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Overviewنظرة عامة

درا�صات خمتلفة؛ فهناك طرائق جيدة خا�صة  لإجراء  فاعلة  تكون  املختلفة  البحث  طرائق  	•
تاأثريات  وتقييم  �صلوك معني،  �صيوع  وتقدير مدى  التف�صيل،  ببع�س  لو�صف ظاهرة معينة 

من  عدٍد  لنتائج  الإح�صائي  التلخي�س  اأو  علِّية،  ق�صايا  من  ق  والتحقُّ التدخالت،  بع�س 

ات. ق جميع امِلحكَّ الدرا�صات املتماثلة. ول توجد طريقة حتقِّ

م اأغرا�س الدرا�صة وتربيرها فـي الق�صم الأول اأو فـي مقدمة التقرير اأو الورقة البحثية.  تقدَّ 	•
وينبغي اأن يكون جلميع البحوث اأهداٌف وا�صحة، وحتتاج البحوث اإىل تربير وا�صح ل�صتثمار 

جريت فـي البحث.
ُ
الوقت واجلهد وكذلك اإىل الإجراءات التي اأ

وُت�صاغ  النف�س.  لعلم  الرئي�س  املجرى  فـي  البحثية  للدرا�صات  رئي�صًا  مكونًا  الفرو�س  ُتعدُّ  	•
الفروق ر�صميًا عادة فـي �صيغة وا�صحة ودقيقة. وحتتاج اأي�صًا اإىل تربيرها. وينبغي اأنَّ يكون 

ق من �صحة الفرو�س، واأ�صا�صها اأو منطقيتها. وا�صحًا �صبب اأهمية التحقُّ

والأهداف العامة للبحث – كبديل – ميكن تلخي�صها اإذا كان البحث املعني ل  الأغرا�س  	•
ي بخا�صة اإىل اأْن ُيعَر�س كفر�س يتعلق بالعالقات بني عدد قليل من املتغريات. ُيف�صِ

ق  ُتعدُّ الفرو�س اللَّبنات الأ�صا�صية لكثري من جوانب علم النف�س، وحتاول بع�س البحوث التحقُّ 	•
من �صحة الفرو�س، ويحاول بع�ٌس اآخر الك�صف عن الفرو�س، وي�صعى بع�س ثالث اإىل توليد 

الفرو�س.

على الأقل. متغريين  بني  يكون  الرتباط  اأنَّ   - �صيغها  اأب�صط  فـي   - الفرو�س  تقرتح  	•
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يوجد متايز مهم بني الفرو�س البحثية )التي ُتر�صد البحث(، والفرو�س الإح�صائية )التي  	•
الأ�صاليب  مت�صع من  بنطاق  البحثية  الفرو�س  تقييم  ويتم  الإح�صائية(،  التحليالت  ُتر�صد 

ق من �صحة الفرو�س الإح�صائية ي�صتخدم  – مبا فـي ذلك الإح�صاء. والتحقُّ الإح�صائية 

مفهومًا للفر�س حمدودًا للغاية.

اأنَّ املتغرّيات  اأي  العالقة بني متغريين.  عن  فكرة  الأحيان  اأغلب  فـي  الباحث  لدى  يكون  	•
ُيتوقع اأو ُيتنباأ اأْن ترتبط بطريقة ما اأو باتاه معني. لذلك ينبغي حتديد طبيعة )اأو اتاه( 

ع – كلَّما كان ذلك ممكنًا. العالقة بو�صوح اإىل جانب اأ�صباب هذا التوقُّ

تتم معاجلته اأو ُيعتقد اأنَّه ال�صبب لتاأثرٍي ُمَعنيَّ فـي متغرٍي اآخر ُيعرف باملتغري  الذي  املتغري  	•
امل�صتقل. واملتغري الذي يتم قيا�صه اأو ُيعتقد اأنَّه تاأثري متغري اآخر ُيعرف باملتغري التابع.

“م�صتقل” و “تابع” يقت�صران فـي بع�س الأحيان على التجارب احلقيقية، حيث  امل�صطلحان  	•
ُي�صتخدمان بكرثة فـي  اأنَّهما  اأكرث و�صوحًا. غري  ال�صببي مو�صع البحث  التاأثري  يكون اتاه 

�صياقات متنوعة، وهما م�صطلحان ميكن اأنَّ يوؤديا اإىل اإرباك.

ت�صف الطريقة ال�صتنباطية الفرتا�صية نظرة �صائدة عن كيفـية اأداء العلماء لبحوثهم –  	•
ق منها بعد ذلك با�صتخدام  فمما متت مالحظته، ُتقرتح تعميمات )اأي فرو�س( يتم التحقُّ

العلماء  يقوم  ثم �صوف  املثالية. ومن  الوجهة  الفر�س، وذلك من  اأنَّ ترف�س  طرائق ميكن 

ق من الفرو�س ا�صتنادًا اإىل النتائج. باإعادة �صياغة فرو�صهم مبزيد من التحقُّ

1.2Introduction مقدمة

ينبغي اأن يكون وا�صحًا حتى الآن اأنَّ البحث ُيعدُّ ن�صاطًا متباينًا بدرجة كبرية وله اأهداف 

واأغرا�س كثرية. ورمبا يكون هذا النطاق مت�صعًا فـي علم النف�س كما فـي اأي نظام اآخر. و�صوف 

الأغرا�س  النف�س:  علم  فـي  البحث  معظم  اأ�ص�س  التف�صيل  ببع�س  الف�صل  هذا  فـي  ح  نو�صِّ

والفرو�س التي تنطوي عليها درا�صة معينة.

العالقة  ومعرفة  املتغريات  بقيا�س  فقط  تتوا�صل  ول  منطقية  فكرية  عملية  ُيعدُّ  فالبحث 

اأنَّ عمله يطابق  الذي يرى  الباحث  بالغر�س من جانب  ال�صعور  ُيبنى على  البحث  بينها. ولكن 

ذلك الغر�س، والبناء على املعرفة ال�صيكولوجية املتاأ�ص�صة فـي املجال الذي يختاره. وهذا احل�س 

اأوالعمل نحوه. وفكرة البحث  بالتاه فـي البحث لي�س جمرد �صيٍء يحدث، واإمنا ينبغي عمله 

ل اإىل معلومات اأو حقائق جديدة ولكن، البناء عليها وتو�صيعها واإلقاء ال�صوء  لي�صت جمرد التو�صُّ

على ما هو معلوم بالفعل. وجمع بيانات دون ح�س بالتاه اأو الغر�س رمبا ُي�صار اإليه على وجه 

التقريب باأنه ل يتوافق مع العقل، اأو باأنه اإمربيقية مفرطة. فمجرد جمع بيانات ل ي�صكل بحثًا.

الف�صل الثاين
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تذوق  تعلُّم  ُينمي ذلك ببطء كجزء من  تعلُّمه. ومعظمنا  ينبغي  البحث  فـي  الغر�س  وح�س 

طبيعة علم النف�س ذاته. اأي اأنَّه حلني بداأنا فـي فهم اأنَّ علم النف�س اأكرث من جمرد حقائق قليلة 

يتم تعلُّمها فاإنَّ الأفكار البحثية اجليدة تكون غري ممكنة. ويوجد عدد من املظاهر لهذا:

د من  جمرَّ ولي�س  النف�س  علم  احلقيقيني  النف�س  علماء  تناول  كيفـية  فهم  املهم  من  	•
قة  يوؤلف كتب علم النف�س، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي القراءة والدرا�صة املتعمِّ

لكتابات علماء النف�س – وبخا�صة اأولئك الذين يهتمون بتلك الأ�صياء التي تهتم بها.

درا�صة الطريقة التي يفكر بها علماء النف�س احلقيقيني فـيما يتعلق بنظامهم،  ينبغي  	•
وعملهم، وعمل زمالئهم من املفكرين. وخالل كتابات علماء النف�س �صوف جند اهتمامًا 

علماء  بنظر  يتعلق  فـيما  منطقية  وهناك  والبحث.  النظرية  نحو  مريبًا  ولكن  اإيجابيًا 

النف�س اجليدين اإىل جميع املعارف على اأنها تريبية بل وموؤقتة - امل�صاعر التي ميكن 

لعلماء النف�س فـي جمملهم اأْن يوؤدوا دائمًا اأداًء اأف�صل.

2.2Types of study اأنواع الدرا�صات

اإحدى الطرائق املفـيدة للبدء فـي فهم الأغرا�س املمكنة للبحوث ال�صيكولوجية هي فح�س 

بع�س الأهداف البحثية املت�صعة فـي علم النف�س، وتقرير ما ي�صهم به كل منها. و�صوف نو�صح 

الآتي:

الك�صفـية. اأو  الو�صفـية  الدرا�صات  	•
النواجت. اأو  التقييم  درا�صات  	•

الفوقية. التحليلية  الدرا�صات  	•
Descriptive or exploratory الدرا�صات الو�صفـية اأو الك�صفـية 

اإن املدخل الأول الوا�صح للبحث فـي اأي جمال هو بب�صاطة الو�صف التف�صيلي خل�صائ�س 

ومظاهر ال�صيء مو�صع الت�صاوؤل. ودون مثل تلك املادة الو�صفـية من ال�صعب للبحوث اأن تتقدم 

بفاعلية. فمثاًل، من ال�صعب ت�صوُّر البحوث املتعلقة باأ�صباب الُف�صام مثاًل دون ر�صيد كبري من 

املعرفة التي ت�صف املظاهر الرئي�صة واأنواع الُف�صام. ويتطلب الو�صف ت�صنيف املالحظة التي 

ُتريها بطريقة ما. غري اأنَّ علم النف�س مل ينل اأمثلة �صهرية لدرا�صات و�صفـية �صرفة. و�صوف 

نناق�س بالتف�صيل فـي اجلزء الرابع من هذا الكتاب طرائق البحث النوعي.

تفا�صيلها،  فـي  ثرية  ية  ن�صِّ مادة  ا�صتخدام  البحوث  من  النوع  لهذا  النمطية  الأمثلة  ومن 

ورمبا ي�صتمل على حتليالت و�صفـية وكذلك تف�صريات حتليلية.

الأغرا�س والفرو�س فـي البحث
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طب  فـي  �صائعة  وهي  بالتف�صيل،  معينة  حالت  ت�صف  تقارير  هي  احلالت  درا�صات  اإنَّ 

الأمرا�س النف�صية، وغري �صائعة ن�صبيًا فـي علم النف�س احلديث.

حالة،  بدرا�صة  يتعلق  فـيما  الأحيان  معظم  فـي  اإليها  ُي�صار  التي  املبكرة  الأمثلة  ومن 

�صهرًا ميكن  الُعمر )11(  يبلغ من  اأنَّ طفاًل  لتبيان  “األربت” حيث كانت هناك حماولة  درا�صة 

 )Watson and �صابقًا  يكن كذلك  فاأر عندما مل  ت�صريطه حتى ي�صبح مذعورًا من  اأو  تعليمه 

جدل.  مو�صع  ذلك  يكون  فرمبا  �صرفة  و�صفـية  درا�صة  تعدُّ  كانت  اإذا  وعما   .Rayner,1920(
ا�صتق�صاًء  اعتبارها  اأي�صًا  ميكن  فمثاًل  املوقف،  و�صف  د  جمرَّ الدرا�صة  هذه  ى  تتخطَّ وبالطبع 

للعوامل التي ميكن اأن تخلق الذعر.

وفـي بع�س الأنظمة )مثل: درا�صات علم الجتماع، والو�صائط الإعالمية( يكون اأحد اأنواع 

الدرا�صات الو�صفـية التي ُيطلق عليها “حتليل املحتوى” �صائعًا. والهدف الأ�صا�س لهذه الدرا�صات 

و�صف حمتويات الو�صائط الإعالمية؛ لذلك فاإنه من ال�صائع وجود حتليل حمتوى يبني مظاهر 

ما ُيعر�س فـي التلفاز. فمثاًل ميكن تدوين اأنواع الُعنف الذي تت�صمنه برامج التلفاز، وت�صنيفها 

ها. وبعبارة اأخرى يكمن الهتمام الأ�صا�س لهذه الدرا�صات فـي حتديد مدى �صيوع مظاهر  وعدَّ

اأجراها  التي  الدرا�صة  اأهداف  فاأحد  املحتوى.  لتحليل  جيدًا  مثاًل  بالفعل  راأينا  وقد  معينة. 

اإىل خ�صائ�س الدرا�صات التي  والتي ذكرناها فـي الف�صل الأول هي التو�صل   Bodner 2006
ُن�صرت عام 1999 فـي psycINFO. وكان نوع الت�صميم البحثي امل�صتخدم هو اأحد الأق�صام التي 

ي�صتخدمها الباحثون فـي ت�صنيف حمتويات الدورية.

Evaluation or outcome studies  درا�صات التقييم اأو النواجت 

ل معني. ومثل تلك الدرا�صات تركز   تهدف بحوث اأخرى للتحقق من فاعلية مظهر اأو تدخُّ

اأي  نظرية،  اأفكار  اأو  ق�صايا  ق من  التحقُّ دون حماولة  معينة  اأن�صطة  يرتتب عن  ما  على  بعامة 

اأنَّها متيل اإىل اأن يكون لها اأهداف اإمربيقية. ول ت�صعى فـي اأغلب الأحيان اإىل بناء نظرية. ومن 

ل فـي موقف معني درا�صات فاعلية العالج النف�صي. ومن الوجهة املثالية فـي  الأمثلة اجليدة للتدخُّ

مثل تلك الدرا�صات، يتم تعيني امل�صاركني ع�صوائيًا فـي املعاجلات اأو الظروف املختلفة، وجمموعة 

اأو اأكرث ل تتم معاجلتها اأو تكون جمموعة �صابطة. وُي�صار فـي بع�س الأحيان اإىل هذه الدرا�صات 

على اأنها درا�صات تقييم اأو نواجت. 

Meta-analytic studies الدرا�صات التحليلية الفوقية 

الغر�س من التحليل الفوقي التلخي�س والتحليل الإح�صائي لنتائج جمموعة من الدرا�صات 

بني  تكامل  اإحداث  حتاول  للدرا�صات  مراجعة  اأية  فاإن  وبالطبع  معينًا.  مو�صوعًا  بحثت  التي 

الإح�صائية.  الأ�صاليب  با�صتخدام  وبنيوية  منظمة  بطريقة  الفوقي  التحليل  وُيجري  نتائجها. 

ونظرًا لأنه يقدم طرائق اإح�صائية لقيم نتائج عدد من التحليالت الإح�صائية واإحداث متايز 

الف�صل الثاين
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بينها، فاإنه يكون مبثابة اأداة تكاملية قوية. فمثاًل، رمبا نهتم مبعرفة ما اإذا كان العالج ال�صلوكي 

ال�صديدة من عدم العالج. فاإذا  اأو املخاوف  اأكرث فاعلية فـي عالج املخاوف املر�صية  املعرفـي 

ح�صلنا على تقارير درا�صات بحثت هذا ال�صوؤال، فاإنها �صوف ت�صتمل على معلومات عن النزعات 

الإح�صائية فـي نتائج كل من هذه الدرا�صات. ورمبا ُت�صتخدم هذه النزعات فـي ح�صاب ما ُيعرف 

على  واعتمادًا  البيانات.  فـي  النزعة  مقيا�س حلجم  وهذا جمرد   ،effect size التاأثري  بحجم 

املقيا�س امل�صتخدم، فاإنَّ هذا رمبا يتم تعديله فـي �صوء تباين البيانات.

وتوجد مقايي�س خمتلفة متعددة حلجم التاأثري؛ فمثاًل، فـي الف�صل 35 فـي املرجع امل�صاحب 

اإجراءات  اأو�صحنا   Howitt and Cramer )2011a( النف�س”  علم  فـي  لالإح�صاء  “مقدمة 
مقيا�صًا  ُيعدُّ  الرتباط  معامل  لأن  ونظرًا  التاأثري.  حلجم  كمقيا�س  الرتباط  معامل  ا�صتخدام 

اإح�صائيًا �صائعًا، فاإنَّه ماألوف ملعظم الباحثني.

فـي  املعاجلتني  بني  الفرق  – فمثاًل، ميكننا ح�صاب  التاأثري  اأخرى حلجم  مقايي�س  وتوجد 

اإح�صاء  النتائج على قيمة مقيا�س  بق�صمة  الفرق معياريًا، وذلك  َجعُل هذا  ثم  الدرا�صة، ومن 

لتباين الدرجات. وميكن اأن يكون التباين النحراف املعياري لدرجات اإحدى املعاجلات )كما 

فـي املقيا�س الإح�صائي الذي اقرتحه Glass(. وميكن ح�صاب متو�صط حجم التاأثري من اأٍي من 

فاإنه من  الدرا�صات،  التاأثري على عدد من  اأو حجم  الفرق  املقايي�س. ونظرًا لعتماد هذا  هذه 

املحتمل بدرجة اأكرب اأْن يقدم لنا تقييمًا اأكرث و�صوحًا للتاأثريات النمطية فـي جمال بحثٍي معني.

وميكننا اأي�صًا معرفة ما اإذا كان حجم التاأثري يختلف باختالف الطرائق التي رمبا تختلف 

جريْت على متطوعني من الطلبة 
ُ
بها الدرا�صات ذاتها، فمثاًل، رمبا تكون بع�س الدرا�صات قد اأ

لدرا�صة عالج املخاوف املر�صية. فنظرًا لأن هوؤلء امل�صاركني مل يلجوؤوا فـي عالج خماوفهم اإىل 

اأخ�صائيني، فاإنَّ هذه الدرا�صات ي�صار اإليها باأنها درا�صات حماكاة. ورمبا تكون درا�صات اأخرى 

جريت على مر�صى جلوؤوا اإىل عوٍن من اأخ�صائيني لعالج خماوفهم. وت�صمى هذه الدرا�صات 
ُ
قد اأ

فـي بع�س الأحيان درا�صات اإكلينيكية. ورمبا نهتم مبعرفة ما اإذا كان حجم التاأثري يختلف بني 

هذين النوعني من الدرا�صات.

رمبا يكون من الأي�صر عالج املخاوف املر�صية لدى الطلبة لأن هذه املخاوف ميكن اأن تكون 

املر�صية  املخاوف  عالج  لدرا�صات  بالن�صبة  اأكرب  يكون  �صوف  التاأثري  حجم  اأنَّ  اأي  حدة.  اأقل 

الدرا�صات،  من  لنوعية  التاأثري  حجم  فـي  فروق  هناك  كانت  واإذا  متطوعني.  طلبة  با�صتخدام 

فاإننا ينبغي اأن نكون اأكرث حيطة فـي التعميم من درا�صات املحاكاة اإىل الدرا�صات الإكلينيكية. 

الفوقي رمبا  التحليل  فـي  التي متت مراجعتها  الدرا�صات  اأي مظهر من مظاهر  اأنَّ  واحلقيقة 

ُينظر اإليه فـي عالقته بحجم التاأثري، حتى اإذا كان اأ�صياًء مثل العام الذي ُن�صرت فـيه الدرا�صة. 

ورمبا تقارن نتائج البحوث ال�صابقة بالبحوث الالحقة.
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ق من تقارير عدد قليل من الدرا�صات  وعند قراءة نتائج التحليل الفوقي، من املهم التحقُّ

األفة  على  تكون  اأن  فـي  ذلك  ي�صاعدك  و�صوف  الفوقي.  التحليل  عليها  اعتمد  الذي  الأقل  على 

بخ�صو�صيات ت�صميمات هذه الدرا�صات. وقد جادل بع�س علماء العلوم الجتماعية حول عدم 

ا�صتخدام التحليل الفوقي لأنه ي�صم نتائج درا�صات ُم�صممة ت�صميمًا جيدًا، مع نتائج درا�صات 

ُم�صممة ت�صميمًا �صعيفًا.

رمبا  فمثاًل  اأي�صًا،  مُّ  ُت�صَ رمبا  الدرا�صات  من  خمتلفة  اأنواع  نتائج  فاإنَّ  ذلك  على  وعالوة 

ُت�صتخدم درا�صات يتم فـيها التعيني الع�صوائي للم�صاركني فـي معاجلات مع درا�صات ل يتم فـيها 

.)Shadish and Regsdale،1996( ذلك

ويحتمل بدرجة اأكرب اأن حتدث الفروق فـي جودة الت�صميم فـي درا�صات التقييم، حيث تكون 

اأكرث �صعوبة فـي اإجرائها دون م�صادر كافـية، غري اأنه ميكننا مقارنة حجم التاأثري بني هذين 

اإذا كان حجم التاأثري خمتلفًا. فاإذا مل يختلف حجم التاأثري  النوعني من الدرا�صات ملعرفة ما 

اأن يكون متحيزًا فـي الدرا�صات  التاأثري ل يحتمل  )كما ُوجد فـي بع�س الدرا�صات( فاإنَّ حجم 

rat-  للتي يكون ت�صميمها اأكرث �صعفًا. وقد ا�صتخدمت اأحيانًا درا�صات حتلــــيل فوقـــي تقديرات

ings للجودة ال�صاملة لكل من الدرا�صات. وبهذه الطريقة ميكن بحث العالقة بني جودة الدرا�صة 
اأٍي من هذه الدرا�صات تربير للباحثني الذين ُيجُرون  وحجم التاأثري الذي ُوجد. ول يوجد فـي 

مة ت�صميمًا �صعيفًا. درا�صات م�صمَّ

وبينما يعزف عدد قليل من الدرا�صات عن اإجراء حتليل فوقي على الرغم من �صعوبة فهم 

هذا العزوف اإلَّ اأن درا�صات التحليل الفوقي يتزايد اإجراوؤها فـي علم النف�س. وامل�صكلة الأكرب 

من  ُن�صخ  على  احل�صول  اإىل  احلاجة  هي  التحليل  هذا  ي�صتخدمون  الذين  للباحثني  بالن�صبة 

الدرا�صات الأ�صلية التي ُي�صتخل�س منها جوانب التحليل الأ�صلي.

3.2Aims of research اأغرا�س البحث

ينبغي اأن يكون من الوا�صح للغاية اأن البحث ال�صيكولوجي ُيعدُّ ن�صاطًا فكريًا منظمًا تنظيمًا 

من  متميزة  جمموعة  لهوى  وفقًا  طوعيًا  يتوا�صل  ل  ككل  والبحث  منطقيًا.  ومرتابطًا  كبريًا 

هة بدرجة اأ�صا�صية لعلماء نف�س اآخرين.  الباحثني الهواة. والأن�صطة البحثية لعلماء النف�س موجَّ

وبهذه الطريقة فاإن الباحث مبفرده وجمموعات من الباحثني ي�صهمون فـي ن�صاط جماعي اأكرث 

ل ما يكون احتمال  ات�صاعًا. والبحث الذي لي�س له منطقية اأو اأن ت�صميمه �صيء اأو به نقائ�س، ي�صكِّ

ن�صره وال�صماع عنه وقراءته �صعيفًا، ون�ْصر البحوث فـي علم النف�س ُيحكم ب�صبط كيفـيٍّ ُمعني 

يجري بدرجة كبرية بعملية مراجعة الأقران، حيث ُيو�صي خرباء فـي املجال ما اإذا كان ينبغي 

ن�صر بحث معني اأم ل.
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وينبغي اأن يكتب الباحثون تقارير بحوثهم بتربير اجلوانب الرئي�صة لتلك البحوث، واملتطلب 

املهم هو اأن يكون لدى الباحث غر�ٌس منطقي لإجراء البحث الذي ُيجريه، وبعبارة اأخرى فاإنه 

ينبغي على الباحثني حتديد اأغرا�س بحوثهم. وهذا له جانبان:

اإىل اأْن يكون لديه فهم منطقي لالأغرا�س التي يفـيد بها البحث، وكيف  الباحث  يحتاج  	•
ُيحتمل اأن يخدم هذه الأغرا�س. فالباحث الذي ل ي�صتطيع معرفة الغر�س الذي يجري 

من اأجله البحث يحتمل اأن يكون مثبط الهمة، اأو يكون باحثًا �صعيفًا، وبالطبع يحتمل 

اأن يكون احلال كذلك بالن�صبة للباحثني من الطلبة الذين ُيجرون بحوثًا  اأكرب  بدرجة 

حتت �صغط الوقت للوفاء مبتطلبات مقرر معني. لذلك فاإنَّ و�صوح اأغرا�س البحث يكون 

بدرجة اأ�صا�صية التزام من الباحث نف�صه.

لتربير  بو�صوح  درا�صته  الغر�س من  عر�س  على  قادرًا  يكون  اأن  اإىل  الباحث  يحتاج  	•
ُيعدُّ  ولكنه  البحوث  تقارير  فـي  ويتم ذلك عادة  وللناقدين.  املهتمني  لالآخرين  البحث 

�صروريًا، كما فـي التطبيقات املتعلقة بتمويل البحوث لهيئات خارجية.

تو�صيح مواءمة البحث ملا هو معروف بالفعل عن املو�صوع، ورمبا يت�صمن تو�صيح وتربير  	•
اأغرا�س بحث معني التطورات النظرية والإمربيقية ال�صابقة فـي املجال. وبالن�صبة لكثري 

من مو�صوعات علم النف�س رمبا يوجد قدر كبري من الأدبيات البحثية ال�صابقة. ورمبا 

املتعلق  ال�صابع  الف�صل  )يو�صح  املبتدئني  للباحثني  بالن�صبة  مزعجًا  اأمرًا  ذلك  يكون 

البحثية  الأدبيات  وفاعلية  بفعالية  ياألف  اأن  للباحث  ميكن  كيف  الأدبيات  مبراجعة 

ر  تربِّ اأن  ميكن  التي  الأ�صباب  لأنواع  اأمثلًة  نناق�س  و�صوف  معني(  مو�صوع  فـي  املوائمة 

اإجراء بحوث فـي مو�صوع معني فـي الف�صل )26(.

بالإ�صارة اإىل ال�صياق الجتماعي الأكرث ات�صاعًا للبحث، فاإنَّ البحث ال�صيكولوجي يكون  	•
فـي اأغلب الأحيان ا�صتجابة لهتمامات جمتمع اأكرث ات�صاعًا مثل احلكومة، واملوؤ�ص�صات 

يوجد  وبالطبع  الأعمال وغريها.  واإدارة  والرتبوي  القانوين  النظام  الجتماعية، ومثل 

قدر كبري من املادة املن�صورة التي تنبثق من هذه امل�صادر، مثل: املن�صورات احلكومية، 

بدرجة  تكون  ل  وهذه  املهنية،  واملن�صورات  املناق�صات،  ووثائق  الإح�صائية،  واملعلومات 

كبرية �صمن بحوث امل�صتغلني بعلم النف�س ولكنها موائمة لأن�صطتهم.

4.2Research hypotheses الفرو�س البحثية

علم  مثل:  اأنظمة،  فـي  ا�صتخدامها  من  �صيوعًا  اأكرث  البحوث  فـي  الفرو�س  ا�صتخدام  اإن 

الجتماع والقت�صاد، واأنظمة اأخرى ذات �صلة، وهي مفهوم م�صتق من العلوم الطبيعية مثل: علم 

الفـيزياء، والكيمياء، والتاريخ الطبيعي والذي اأثَّر فـي املجرى الرئي�س لعلم النف�س بدرجة اأكرب 
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اُغ اأغرا�س قدٍر كبري من البحوث  من تاأثريه فـي العلوم الجتماعية والإن�صانية الأخرى. ورمبا ُت�صَ

بالنتائج  تتعلق  اأكرث  اأو  فر�صيٍة  �صوء  فـي  دقة  اأكرث  بدرجة  جميعها(  )ولي�س  النف�س  علم  فـي 

املحتملة للبحوث. وُتعرف هذه بالفرو�س، ول ينبغي اأن يكون الفر�س �صحيحًا حيث اإن غر�س 

ق من التاأييد الإمربيقي للفر�س اأو غري ذلك، لذلك فاإنَّ الفرو�س هي فر�صيات  البحث هو التحقُّ

اأو ق�صايا تعربِّ عن التوقعات ذات ال�صلة باأغرا�س الدرا�صة.

ولي�س من املهام ال�صعبة – من الوجهة العملية – كتابة فرو�س مبجرد اأن نو�صح توقعاتنا. 

ونظرًا لأن الفر�س هو جمرد عبارة ت�صف العالقة املتوقعة بني متغريين اأو اأكرث، فنحن نحتاج 

اإىل  النتقال  بينهما. وميكننا  ونقرتح وجود عالقة  بهما  نهتم  متغرّيين  اإىل حتديد  الأقل  على 

خطوة اأخرى لتحديد طبيعة العالقة.

مناها فـي الف�صل الأول املتعلقة باأنَّ الأفراد ينجذبون اإىل اأفراد  وبالنظر اإىل الفكرة التي قدَّ

اآخرين على اأ�صا�س متاثل اتاهات بع�صهم بع�صًا، فما الفر�س املقرتح فـي هذه احلالة؟ واملتغريان 

بني  املفرت�صة  والعالقة  واجلاذبية،  التاهات،  متاثل  يكونان:  رمبا  ذلك  من  ُي�صتقان  اللذان 

هذين املتغريين هي اأنه كلما زاد متاثل التاه زاد الجنذاب للفرد الآخر. والتعبري عن ذلك 

كفر�س ميكن اأن يكون كالآتي: امل�صتويات املرتفعة لتماثل التاه توؤدي اإىل م�صتويات مرتفعة فـي 

الجنذاب، غري اأنه توجد طرائق كثرية لكتابة ال�صيء نف�صه كما تو�صحها قائمة البدائل الآتية:

بع�صًا من  لبع�صهم  اأكرث اجنذابًا  يكونون  اأعلى �صوف  متماثلة  اتاهات  ذوو  الأفراد  	•
الأفراد ذوو اتاهات متماثلة اأقل.

�صخ�صية اأعلى. بجاذبية  تقرتن  �صوف  الأعلى  املتماثلة  التاهات  	•
وُيعدُّ م�صطلح العالقة اأو القرتان املوجب وال�صالب من امل�صطلحات الأ�صا�صية فـي البحث، 

ومن املهم فهم معناها لأنها عبارات �صائعة ال�صتخدام بدرجة كبرية.

بتزايد خا�صة  التاه(  معينة )متاثل  تزايد خا�صة  هو  املبا�صر  اأو  املوجب  القرتان  	•
اأخرى )اجلاذبية البين�صخ�صية(.

بانخفا�س  التاه(  )متاثل  معينة  خا�صة  تزايد  هو  العك�صي  اأو  ال�صالب  القرتان  	•
خا�صة اأخرى )اجلاذبية البين�صخ�صية(.

اأقل. وهذا  اأنَّ زيادة متاثل التاه يقرتن بجاذبية  اأو العك�صي  اأمثلة القرتان ال�صلبي  ومن 

لي�س الفر�س الذي حتققنا منه على الرغم من اأن بع�س الباحثني رمبا يعتربه فر�صًا معقوًل – 

اإذ يوجد َمَثل قدمي يقرتح اأن املت�صادين ينجذبان. فاإن مل يكن هذا املثل �صحيحًا، �صيكون لدينا 

تربير �صعيف لختيارنا هذا الفر�س.

وت�صرت�صد ال�صياغة الدقيقة للفر�س باعتبارات الو�صوح والدقة، و�صوف ي�صتخدم الباحثون  
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بال �صك طرائق خمتلفة لذكر ال�صيء نف�صه.

وميكن اأن تكون الفرو�س اأكرث تعقيدًا اإىل حد ما من املثال ال�صابق. فمثاًل، ميكن ت�صميم 

متغري ثالث فـي فر�صنا. ورمبا يكون املتغري الثالث “اأهمية التاهات للفرد”؛ ولذلك رمبا يقرتح 

اأنه كلما زادت اأهمية التاه بالن�صبة لل�صخ�س �صوف يكون ال�صخ�س اأكرث اجنذابًا ل�صخ�س اآخر 

اتاهه مماثل.

ولذلك فاإن هذا الفر�س ي�صتمل بالفعل على ثالثة متغريات هي:

التاه. اأهمية  	•
التاه. متاثل  	•

البين�صخ�صية. اجلاذبية  	•
وفـي هذه احلالة رمبا ُيعربِّ عن الفر�س كالآتي: العالقة بني متاثل التاه واجلاذبية �صوف 

ق  تكون اأكرب عندما يكون التاه مهمًا. وهذا ُيعدُّ فر�صًا معقدًا فنيًا اإىل حد ما من حيث التحقُّ

د فـيما يتعلق مبظاهر الت�صميم البحثي والتحليل الإح�صائي،  منه. فهو يتطلب درجة من التعقُّ

ولذلك فاإننا فـي هذه املرحلة �صنحاول اأن نقت�صر على الفرو�س الب�صيطة التي تت�صمن متغريين 

فقط.

وُيجري عدد قليل من الباحثني درا�صات لها غر�س واحد، فالدرا�صات عادة تت�صمن اأغرا�صًا 

متعددة مرتابطة. وهذا ي�صاعد الباحث فـي ال�صتفادة من ميزة القت�صاد فـي الوقت وامل�صادر 

من  مزيدًا  اأي�صًا  م  ُتقدِّ نف�صه  الوقت  فـي  متعددة  فرو�س  من  تتحقق  التي  فالدرا�صة  الأخرى، 

للباحث  اأف�صل  فر�صة  اإتاحة  الأخرى  امليزات  ومن  ال�صتنتاجات.  اإليها  ت�صتند  التي  املعلومات 

ليكون لديه �صيٌء اأكرث اأهمية بالن�صبة له، ويكون البحث قاباًل للن�صر، وبالطبع فاإن الدرا�صات 

التي ُتري كجزء من التدريب على طرائق البحث ال�صيكولوجي رمبا تكون فاعلة بدرجة اأكرب 

لأغرا�س التدري�س اإذ مت حتديد فر�ٍس واحٍد.

5.2Four types Of hypothesis اأربعة اأنواع من الفرو�س

ة اأمرًا مهمًا. فالفرو�س ينبغي اأن ُت�صاغ بعناية  ُيعدُّ التمييز بني العالقات والعالقات العليَّ

ة اأو العالقات مو�صع البحث. لتبيان الطبيعة العليَّ

وهو  �صببي.  غري  لفر�س  مثاًل  ُيعدُّ  باجلاذبية  يقرتن  التاه  متاثل  باأن  املتعلقة  فالعبارة 

يبني اأننا نعتقد اأن املتغريين مرتبطان، ولكننا ل نق�صد اأن اأحد املتغريات ي�صبب املتغري الآخر؛ 

فالقرتان بني متغريين هو ما كل ما ميكننا ا�صتنتاجه بثقة عندما نقي�س متغريين فـي الوقت 

نف�صه. ورمبا يجادل كثري من امل�صتغلني بعلم النف�س باأن الفرو�س ينبغي تقدميها ب�صيغة غري عليَّة 
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اإذا ا�صُتخدم ت�صميم غري تريبي. وعندما ُي�صتخدم ت�صميم تريبي حقيقي، فاإنَّ ا�صتخدام 

ة يكون عندئٍذ منا�صبًا. فالت�صميمات  م�صطلحات ت�صري مبا�صرة اأو غري مبا�صرة اإىل عالقة عليَّ

التجريبية احلقيقية تت�صمن معاجلة املتغرّي ال�صببي، ويتم تعيني امل�صاركني ع�صوائيًا فـي معاجلات 

وُت�صبط جميع املتغريات الأخرى، والتعبري عن الفر�س املتعلق بتجربة حقيقية فـي �صيغة غري 

ة ُيخفق فـي تقدير فائدة هذا الت�صميم. عليَّ

وتوجد جمموعة من امل�صطلحات ي�صتخدمها امل�صتغلون بعلم النف�س وتبني اأنَّ عالقة عليَّة مت 

و�صفها اأو افرتا�صها. ويو�صح �صكل )1.2( بع�صًا من هذه. وهذه العبارات تقرتن باأ�صئلة تتعلق 

بالعليَّة وتقت�صر بدرجة اأف�صل اإذا افرُت�صت العليَّة، وذلك لتجنب الإرباك.

وينبغي ت�صمني اتاه العالقة املتوقعة فـي �صياغة الفر�س قدر امل�صتطاع. ولكنَّ ذلك لي�س 

ر جيدًا اختياره ذلك. والفرو�س التي تبنيِّ اتاهًا  اأمرًا يعتمد على َهوى الباحث، وينبغي اأن يربِّ

direction ميكن اأن تكون كالآتي:

جاذبية اأكرب. اإىل  يوؤدي  �صوف  لالتاهات  الأكرب  التماثل  	•
اأكرب. بين�صخ�صية  بجاذبية  يقرتن  �صوف  لالتاهات  الأكرب  التماثل  	•

طرق مختلفة
لوصف العالقات

العلِّية

يؤثر

تأثيرات

ينتج عنها

له تأثير في يُحدث

يسبِّب

يؤدي إلى

ـة ـيَّ شكل )1.2( طرائق بديلة لكتابة ما يتعلق بعالقة ِعـلِّ

فرو�س  باأنها  اإليها  ي�صار  فاإنه  املتوقعة،  العالقة  اتاه  تبني  الفرو�س  تلك  مثل  لأنَّ  ونظرًا 

هة، وتوجد ظروف رمبا ل ن�صتطيع فـيها اأن نتنباأ بالعالقة باأي قدر من الثقة، فمثاًل رمبا  موجَّ

ُتناق�س  نتائج  ع  توقُّ اإىل  توؤديان  باملو�صوع  ال�صلة  وثيقتا  ولكنهما  خمتلفان،  نظريتان  توجد 

درا�صتنا. فمثاًل تتنباأ نظرية التعلم الجتماعي باأنَّ م�صاهدة العدوان ينبغي اأن يوؤدي اإىل مزيد 

من العدوانية، بينما تتنباأ فكرة التنفـي�س اأنه ينبغي اأن يوؤدي ذلك اإىل نق�س العدوانية، وبالطبع 

الف�صل الثاين
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�صياغة  الأحيان  بع�س  فـي  وينبغي  معينة.  لعالقة  اتاه  اإىل  ن�صري  اأن  دائمًا  املحتمل  من  لي�س 

ًا من النواجت، ول يوجد  الفرو�س دون حتديد اتاه، وذلك لأنه ل يوجد ما يجعلنا منطقيًا نتوقع اأيَّ

اأمور مهمة تتعلق بالتحليالت الإح�صائية ملثل تلك  �صبب قوي للتنبوؤ باتاه ناجت معني. وتوجد 

الفرو�س. وقد ناق�صنا ذلك فـي ال�صندوق )1.2(.

Key Ideasال�صندوق )1.2(  اأفكار مفتاحية

الجتاه، والفرو�س، والتحليل الإح�صائي

Direction, hypotheses and statistical analysis

 من املهم التمييز بني:

كفاية الفر�س البحثي الذي تنطوي عليه الدرا�صة البحثية املعينة. تقييم  	•
)اأو  الإح�صائية  الدللة  اختبار  فـي  البديل  والفر�س  ال�صفري  الفر�س  من  ق  التحقُّ 	•

ال�صتدلل الإح�صائي( كجزء من التحليل الإح�صائي.

التحليل  فـي  الفرو�س  �صحة  من  ق  التحقُّ فنموذج  الأمرين؛  هذين  بني  خلط  عادة  ويوجد 

نتيجة  هي  البيانات  فـي  املوجودة  النزعات  هل  للغاية.  ب�صيط  �صوؤال  مع  يتعامل  الإح�صائي 

النف�س  علم  فـي  الإح�صائي  التحليل  وي�صرت�صد  للمعاينات؟  ُتعزى  التي  الع�صوائية  التذبذبات 

ق من �صحة الفرو�س “لنيمان – بري�صون”على الرغم من اأنه يندر الإ�صارة اإليه  بنموذج التحقُّ

ككل ويبدو عادة اأنه ُيتخذ كنموذج م�صلَّم به. وترجع اأ�صول هذا املدخل اإىل الثالثينات من القرن 

املا�صي. ويوجد فـي هذا النموذج فر�صان اإح�صائيان هما:

بني املتغريين مو�صع البحث، وُي�صمى “الفر�س ال�صفري”. عالقة  توجد  ل  	•
بني املتغريين، وُي�صمى “الفر�س البديل”. عالقة  توجد  	•

وُيطلب من الباحث الختيار بني الفر�س ال�صفري والفر�س البديل وينبغي اأن يقبل اأحدهما 

ويرف�س الآخر. ونظرًا لأننا نتعامل مع احتمالت، فاإننا ل نقول باأننا اأثبتنا الفر�س اأو الفر�س 

اأية نزعات فـي البيانات  م الفر�س باأن  ق من �صحة الفر�س يقيِّ ال�صفري، وبالتايل فاإن التحقُّ

ر بدرجة معقولة عن طريق ال�صدفة التي ُتعزى اإىل ا�صتخدام عينات حلالت ولي�س  رمبا تف�صَّ

جميع احلالت. والبديل هو اأن العالقة املوجودة فـي البيانات متثل نزعة كبرية ل ُتعزى بدرجة 

معقولة اإىل ال�صدفة.

ق  ق الإح�صائي ُيعدُّ مظهرًا واحدًا فقط من التحقُّ وميكن التعبري عن ذلك مبا�صرة باأن التحقُّ

الطرائق  اإىل  بالإ�صافة  اأخرى  الفرو�س بطرائق  الفرو�س؛ فنحن نتحقق من �صحة  من �صحة 

الإح�صائية. اإذ رمبا توجد تف�صريات بديلة لنتائجنا رمبا تنا�صب البيانات بدرجة اأف�صل، فرمبا 

الأغرا�س والفرو�س فـي البحث


