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 المنهج الوصفي المحاضرة الثالثة : 

 يهدف المنهج الوصفي إلى :

  جمع أوصاف دقٌقة علمٌة  للظاهرة التً ٌبحث فٌها ،  فً وضعها الراهن 

 . دراسة العالقات التً توجد بٌن الظواهر المختلفة 

  طرق المنهج الوصفي

 ـ المالحظة العلمية1

: ٌكون أساسها المشاهدة الموضوعٌة والتسجٌل بإزاء  المالحظة المنظمة الخارجية

 الشخص أو مظاهر ونواح سلوكٌة معٌنة

 : وتكون من الشخص نفسه لنفسه " التأمل الباطنً "  المالحظة المنظمة الداخلية

التً تأتً بالصدفة فإنها تكون سطحٌة ولٌست دقٌقة  المالحظة العرضية أو العفوية

 وغٌر عملٌة .

 الطريقة الطولية التتبعية -2

من أقدم وأبسط طرق البحث فً علم نفس النمو وفٌها ٌتتبع الباحث النمو النفسً من 

كافة مظاهره لفرد أو جماعة من األفراد على طول فترة زمنٌة معٌنةتعتمد هذه 

الطرٌقة على بحث الظاهرة النفسٌة من خالل تتبع مجموعة من األفراد لمعرفة 

حادثة لدٌهم فً جانب من الجوانب مع التقدم فً العمر. تعرف هذه التغٌرات ال

الطرٌقة بأنها تتبع مجموعة من األفراد ذوي العمر الواحد تقرٌباً لمدة طوٌلة 

نسبٌاً.أن التتبع فً الطرٌقة الطولٌة ٌتم عبر الباحث حٌث ٌجمع البٌانات عن العٌنة 

 التقدم فً العمرأكثر من مرة، حتى ٌسجل التغٌرات التً حدثت مع 

لكن كم مرة ٌجمع الباحث البٌانات عن العٌنة ؟أو ما الفترة الفاصلة بٌن مرات جمع 

 البٌانات ؟ 



 هذا األمر يعتمد على عدة أمور كالتالي:

طبٌعة التغٌر الذي ٌدرسه الباحث : هل التغٌر سرٌع، وبالتالً تكون المدة بٌن -1

لباحث نمط من التغٌر،مثل وزن الطفل مرات جمع البٌانات قصٌرة، حتى ال ٌفوت ا

عند المٌالد، أما فً الحاالت التً ٌكون التغٌر المتوقع بطٌئاً فال مانع من إطالة المدة 

 بٌن مرات جمع البٌانات.

مدى تأثر أفراد العٌنة بجمع البٌانات وتقبلهم : من خالل الطرٌقة التً ٌتم فٌها  -2

لنوع الذي ٌمل منه المفحوصون أو جمع البٌانات عنهم والتً قد تكون من ا

ٌتضاٌقون منه، مثل جمع البٌانات عن طرٌق أداء اختبارات صعبة، أو ملء 

استبٌانات طوٌلة، وهذا ٌترتب علٌه التقلٌل من مرات جمع البٌانات إلى الحد الذي ال 

 ٌؤثر على الهدف.

متابعة وجهد إمكانات الباحث : إن جمع البٌانات فً الطرٌقة الطولٌة ٌحتاج إلى -3

كبٌر، فإذا كانت إمكانات الباحث محدودة، فإن هذا مبرر إلطالة المدة بٌن مرات 

جمع البٌانات للتقلٌل منها شرٌطة أال ٌؤثر ذلك على قٌمة النتائج . وإال علٌه أن 

ٌقصر الفترة العمرٌة التً ٌدرسها خٌر له من تقلٌل مرات جمع البٌانات إلى حد 

 كبٌر.

 الطوليةمزايا الطريقة 

 قٌاس النمو الحقٌقً: من خالل مقارنة نفس األفراد مع تقدمهم فً العمر.-1

إمكانٌة تتبع حالة أو حاالت معٌنة من أفراد العٌنة :عند وجود فرد درجاته غٌر -2

 طبٌعٌة سواء زٌادة أو نقصاً.

معرفة الظروف السابقة ألفراد العٌنة:فالباحث ٌتابع مجموعة واحدة وبالتالً  -3

عرف إلى حد ما الظروف واألحداث التً حصلت للمجموعة فً المدة الماضٌة ٌ

 والتً كان ٌتابعهم فٌها.



 مشكالت وعيوب الطريقة الطولية

 طول الوقت المستغرق، والجهد والتكلفة المترتبة على ذلك. -1

المواصفات التً ٌختار الباحث على ضوئها العٌنة :قد ال ٌكون لها عالقة بطبٌعة  -2

 حث وقد تؤثر فً مدى تمثٌل العٌنة لمجتمع الدراسة.الب

تسرب العٌنة : وٌقصد به تناقص العٌنة مع مرور الوقت ألسباب عدٌدة:  -3

كاالنتقال من المنطقة، أو الوفاة، أو عدم الرغبة فً مواصلة االشتراك، وغٌرها من 

 األسباب.

الطرٌقة تكون مقصورة على محدودٌة النتائج بالعٌنة: النتائج المستخلصة من هذه -4

مجموعة البحث نتٌجة لما مروا  به من ظروف تارٌخٌة وال تنطبق على عٌنات 

 أخرى فً زمن آخر.

اختالف ظروف جمع البٌانات فً اوقات مختلفة : نتٌجة ما ٌقع للمجتمع بشكل  -5

عام أو لتلك المجموعة من أحداث فً تلك األوقات المختلفة، وهذا ٌؤدي إلى فروق 

ً النتائج بٌن مرات جمع البٌانات فٌظن الباحث بأن كل الفروق فً النتائج بسبب ف

التقدم فً العمر، بٌنما قد تكون كلها أو نسبة منها بسبب اختالف ظروف جمع 

 البٌانات.

أثر تكرار جمع البٌانات نتٌجة تعرض افراد العٌنة مرات عدٌدة لجمع البٌانات،  -6

د ٌؤثر فً بعض الدراسات وقد ال ٌؤثر فً بعضها :)ال أقلها مرتان وهذا التكرار ق

ٌؤثر عندما تكون عن طرٌقة المالحظة أو عندما تكون قٌاسا لألبعاد الجسمٌة مثال( 

بٌنما ٌؤثر نتٌجة لخبرات المفحوصٌن فً أداء المقاٌٌس المختلفة التً ٌطبقها علٌهم 

التطبٌقٌن ٌظن الباحث بأنه الباحث، أو نتٌجة لمللهم. وبالتالً ٌنتج لدٌنا فرق بٌن 

 بسبب النمو، وهو بسبب الخبرة أو الملل.

 ـ الطريقة المستعرضة3



وفٌها ٌدرس الباحث مظاهر  النمو المختلفة فً عٌنة ممثلة كبٌرة العدد من األفراد 

فً سن معٌنة وٌطبق علٌهم وسائل الحصول على المعلومات والبٌانات الخاصة 

 بمظاهر النمو فً هذه السن

ً هذه الطرٌقة ال ٌنتظر الباحث أفراد العٌنة وال ٌتتبعهم لمدة زمنٌة طوٌلة لٌنظر ف

التغٌر الحادث لهم مع التقدم فً العمر. وإنما ٌقوم الباحث بمقارنة مجموعات مختلفة 

 من األعمار.

وتعرف الطرٌقة المستعرضة: بأنها مقارنة عدد من المجموعات، كل مجموعة  

 أن ٌتم جمع البٌانات فً وقت واحد تقرٌباً. تمثل سناً معٌنة، على

 مزايا الطريقة المستعرضة

 توفٌر الوقت والجهد والمال 

 تعطً نتائج سرٌعة 

 الطريقة الطولية المستعرضة-4

بأنها تتبع  هذه الطرٌقة فً واقع األمر هً جمع بٌن الطرٌقتٌن فً آن واحد.تعرف

عدد من المجموعات كل مجموعة تمثل سنا معٌنة لفترة طوٌلة نسبٌاً مع استبعاد 

المجموعة عندما تتجاوز الحدود العمرٌة للدراسة.هذه الطرٌقة من الناحٌة العملٌة 

 تحتاج إلى جهد أكثر من الطرٌقتٌن السابقتٌن لكنها أكثر فائدة من الناحٌة العملٌة.

 ول على المعلومات:مصادر ووسائل الحص

المعلومات التً ٌخلفها الصغار،  -تارٌخ الحٌاة، -دراسة الحالة، -المقابلة الشخصٌة ، 

 ذكرٌات الراشدٌن والشٌوخ. -مذكرات المراهقٌن ،  -

 


