وىناؾ المقا ◦

 االختبارات والمقاييس -3-3

وىذه من األدوات الهامة في جمع المعلومات. واالختبارات النفسية عادة ما تصمم لوصف وقياس عينة من الجوانب 
 في السلوؾ اإلنساني. ومن ىذه االختبارات نجد:

 ة أو غيرىا.اختبارات لقياس الذكاء مثال: كالرسم وحل بعض العمليات الحسابي ◦

اختبارات ذاتية: يطلب فيها من المفحوص التعامل مع بعض األشياء، كالصور واألدوات مثال، أو يطلب منو تركيب  ◦
 أجزاء كل منفصل.

من حيث المحتوى: نجد اختبارات عقلية معرفية، وأخرى مزاجية وأخرى عاطفية وأخرى لقياس االستعداد  ◦
 االجتماعي، وىنا يهم المضموف.

من حيث الزمن: نجد اختبارات تقاس فيها سرعة المفحوص في الجواب أو رد الفعل، وأخرى يقاس فيها مدى  ◦
 .تركيز المفحوص بغض النظر عن الزمن أو الجواب. ىنا ال يهم المضموف بل السلوؾ

 مسلمات المنهج العيادي -4

 توى الثاني من مستويي ىذا المنهج؛إف الحديث عن مبادئ ومسلمات المنهج العيادي حديث في األساس عن المس
 من حيث ىو منهج للدراسة المعمقة والشاملة للحالة. لذلك يمكن تعريف ىذا المنهج انطالقا من مسلمات ثالث ىي:

. فكل كائن بشري la totalitéوالشموؿ  la genèse التاريخ )أو التكوين(و  la dynamiqueالدينامية »
، وفي عن حلوؿ لهذه الصراعات لم يزؿ يبحث، سواء مع العالم الخارجي أو مع اآلخرين أو مع ذاتو، لذلك يعيش صراعا

 ،une totalité inachevéeكل كائن بشري ىو كلية غير مكتملة إف  في وضعية توازف ىشة.  دائما يتموقع ذلك
كذا فالمنهج العيادي الذي يجد أصلو في تاريخها. ى على ضوء لذلك وجب أف يتم تفسير تصرفاتها ،تتطور باستمرار

العلمية  على صرامة المقاربة للجمع بين مطلب المحافظةفي محاولة  ،النهج الطبي قد تم إنشاؤه على نحو مستقل



ويمكننا توضيح  32«]التي تجاىلها المنهج التجريبي[. l’individualitéاسترجاع الفردانية أو التفرد مطلب و 
 المسلمات الثالث للمنهج العيادي كاآلتي:

: فهذا المنهج يرتكز على التصور الدينامي للشخصية، ويتوجو إلى الصراعات النفسية لدى للذاتالتصور الدينامي  ◦
 المختلفة.الفرد، ألف ذلك يعكس مدى االنتظاـ الديناميكي داخل الفرد، فيحدد توافقو مع بيئتو ومع المواقف 

: فالنظرة العيادية ال تقتصر على جانب سلوكي معين للفرد، بل تضع كافة إلى الذات كوحدة الشموؿ والنظر ◦
االستجابات التي تصدر عن الشخص من حيث أنو كائن معقد، ومن حيث أنو يوجد دائما في موقف، ومن حيث أنو 

 وحدة رغم ما فيو من تعقيد.

: لذلك فهو يستحضر البعد الزماني التاريخي للشخص، ألف كوحدة متطورة في الزماف  التاريخ والنظر إلى الذات ◦
 السلوؾ في موقف يتضح على ضوء تاريخ حياة الشخص.
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