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I ان: أوال	
� العل�ي ی�أ ���ال، أ� ����لة، وال ی�أ �ع��  ال

أخ��ني (ا اب) ع�! ال'&ل%، ما ی#"! العل� : وسل�، فقال له  َسَأَل أع�ابّي عام�ّ�، ال��يَّ صلى هللا عل�ه
3ه . (ال01ال: فأخ��ني ما ی!ل على العل� ؟ قال ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� : قال . ال.عل�: ؟ قال 

  ). 182ت، . ح51)، د

، أن ال'1عى العل'ي ال'�.ج لل'ع�فة، G. BachelardوE.% ف5لA1ف العل� الف�ن1ي، غاس.Aن ?اشالر 
 QاحRال S!ل ،T�1غال مVلة أو انWVد م1ألة أو مAم) وج Tی�&ل .(......) �Yة للفR1�وأوضح، أنه ?ال

العل'ي، فإن Eل مع�فة تAYن جAا?ا ع) س0ال م&�وح، فإذا ل� (W) ه�اك س0ال م&�وح، فل) تAYن ه�اك 
  ). 10، 2013لAرسي ع�! القادر، . (مع�فة عل'�ة

، أن الQpR العل'ي وi�اء ال��n"ة، K. Popperكارل ب�iA / ل�'1او� وأك! هfا الYالم، ف5لA1ف العل� ا
فالعل'اء ی�!ؤون أوال ?�tاغة ح!وس أو ف�ض�ات، حAل : أ� أن ال�rال (أتي أوال ی�!أ ?01ال وWV'iلة، 

%"�v.ة والnارها ?ال'الحR.ن إلى اخAهv.ی �  ).203. ، ص1999ب�5وت#، ماك}، . (Azاه� مع5�ة، ث

في ج'�ع ف�وع ال'ع�فة، وفي Eل ال.ttrات العل'�ة، وiأ� م�هج ?Qp عل'ي، إن الQpR العل'ي 
ی�!أ ?01ال، ال ت.Aف� ل!S الRاحQ، إجا?ة ع�ه، أ� ?'WVلة، ال ی.Aف� ل!S الRاحQ حل لها، ق�ل إج�اء 

QpRال�ف} . ال �  :أم�لة م) عل

    ـ هل الAEfر أك�� تق!ی�ا لfواته� أو اإلناث ؟       

  مل ال'01ولة ع) م'ارسة األف�اد لل1لAك الptي ؟ـ ما العAا      

� ت.&Aر ال'ع.ق!ات ال�ptة ل!S األف�اد الRالغ5) ؟       �E ـ  

  ـ ل'اذا ی�!ع ?ع� األف�اد وiع�ه� ال ی�!عAن ؟       

  

� العل�ي��  .م ونة ال

?Qp  ث� (�Vع الRاحQ في اإلج�اءات ال'�ه�vة لإلجا?ة ع) س0ال الQpR، أ� حل ال'WVلة، ?'�هج
والRاحQ وهA في نVا� ?�pي، ('W) أن (غ�5 مفهAما أو یل��ه، أو (��� مفهAما آخ�، . عل'ي م�اس%

أو (��� م��اسا أو (غ�5ه، أو (��� أداة أخ�S لv'ع ال'علAمات، أو (غ�5ها، أو (��� ع5�ة، أو (غ�5 
�ونة في ال.ف�5Y، ألن م) 3��عة الQpR العل'ي، ال'. في ف�وض الQpR، وفT ما ی.&لRه حل ال'WVلة

َسأَلَ أعرابّي عامرّي، النبيَّ صلى  
ني  أخبر : هللا عليه وسلم، فقـال له  

يا ابن عبد المطلب، ما يزيد العلم  
فـأخبرني ما  : قـال  . التعلم: ؟ قـال  

يدل على العلم ؟ قـال النبي صلى  
السؤال: هللا عليه وسلم  

كتب فيلسوف العلم الفرنسي، 
 .Gغاستون باشالر  

Bachelard  أن المسعى ،
العلمي المنتج للمعرفة، ينطلق من  
وجود مسألة أو مشكلة أو انشغال  

(......)لدى الباحث   مسبق،

بالنسبة للفكر العلمي، فـإن كل  
معرفة تكون جوابا عن سؤال  
مطروح، فـإذا لم يكن هناك سؤال  
مطروح، فـلن تكون هناك معرفة  
علمية

إن البحث العلمي في جميع فروع  
المعرفة، وفي كل التخصصات  
العلمية، وبأي منهج بحث علمي، 
يبدأ بسؤال، ال تتوفر لدى  

إجابة عنه، أي بمشكلة،   الباحث،
ال يتوفر لدى الباحث حل لها، قبل  
إجراء البحث
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واخ.Rارها، لق�Aلها أو رف�ها، ) الف�ض�ات(وال'�ونة في اإلج�اءات، وال�p"ة في اخ.�ار الpلAل ال'�اسRة 
  . أو تغ�55ها، و"�51 هfWا، ح.ى ی.pقT ه!ف الQpR، وهA اإلجا?ة ع) ال01ال، وحل ال'WVلة

T5قpه ال&�"قة، تع�ي ال1عي إلى تfالعل'ي، به QpR!ا(ة في ال�األساس�ة،  وال �أح! أه� أه!اف العل
 �5n�.ال Aات(وه"�nب�اء ن .( ان ال'1اه'ةWة األم�، في إم)في ب!ا �Yاألكاد('ي، عل�ه أن (ف QاحRفال

ن�n"ا في ب�اء ال'ع�فة العل'�ة، وت&A"�ها، و".pقT له ذل�، م) خالل اال3الع الAاسع والع'T5، ق�ل ذل�، 
  . وأن تAYن له ال�p"ة األكاد('�ة ال.امة على األدب�ات ال'.علقة ?'فا��� ?�pه،

  

  .ت	ض)ح م& م%ال ال��ال األول

��S�v الQpR، وع�! ". هل الAEfر أك�� تق!ی�ا لfواته� أو اإلناث ؟: "ی�!أ الQpR ?ال01ال، وWV'iلة 
: الAtpل على ال�.�vة، ('W) للRاحQ أن (1أل أ(�ًا، و�ذا أضفُ� خاص�ة أخ�S لrاص�ة الv�}، وهي 

ج وع!م ال#واج، فهل ت.غ�5ّ ال�.�vة، وiع! الAtpل على ال�.�vة، ('W) أن (1أل م�ة أخ�S، و�ذا ال#وا
الع'ل وع!م الع'ل، : الv�} وال#واج، خاص�ة أخ�S، وهي : أضفُ� إلى الrاص5.5) ال1ا?ق.5)، وه'ا 

 �� فارقي E'ا ی.�5) م) الv!ول رق�'tفي ت QpRل�، ��أتي الfE ،ةv�.�1(فهل ت.غ�5ّ ال ( ��'tت Aوه
أ� الAEfر واإلناث، ث� ال#واج وع!م ال#واج، ث� الع'ل وع!م الع'ل، ?tف.ها . 2×  2×  2: عاملي 

  .م.غ�5ات م1.قلة، وخاص�ة تق!ی� الfات ?tف.ها م.غ�5ا تا?عا

  
  اإلناث  ال-,	ر

  ع!م ال#واج  ال#واج  ع!م ال#واج  ال#واج
الع
م
  ل

  ع!م الع'ل  الع'ل  لع!م الع'  الع'ل  ع!م الع'ل  الع'ل  ع!م الع'ل

  تق!ی� الfات
      QpRان الA�ن عAW) ��E ،f5) ع�!ئ�ی. ،QpRع! االن.هاء م) الiو.   

  
  .حال الQpR العل'ي في جامعات�ا

إن الQpR العل'ي، في جامعات�ا، ال س�'ا، على مSA.1 أ�3وحات ال!A.Eراه وال'اس.�، ی�!أ ?ع�Aان، 
  . و"AWن نهائ�ا، فال (1'ح ب.غ�55ه

R1ة ل�سائل ال'اس.�، ح!ث أن ا3لع� ص!فة في أح! أق1ام عل� ال�ف}، على قائ'ة ت.�') ?ال�
وت�5) أن . ع�او") ?Apث، وضع� ?ع!د 3الب ال'اس.�، ی.� تAز"عها عل5ه�، و"&ل% م�ه� ع!م تغ�55ها

وع�او") أخ�S، ل�} مالئ'ا ?�pها . ?ع�ها ی.�') م.غ�5ات، ل�} م) 3��ع.ها ال��n"ة أن تQpR معا
� م.غ�5اتها تt����ة، وال�ptح أن تQpR فار��ا ?nي، ألن مع&rا�، وخاصة الRمقارنات('�هج االرت .(

  .وعالق.ه أو وعالق.ها: وت.�') Eل الع�او") �Rارة 

أما ?ال�R1ة أل�3وحات ال!A.Eراه، �Rع! نvاح ال&ال% في ال'1ا?قة ال.ي ت0هله إلى االل.pاق ب��نامج 
A.Eراه، ل م د، وق�ل تل��ه ل'�هاج ال!راسة ال��n"ة، ت&الRه اإلدارة ?اخ.�ار دراسي للAtpل على درجة ال!

ع�Aان األ�3وحة، ل�AWن ض') ملف ت5v1له اإلدار�، وال (1'ح له، ?ع! ذل�، ب.غ�55ه، أو (غ�5ّه م�ة 

يشرع الباحث في اإلجراءات  
المنهجية لإلجابة عن سؤال البحث،  
أي حل المشكلة، بمنهج بحث  
علمي مناسب

من طبيعة البحث العلمي، المرونة  
في التفكير، والمرونة في  
اإلجراءات، والحرية في اختيار  

) الفرضيات(لمناسبة  الحلول ا
واختبارها، لقبولها أو رفضها، أو  
تغييرها، ويسير هكذا، حتى  
يتحقق هدف البحث، وهو اإلجابة  
عن السؤال، وحل المشكلة

الباحث األكاديمي، عليه أن  
يفكر في بداية األمر، في  
إمكان المساهمة نظريا في بناء  
المعرفة العلمية، وتطويرها، 

ل االطالع  ويتحقق له ذلك، من خال
الواسع والعميق، قبل ذلك، على  
األدبيات المتعلقة بمفـاهيم بحثه، 
وأن تكون له الحرية األكاديمية  
التامة

إن البحث العلمي، في جامعاتنا، ال  
سيما، على مستوى أطروحات  
الدكتوراه والماستر، يبدأ  
بعنوان، ويكون نهائيا، فـال يسمح  

cبتغييره

ر، حدث أن  بالنسبة لرسائل الماست
اطلعت صدفة في أحد أقسام علم  
النفس، على قـائمة تتضمن  
عناوين بحوث، وضعت بعدد  
طالب الماستر، يتم توزيعها  
عليهم، ويطلب منهم عدم  

وتبين أن بعضها يتضمن  . تغييرها
متغيرات، ليس من طبيعتها  
النظرية أن تبحث معا
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وت1�% ذل� في صعiAات أمام ال&لRة الخ.�ار ع�او") ?Apثه�، وخاصة أول£� الfی) ل� (W) . واح!ة، فق¢
تttrه� ال!قT5 في م�حل.ي الل�1ان} وال'اس.�، هA نف1ه في م�حلة ال!A.Eراه، ���&�ون إلى اإل?قاء 
على ع�او") ?Apثه� في م�حلة ال'اس.�، ح.ى ولE Aان� ال ت�.'ي إلى ال.tr¤ الv!ی! في م�حلة 

  . ال!A.Eراه 

  

  .ال
3ائج ال�3 ت�ة ع& ه-ا ال	ضع

�Vف، وه'ا فق¢ ال'ع��ان عل'�ا ?'AضAع الQpR، (Wاد یلغى ـ إن دور Eل م) ال&ال%، واألس.اذ ال'1
ت'اما، فاألم� Eله صار لإلدارة، ال.ي وضع� نAtصا م�n'ة إلج�اءات الAtpل على هات5) 

  . الVهادت5)، وت�فfها اله5£ات العل'�ة في الvامعة، وت�اق�ها ?�tامة

. مع ما هA مA.Wب في مA.p"اتها ـ ح!ث أن ت� إنvاز ?Apث، ال ت.فT ال'فا��� ال.ي في ع�او"�ها 2
واله5£ات العل'�ة في الvامعة، ال ته.� ?'SA.p األ�3وحة، بل ?ع�Aانها فق¢، وهfا غ�5 مالئ�، وال ی.فT مع 
 �� مع مSA.p الQ5p? ،QpR تعW} ال'فا��v1�عي أن ی��م) ال& QpRان الA�ن، إن عAWغي أن (R�ما ی

هA مv1ل في مSA.p الQpR، و�ال م) ال&��عي أن ت�ف� لvان أو ال'.غ�5ات الAاردة في الع�Aان، مع ما 
  . الق�اءة وال'�اقVة تل� األ�3وحات

  

� سا�قا ؟��  ك)9 ,
ا ن

في ال1ابE ،Tان ال&ال% (v1ل إدار"ا، دون ذ�E ع�Aان الQpR، في مtلpة ال!راسات العل�ا، إلنvاز 
أ� م.غ�5اته، ول�} ع�Aانه، به!وء أ�3وحة في ال'اج�5.1 أو في ال!A.Eراه، ث� (r.ار مAضAع ?�pه، 

، وfEل� ال!A.Eراه، 1995أت�Ef أني في ?Qp ال'اجv? ،�5.1امعة وه�ان . ورو"ة، ?'¥�ة األس.اذ ال'�Vف
، ح!دت ع�Aانْي ال5�pR) وسvل.ه'ا على غالفي تق�"�"ه'ا، ?'¥�ة األس.اذ ال'�Vف، ?ع! أن 2001

وزم5ل آخ�، أنv# دراس.5) في ?Qp واح! أل�3وحة  .أنه5.ه'ا، وش�ع� في إع!اد ال�1خ ال�هائ�ة له'ا
  .  ال!A.Eراه، وiع! االن.هاء م�ه، سvل ع�Aانه

أت�Ef أن ال&لRة وه� . وال�!ء ?ع�Aان الQpR، ول�} ?01ال، Eان شائعا ب5) ال&لRة، في م�حلة الل�1ان}
) �&ل�Aن م) زمالئه�، ?t!د إنvاز رسائل ال.�rج م) م�حلة الل�1ان}، في ال�nام الYالس�Wي، أشاه!ه

�ل!� م.غ�5 : "وم�ه� 3الRة، تقAل له� . وم) األساتfة، أن (1اع!وه� على إك'ال ع�او") ?Apثه
� أن تv!وا لي م.غ�5ا آخ� أرi&ه ?ه"ال&'Aح"Y��5". ، وأر"! مYة في ال.ف�p&1اجة العل'�ة، والf1ه الfبه.  

  .vهوR3عا، ه�اك أسRاب لهfا الvهل ?&��عة الQpR العل'ي وم�اه

  .ـ ما زل�ا غ�5 مه5£5) وغ�5 م0هل5) ل''ارسة الQpR العل'ي على قAاع!ه الp�ptة 1

ـ ل� نعّل� ال&الب في ال'�احل الvام¥�ة األولى، �3ق ال.ف�5Y العل'ي، وم�اهج الQpR العل'ي  2  
ا اآلن وه0الء صارو . و�ج�اءاته، وت�E�اه� ی.عل'Aن وح!ه� ��قعAن في أخ&اء، (tع% ال.rل¤ م�ها الحقا

أساتfة ی.AلAن ت!ر"} ال'�ه�vة واإلش�اف على األ�3وحات وم�اقV.ها، فtارت ال�داءة واألخ&اء ت.�اسخ، 
  .دون �EومAزومات

ففي ح!ود عل'ي، أن م�اهج الQpR ال�ف1ي، ت!ّرس وفT . ـ سAء ت!ر"1�ا ل'�اهج الQpR العل'ي 3
اإلج�اءات الع'ل�ة ال.ي ی�فf وفقها الQpR أفYار فل��1ة عامة، دون ال.&�ق إلى �3ق ال.ف�5Y العل'ي و 

أما بالنسبة ألطروحات الدكتوراه، 
في المسابقة    فبعد نجاح الطالب

التي تؤهله إلى االلتحاق ببرنامج  
دراسي للحصول على درجة  
الدكتوراه، ل م د، وقبل تلقيه  
لمنهاج الدراسة النظرية، تطالبه  
اإلدارة باختيار عنوان األطروحة، 
ليكون ضمن ملف تسجيله  
اإلداري، وال يسمح له، بعد ذلك، 
بتغييره، أو يغّيره مرة واحدة، 
فقط

من الطالب،   إن دور كل
واألستاذ المشرف، وهما فقط  
المعنيان علميا بموضوع البحث، 
يكاد يلغى تماما، فـاألمر كله  
صار لإلدارة، التي وضعت  
نصوصا منظمة إلجراءات الحصول  
على هاتين الشهادتين، وتنفذها  
الهيئات العلمية في الجامعة، 
. وتراقبها بصرامة

حدث أن تم إنجاز بحوث، ال تتفق  
فـاهيم التي في عناوينها مع ما  الم

. هو مكتوب في محتوياتها
والهيئات العلمية في الجامعة، ال  
تهتم بمحتوى األطروحة، بل  
بعنوانها فقط، وهذا غير مالئم، 
وال يتفق مع ما ينبغي أن يكون

البدء بعنوان البحث، وليس  
بسؤال، كان شائعا بين الطلبة، 
في مرحلة الليسانس

مهيئين وغير مؤهلين  ما زلنا غير  
لممارسة البحث العلمي على  
.قواعده الصحيحة

ـ لم نعّلم الطالب في المراحل   2  
الجامعية األولى، طرق التفكير  
العلمي، ومناهج البحث العلمي  
وإجراءاته، وتركناهم يتعلمون  
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��قAمAن . ما قام ب.!ر"} م�اهج الQpR ال�ف1ي، أساتfة م) ح'لة شهادة ال'اج�5.1، فق¢ و�5�Eا . العل'ي
?إمالء مpاض�اته� على ال&لRة، دون فه�، ودون ش�ح، ودون تق!(� أم�لة تAضح ���Eة ال��ام ?إج�اءات 

QpRال.  

ال'�Vف5) على األ�3وحات، وع!م ص�ام.ه� في ت�فf5 إج�اءات ال'�هج العل'ي ـ ع!م ج!(ة األساتfة  4
�  . م) ق�ل 3البه

ـ وجAد أساتfة (ع.ق!ون أن م�اهج الQpR العل'ي، ل��1 �3قا و�ج�اءات صارمة، على ج'�ع  5 
هfا الRاح�5) االل.#ام بها، بل (ع.ق!ون أن م�اهج الQpR العل'ي، ال ت.ع!S وجهات ن�n ف�د(ة، وس'ع� 

  . الYالم أك�� م) م�ة م) أساتfة ی�اقAVن أ�3وحات دA.Eراه 

  

  وما الpل ؟

(AWن الpل لهfه ال'WVلة، و"عAد الQpR العل'ي إلى �3"قه ال&��عي، ع�! ��ام أساتfة الvامعات 
� إج�اءات الAtpل �n�.صا(ة، لAرها سل&ات ال!tعلى اإلج�اءات اإلدار"ة ال.ي ت �ب.5v1ل مالحnاته

� مع 3��عة الQpR العل'ي، فهي على ال'اسv1�ه اإلج�اءات ال تfاه، إلى أن هR.ن االنA.راه، و"لفA.E!وال �.
تلTp ?ه ض�را وت1�% له ت!هAرا، ألنه ر"'ا (AWن الfی) (�عAن هfه اإلج�اءات اإلدار"ة، ال.ي (�5ّ1ون 

ه، بل ق! (AWنAن إدار"5) بها الQpR العل'ي، ل�A1ا أساتfة جامع55) مارسAا الQpR العل'ي، وع�فAا 3��ع.
  . فق¢

  

  المراجع

دراسات في : ضرورة العلم ). 1999(ـ بيروتز، ماكس  1
الكويت، ). 245(عالم المعرفة، . العلم والعلماء

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

. الجزء األول. على هامش السيرة). ت. د(ـ طه حسين  2

 .ارفدار المع. الطبعة الواحدة والثالثون

محددات البحث العلمي ). 2013(ـ لورسي عبد القادر  3
وضوابطه في ضوء التصويبات العقالنية لكارل بوبر ـ 
ارتدادات وإسقاطات على راهن الدراسات في العلوم 

دراسات نفسية وتربوية، مخبر . النفسية واالجتماعية
   .10تطوير الممارسات النفسية والتربوية، عدد 

        

  دد متغيرات الدراسة العياديةع: ثانيا  

أ� أن ال!راسات ال¥�اد(ة ت.�اول الpاالت ". ف�د(ة شاملة ومع'قة: "تعّ�ف ال!راسة ال¥�اد(ة، ?أنها 
الف�د(ة، م) ?�V وق�ا(ا وAzاه� وم0س1ات، به!ف الAصAل إلى فه� ع'T5 وشامل للpالة الف�د(ة مpل 

. ها فnه�ت بfل� ال'nه� ال�f ت'� مالحn.هالQpR، م) خالل ال.ع�ف على العAامل ال.ي أث�ت ف5
ول�} صp�pا أن ال!راسة ال¥�اد(ة، أو ال'�هج ال¥�اد�، ی.علWV'? Tالت سAء ال.AافT، فق¢، بل ی.�اول 

ففي الAق� ال�f أرسى ��ه ف�و"! وتالمf5ه، ?ال&�"قة ال¥�اد(ة، دعائ� . كfل� مnاه� ال1لAك ال.Aافقي
 AضAم Tی.عل �fل5ل ال�ف1ي، الp.اه�ة الRأب!ع بها ب�اجي أع'اله العل'�ة ال ،�Aك الالسAعه األساسي ?ال1ل

  . حAل ال�'A العقلي لل&فل

وحدهم فيقعون في أخطاء، 
يصعب التخلص منها الحقـا

سوء تدريسنا لمناهج البحث  
ففي حدود علمي، أن  . العلمي

مناهج البحث النفسي، تدرّس  
وفق أفكار فـلسفية عامة، دون  
التطرق إلى طرق التفكير العلمي  
واإلجراءات العملية التي ينفذ  
وفقها البحث العلمي

عدم جدية األساتذة المشرفين  
على األطروحات، وعدم صرامتهم  
في تنفيذ إجراءات المنهج  
العلمي من قبل طالبهم

جود أساتذة يعتقدون أن مناهج  و 
البحث العلمي، ليست طرقـا  
وإجراءات صارمة، على جميع  
الباحثين االلتزام بها، بل  
يعتقدون أن مناهج البحث  
العلمي، ال تتعدى وجهات نظر  
فردية

: تعّرف الدراسة العيادية، بأنها  
أي أن  ". فردية شاملة ومعمقة"

الدراسات العيادية تتناول  
فردية، من بشر وقضايا  الحاالت ال

وظواهر ومؤسسات، بهدف  
الوصول إلى فهم عميق وشامل  
للحالة الفردية محل البحث، من  
خالل التعرف على العوامل التي  
أثرت فيها فظهرت بذلك  
. المظهر الذي تمت مالحظته

يعّد المنهج االرتباطي والمنهج  
المقـارن، من أكثر  / العّلي

من    المناهج استيعابا لعدد كبير
المتغيرات في بحث واحد، في  

أما المنهج التجريبي  . الوقت نفسه
وشبه التجريبي، فيالئمهما متغير  
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ف�د(ة شاملة ومع'قة، فه�اك ح!ود م�ه�vة لل&�"قة ال¥�اد(ة؛ فإضافة إلى الpاالت : وi'ا أنها دراسة 
ل&�"قة ال¥�اد(ة، في دراسة الف�د(ة، Eق5! م�هvي، ه�اك أ(�ا الق5! ال'�هvي لع!د ال'.غ�5ات ال.ي تQpR ?ا

وتAج! ف�وق ب5) م�اهج الQpR ال�ف1ي ال'r.لفة، في ع!د ال'.غ�5ات ال.ي ('W) . واح!ة، في الAق� نف1ه
ال'قارن، م) أك�� ال'�اهج / اس.�عابها في Eل م�هج ?Qp نف1ي، و"عّ! ال'�هج االرتRا3ي وال'�هج العّلي

أما ال'�هج ال.�v"�ي وشRه ال.�v"�ي، . !، في الAق� نف1هاس.�عا?ا لع!د E��5 م) ال'.غ�5ات في ?Qp واح
أما ال&�"قة ال¥�اد(ة، ��الئ'ها، . ��الئ'ه'ا م.غ�5 واح! أو م.غ�5")، في ?Qp واح! في الAق� نف1ه

وم) األم�لة على الApRث ال'الئ'ة لل&�"قة . ?ال.أك5!، م.غ�5 واح!، في دراسة واح!ة، في الAق� نف1ه
  ال¥�اد(ة، ما (أتي 

  .إساءة معاملة ال'1�5) ـ دراسة ��اد(ة -

  .اله�وب م) ال��5 ـ دراسة ��اد(ة -

  .ال.AافT ال#واجي ـ دراسة ��اد(ة -

  .ال�trVة ال'�1&�ة ـ دراسة ��اد(ة -

  .ال!اف¥�ة ال!راس�ة ـ دراسة ��اد(ة -

  .االس.ق�ار األس�� ـ دراسة ��اد(ة -  

') م.غ�5ا واح!ا، في Eل ?Qp، في الAق� نف1ه، وأن نالح أن الApRث ذات الع�او") ال1ا?قة، ت.�
 Aا هfهارها، وهzلى ال!راسة ال¥�اد(ة ال.ع�ف عل5ها و�ب�ازها و�A.لة، وتAهvامل ال'01ولة ع) ال'.غ�5 مAالع

  . جAه� ال&�"قة ال¥�اد(ة، ?ف��اتها ذات ال&ا?ع الف�د� والVامل وال'ع'T، وEأنها دراسة اس.VYا��ة

  :'الئ'ة ل�pRها ?ال&�"قة ال¥�اد(ة ل��Yة م.غ�5اتها، فهي E'ا (أتي أما الApRث غ�5 ال

  .العالقة ب5) القلT واالك.£اب وتAه� ال'�ض ?tف.ها مnاه� د(1.�'�ة ـ دراسة ��اد(ة -      

  .العAامل الr'1ة الY��S لل�trVة وعالق.ها ب.ق!ی� الfات ـ دراسة ��اد(ة -      

  .� لل�ضا ع) الع'ل ـ دراسة ��اد(ةال�غ�A ال'ه��ة Eعامل مrفّ  -      

  .الف�وق ب5) ذو� األع'ار ال#م��ة م) الv�51) في س'ة االن&Aاء ـ دراسة ��اد(ة -      

نالح أن الApRث ذات الع�او") ال1ا?قة، ت.�') ع!ة م.غ�5ات، في Eل ?Qp، وأن العAامل ال'01ولة 
&لAب، فق¢، هA ال.ع�ف على العالقة ب5�ها، أو ع) ال'.غ�5 أو ال'.غ�5ات مpل الQpR، معلAمة Eلها، وال'

ول��1 دراسات ف�د(ة، وال شاملة، وال مع'قة، بل ج#ئ�ة، وتالئ'ها ع5�ات E��5ة . الف�وق ب5) الع5�ات ف5ها
  .ن1��ا، وiال.الي ال ت.الءم مع 3��عة ال&�"قة ال¥�اد(ة في الQpR ال�ف1ي

  

  ةال�عای
ة الق<=ة أو الع�=ة أو الغ ض): ثال%ا 

، م) E.% ومقاالت، في م�اهج الQpR 80أت�ح لي أن أ3لع على ع�Vات ال'�اجع، رi'ا أك�� م) 
ال�ف1ي، م0لفة ?اللغة الع��iة أو م.�ج'ة م) اللغة اإلنvل5#"ة، م�ها ما هA عالي الAvدة في مAضAعه، 

ج الQpR وم) مAضAعات م�اه. وم�ها ما هA م.Aس¢ الAvدة، وم�ها ما هA ?�1¢ في مA.1اه العل'ي
: ال�ف1ي ال.ي ی�Rغي االه.'ام بها، ال'عای�ة و�3قها ال'r.لفة، ال.ي ت� تt��فها إلى ف�عE (5��5")، ه'ا 

ول� أج! في Eل ال'�اجع وال'قاالت ال.ي ا3لع� �3ق ال'عای�ة االح.'ال�ة، و�3ق ال'عای�ة غ�5 االح.'ال�ة، 

واحد أو متغيرين، في بحث واحد  
أما الطريقة  . في الوقت نفسه

العيادية، فيالئمها، بالتأكيد، 
متغير واحد، في دراسة واحدة، 
في الوقت نفسه

أما البحوث غير المالئمة لبحثها  
طريقة العيادية لكثرة  بال

:متغيراتها، فهي كما يأتي  
العالقة بين القـلق    -     

واالكتئاب وتوهم المرض بصفتها  
مظاهر ديستيميةـ  دراسة  
.عيادية

العوامل الخمسة الكبرى    -     
للشخصية وعالقتها بتقدير الذاتـ  
.دراسة عيادية

الضغوط المهنية كعامل    -       
ـ دراسة    مخّفض للرضا عن العمل

.عيادية
الفروق بين ذوي األعمار    -     

الزمنية من الجنسين في سمة  
االنطواءـ  دراسة عيادية

لم أجد في كل المراجع والمقـاالت  
التي اطلعت عليها، أن المعاينة  

) لوحدها(القصدية تقـابل  
المعاينة االحتمالية، كما هو شائع  
لدى األساتذة الباحثين والباحثات  

تنافي جامعا

من عاداتهم، كذاك، أنه عند  
بداية إجراءات المناقشة، وعند  
نهايتها، كذلك، يوجه بعضهم  
الشكر إلى العديد من األفراد  
الحاضرين، دون أن يتلقوا منهم  
أي خدمة  

قبل التحاقي بالجامعة، سنة  
، كنت أسمع من أساتذة  1995

الجامعة، الذين كنت أتمنى، 
بشغف، أن أكون بينهم، 

ون عن اللجنة العلمية، يتحدث
وقراراتها، وعن المجلس العلمي  
وقراراته
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الح.'ال�ة، E'ا هA شائع ل!S األساتfة الRاح�5) ال'عای�ة ا) لAح!ها(عل5ها، أن ال'عای�ة القt!(ة تقابل 
  ).2(، إن ال�f وج!ته هA ما صّ�ف.ه في الv!ول رق� والRاح�ات في جامعات�ا

  
  ال'عای�ة االح.'ال�ة

  :وت.�') ال'عای�ات الف���ة ال.ال�ة 
  ال'عای�ة غ�5 االح.'ال�ة

  :وت.�') ال'عای�ات الف���ة ال.ال�ة 
  ).العَ�ض�ة(ـ ال'عای�ة ال'��1ّة أو سهلة ال'�ال  �1R.  1&ةـ ال'عای�ة االح.'ال�ة ال 1
  .ـ ال'عای�ة ال�ttpة 2  .ـ ال'عای�ة العAVائ�ة ال&��Rة 2
  ".ك�ة ال�لج"ـ ال'عای�ة ال�WRVة أو  3  .ـ ال'عای�ة العAVائ�ة الع�قAد(ة 3
ة ـ ال'عای�ة القt!(ة، ولها معای�ات ف��� 4  .ـ ال'عای�ة العAVائ�ة ال'�.n'ة 4

 Sأخ�.  
  

ول�1 أدر�، ما ال'�اجع ال.ي ا3لع عل5ها األساتfة الRاح�Aن والRاح�ات في جامعات�ا، ووج!وا ف5ها أن 
  ال'عای�ة االح.'ال�ة ؟) لAح!ها(ال'عای�ة القt!(ة تقابل 

   

  م
اق�ات األE وحات �األم
)ات وAالع ض وAال@	ل، و,% ة ال�� : را�عا 

ات العل'�ة ال.ي تS�v ف5ها م�اقVات األ�3وحات العل'�ة، (p!ث أن أكAن حاض�ا في ?ع� الvل1
سAاء ?tف.ي ع�Aا في لv�ة ال'�اقVة، أم ?الA�pر فق¢، وم) ال'الحnات ال.ي E�� أس'عها م) ?ع� 

  : األساتfة األع�اء في لvان ال'�اقVات، ما (أتي 

ت'�ى لA أن� فعل� أ: فإذا الح أح!ه� أن ال&ال% ارتY% خ&أ م�ه�vا في األ�3وحة، (قAل له  -
  .كfا، ول� تفعل fEا

  .إن� ?Qp في الع�ض: و�ذا ت�اول ال&ال% في أ�3وح.ه م.غ�5ات �5�Eة، (قAلAن له  -

  . إن� ?��p في ال&Aل: و�ذا ت�اول ال&ال% في أ�3وح.ه م.غ�5ا واح!ا أو م.غ�5")، (قAلAن له  -

ال�WRVة، في دراسات ال�'A، / ال'1.ع�ضة ال..R¥�ة، أو ال!راسات/ وال (قt!ون ه�ا ال!راسات ال&Aل�ة( 
  ).ال.ي ت.علT بz QpRاه�ة سل�EAة في إ3ار زم�ي مp!د، وال ت.علT ?قلة ال'.غ�5ات أو ?��Wتها

-  �WVال �وم) عاداته�، fEاك، أنه ع�! ب!ا(ة إج�اءات ال'�اقVة، وع�! نهای.ها، fEل�، یAجه ?ع�ه
ش�Wا ل�ئ�} الvل1ة، ش�Wا لألس.اذ : قAا م�ه� أ� خ!مة إلى الع!ی! م) األف�اد الpاض�")، دون أن ی.ل

، ش�Wا لق1� عل� )ة(، ش�Wا ألهل ال&ال% )ة(ال'�Vف، ش�Wا ألع�اء اللv�ة ال'�اق5V)، ش�Wا لل&ال% 
  . ال�ف}، ش�Wا للYل�ة، ش�Wا للvامعة، ش�Wا للA�pر، ش�Wا للv'�ع

  


ة العل�)ة وال�IلH العل�ي: خام�ا Iالل  

، E�� أس'ع م) أساتfة الvامعة، الfی) E�� أت'�ى، ?Vغف، أن 1995لvامعة، س�ة ق�ل ال.pاقي ?ا
أكAن ب5�ه�، ی.p!ثAن ع) اللv�ة العل'�ة، وق�اراتها، وع) ال'vل} العل'ي وق�اراته، ف.Aّtرت أن هات5) 

الvام¥�ة  اله5£.5) العل'5.5)، ت.AّYن Eل م�ه'ا م) أساتfة ی.� اخ.�اره� م) ذو� الr��ة ال'ه��ة والعل'�ة
الAاسعة والع'�قة، وم) ذو� اإلدراك الع'T5 ل'هام الvامعة ورسال.ها، ولY) ل'ا ال.pق� ?الvامعة وج!ت 

. هات5) اله5£.5) ی.� ت5WVله'ا ع) T"�3 االن.rاب م) حاملي ال!A.Eراه، وم) أقل م�ه� في ال!رجة العل'�ة
� عل� ال�ف}، وtiعiAة ش!ی!ة حtل� وح!ث أن غام�ت ورش�p نف1ي للع�A"ة في اللv�ة العل'�ة لق1

فتصّورت أن هاتين الهيئتين  
العلميتين، تتكّون كل منهما من  
أساتذة يتم اختيارهم من ذوي  
الخبرة المهنية والعلمية الجامعية  
الواسعة والعميقة، ومن ذوي  
اإلدراك العميق لمهام الجامعة  
ورسالتها

جامعة وجدت  لما التحقت بال
هاتين الهيئتين يتم تشكيلهما عن  
طريق االنتخاب من حاملي  
الدكتوراه، ومن أقـل منهم في  
الدرجة العلمية

إن عنوان البحث ومضمونه، يقع  
ضمن مسؤولية األستاذ المشرف  
والطالب، فهما أدرى بما يسعيان  
إلى بحثه، فيما يتعلق بالمتغيرات  
والمنهج والعينة وغيرها

أن تبدي اللجنة العلمية أو  ال بأس  
المجلس العلمي، مالحظات تلفت  
بها انتباه الطالب واألستاذ  
المشرف، إذا كان هناك شيء ما  
يمكن تعديله، أما أن يصل األمر  
إلى تغيير عنوان البحث، جذريا، 
فهذا غير مقبول، ويعتبر اعتداء  
معنويا، على الطالب وعلى  
األستاذ المشرف

ضاء اللجان  بالنسبة لتغيير أع
المناقشة لألطروحات، فـإن المعيار  
األساسي الختيار عضو معين دون  
آخر، هو التخصص العلمي

ظهر علم النفس على مسرح العلوم  
المستقـلة بموضوعاتها ومناهجها، 

، تحت مظلة مدرسة  1879سنة  
البنائية، ولم ينمو  : تدعى  

ويتطور بفضل هذه المدرسة، بل  
إليها، باالنتقـادات التي وجهت  

فـأدى ذلك إلى ظهور نظريات  
أخرى في علم النفس) مدارس(
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على صAت واح! هA صAتي، ومع ذل� ف#ت ?الع�A"ة، وفي االج.'اع األول، الح�n أن ه�اك ق�ارات 
ت� اتrاذها إزاء ?ع� ال'لفات ل� أفه� ح��5اتها، م'ا أثار شEAWي إزاءها، وت.علT تل� ال'لفات ?&الب 

A") ?1�% ال'�اف1ة على ال'�ح ق�5tة ال'!S، فل� ال'اج�5.1 و3الب ال!A.Eراه، ث� ح!ث شvار ب5) ع�
وأث�اء ذل�، قل� في ". اح.�م نف�1"، "اح.�م نف�1: "أك) أس'ع م�ه'ا، وه'ا في حالة غ�% ش!ی!، إال 

. ل��1 هfه �3"قي في الvامعة، وفي نها(ة االج.'اع، ق!م� اس.قال.ي م) ع�A"ة اللv�ة العل'�ة: نف1ي 

مSA.1 األق1ام، وال'vال} العل'�ة، على مSA.1 الYل�ات، ت�اول ق�ا(ا  ت.Aلى اللvان العل'�ة، على
ع!ی!ة ت.علT ?ال.!ر"} والQpR العل'ي، ف.1اع! اإلدارة على ال.�551 ال1p) ل0Vون الvامعة، ولY) ت!خلها 
في ?ع� ق�ا(ا الQpR العل'ي، أع.ق! أنه ل�} سل�'ا، م�ل ال.!خل في تغ�55 ع�Aان أ�3وحة، أو 

إن ع�Aان الQpR وم�'Aنه، (قع ض') م01ول�ة . تغ�55 أع�اء اللvان ال'�اقVة لأل�3وحاتت!خالت في 
األس.اذ ال'�Vف وال&ال%، فه'ا أدرS ?'ا (1¥�ان إلى ?�pه، ��'ا ی.علT ?ال'.غ�5ات وال'�هج والع5�ة 

ال% واألس.اذ وال ?أس أن ت�!� اللv�ة العل'�ة أو ال'vل} العل'ي، مالحnات تلف� بها ان.Rاه ال&. وغ�5ها
ال'�Vف، إذا Eان ه�اك شيء ما ('W) تع!یله، أما أن (tل األم� إلى تغ�55 ع�Aان الQpR، جfر"ا، فهfا 

أما ?ال�R1ة ل.غ�55 أع�اء . غ�5 مق�Aل، و"ع.�� اع.!اء مع�A"ا، على ال&ال% وعلى األس.اذ ال'�Vف
ع5) دون آخ�، هA ال.tr¤ اللvان ال'�اقVة لأل�3وحات، فإن ال'¥�ار األساسي الخ.�ار ع�A م

?'ع�ى أن (AWن الع�A ال'�اق° ال'r.ار، م.ttrا عل'�ا في مAضAع األ�3وحة، أو في . العل'ي
م�هvها، سAاء م) نف} الvامعة، أو م) جامعة أخ�S، أما أن (fpف ?ع� األع�اء و"1.�!لAن 

  .� سل��?أع�اء آخ�")، به!ف ال.�A"ع، E'ا (قAلAن، أو ل!واعي أخ�S ذات�ة، فهfا غ5

  

  أه�)ة الراسات ال
ق=ة وم
هج ال�قارنات: سادسا 

  . ت&Aّر العل�، وEل عل�، ?ف�ل ال!راسات ال�ق!(ة وم�هج ال'قارنات

، ت�p مnلة 1879ـ zه� عل� ال�ف} على م�1ح العلAم ال'1.قلة ?'AضAعاتها وم�اهvها، س�ة  1
، بل ?االن.قادات ال.ي وجه� إل5ها، فأدS ال��ائ�ة، ول� ی�'A و".&Aر ?ف�ل هfه ال'!رسة: م!رسة ت!عى 

ال1ل�EAة، والVv&ال�، وال���zAة، : أخ�S في عل� ال�ف}، م�ل ) م!ارس(ذل� إلى zهAر ن�n"ات 
وiف�ل . وال.pل5ل ال�ف1ي، وiع! نق! هfه ال'!ارس، zه� عل� ال�ف} اإلن1اني، وعل� ال�ف} ال'ع�في

ون�n"ات ال.عل�، ون�n"ات ال�trVة، ون�n"ات  ال!راسات ال�ق!(ة، fEل�، zه�ت ن�n"ات الEfاء،
ال!اف¥�ة، وما زال ال�ق! یAجه إلى ما هA قائ�، ن.�v ع�ه تv!ی!ات أخ�S في عل� ال�ف} وف�وعه ال!��قة 

. الEfاءات ال'.ع!دة، الEfاء الAج!اني، عل� ال�ف} اإل(vابي، عل� ال�ف} الptي، وغ�5ه: ال'r.لفة، م�ل 
  . ?ف�ل ال�ق! (أتي ال.v!ی! وال.&A"� إنه. وس�1.'� األم� هfWا

ـ أما ?ال�R1ة ل'�هج ال'قارنات، أو ال!راسات ال'قارنة، فA.5لى هfا األم�، في ال!راسات ال�ف�1ة  2
ی.� ال.ع�ف ج5!ا على الAnاه� م) . ال'قارن / ال'�هج ال.�v"�ي وشRه ال.�v"�ي وال'�هج العّلي: وال.�Ai"ة 

ودون إج�اء مقارنات، ال . الع5�ات أو األش�اء، في خtائtها مpل الQpRخالل ال'قارنة ب5) األف�اد أو 
 S!ع5�ة مع5�ة أو ل S!ل QpRل الpائ¤ مtrاص�ة أو الrد الAد أو ع!م وجAن ه�اك ثقة في وجAYت

إس.�ات��vات مAاجهة ال�غ�A ال�ف�1ة ل!S م�ضى : "إذا ت�، م�ال، إج�اء الQpR اآلتي . أش�اء مع5�ة
 �AلYر الAtر  ".القAtات ال.ي (1.ع'لها م�ضى الق�vإلى ال.ع�ف على اإلس.�ات� QاحRل الtعا، س�R3

الYل�A في مAاجهة ال�غ�A ال�ف�1ة، ولY) ال ('W�ه الv#م، ?Atرة مE0!ة، أن اإلس.�ات��vات ال.ي 
و (1.ع'لAنها ال (VارEه� ف5ها غ�5ه�، إال إذا أج�S مقارنات مع ف£ات ?�V"ة أخ�S، م) أف�اد أسA"اء، أ

  . م) أف�اد غ�5 أسA"اء

أما بالنسبة لمنهج المقـارنات، أو  
الدراسات المقـارنة، فيتولى هذا  
األمر، في الدراسات النفسية  

المنهج التجريبي  : والتربوية  
/ وشبه التجريبي والمنهج العّلي

المقـارن

دون إجراء مقـارنات، ال تكون  
جود أو عدم  هناك ثقة في و 

وجود الخاصية أو الخصائص محل  
البحث لدى عينة معينة أو لدى  
أشياء معينة

يوجد ارتباط موجب ودال إحصائيا  
بين الذكاء والذاكرة، إن كال  
من الذكاء والذاكرة، متغيران  
تابعان، والمتغير المستقـل الذي  

المكّون  : جعلهما يرتبطان، هو  
المعرفي في الشخصية

ء والذاكرة، كل من الذكا
يعّدان نشاطين معرفيين، مما  
جعلهما يرتبطان، أي يتصاحبان  
في الحدوث ارتفـاعا وانخفـاضا، 
وبلغة فنية إحصائية، يوجد بينهما  
تباين مشترك

يوجد ارتباط موجب ودال إحصائيا  
إن كال  . بين القـلق واالكتئاب

من القـلق واالكتئاب، متغيران  
تابعان، والمتغير المستقـل الذي  

المكّون  : جعلهما يرتبطان، هو  
الوجداني في الشخصية  

، )الوجدان السيئ(

كل من القـلق واالكتئاب، يعّدان  
استجابات وجدانية سيئة، مما  
جعلهما يتصاحبان في ظهورهما  
في مشاعر األفراد ارتفـاعا  
وانخفـاضا، وبلغة فنية إحصائية، 
يوجد بينهما تباين مشترك

صائيا  يوجد ارتباط سالب ودال إح
بين الشعور بالسعادة والشعور  
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�، وR Eقة لفهP العالقات بM& الL	اه : سا�عا ��  فه�E P)عة االرت�اT �<ف3ه م
هIا لل

(1عى ?اح�Aن على مSA.1 ال'اس.�، أو ال!A.Eراه، أو ?Apث ال.���ة، إلى 3ل% ال'1اع!ة م)       
في ع�او") ?Apثه� ?tف.ها م.غ�5ات  أساتfة، على تع55) ال'.غ�5ات ال'1.قلة وال'.غ�5ات ال.ا?عة ال'.�'�ة

  .ك'�ة، و"AWن ه!ف الQpR، هA ح1اب معامالت االرتRا� ب5) تل� ال'.غ�5ات

. إن ال'.غ�5ات الY'�ة، ت1p% معامالت االرتRا� ب5�ها ?&�"قة االرتRا� الr&ي، لYارل ب�5سAن       
'1.قل، فهA ال�f جعلها ت�تR¢ ��'ا وال'.غ�5ات في االرتRا� الr&ي، تAYن م.غ�5ات تا?عة، أما ال'.غ�5 ال

  . ب5�ها، ?1�% عالق.ه ?Wل م.غ�5 م�ه'ا على ح!ة

  

  .أم%لة

یAج! ارتRا� مAج% ودال إحtائ�ا ب5) الEfاء والfاك�ة، إن Eال م) الEfاء والfاك�ة، م.غ�5ان  - 1   
 Aان، ه&Rجعله'ا ی�ت �fة: تا?عان، وال'.غ�5 ال'1.قل ال�trVن ال'ع�في في الAّW'اء الEfل م) الYف ،

والfاك�ة، (عّ!ان نVا53) مع�ف55)، م'ا جعله'ا ی�تR&ان، أ� ی.tاحRان في الp!وث ارتفاعا وانrفاضا، 
  . وiلغة ف��ة إحtائ�ة، یAج! ب5�ه'ا تRای) مV.�ك

إن Eال م) القلT واالك.£اب، م.غ�5ان . یAج! ارتRا� مAج% ودال إحtائ�ا ب5) القلT واالك.£اب - 2
، )الAج!ان ال51ئ(ال'AّWن الAج!اني في ال�trVة : '.غ�5 ال'1.قل ال�f جعله'ا ی�تR&ان، هA تا?عان، وال

فYل ، أ� ع�1 ال'#اج، Dysthemiaال!(1.�'�ا  Eysenckأی#ن� / و"&لT عل�ه عال� ال�ف} اإلنvل�#5 
مVاع�  م) القلT واالك.£اب، (عّ!ان اس.vا?ات وج!ان�ة س5£ة، م'ا جعله'ا ی.tاحRان في zهAره'ا في

، ألن الAج!ان ال1يء له عالقة األف�اد ارتفاعا وانrفاضا، وiلغة ف��ة إحtائ�ة، یAج! ب5�ه'ا تRای) مV.�ك
?القلT وله عالقة ?االك.£اب، فع�!ما ی.ع�Wّ م#اج الف�د، ت�تفع ل!(ه مVاع� القلT، ومVاع� االك.£اب، في 

Tاع� القلVف� ل!(ه مr�م#اجه، ت Aفt) ق� نف1ه، وع�!ماAق� نف1ه،  الAاع� االك.£اب، في الVوم
  .أ(�ا

إن Eال م) . یAج! ارتRا� سال% ودال إحtائ�ا ب5) الVعAر ?ال1عادة والVعAر ?االك.£اب - 3  
 Aان، ه&Rجعله'ا ی�ت �fر ?االك.£اب، م.غ�5ان تا?عان، وال'.غ�5 ال'1.قل الAعVر ?ال1عادة والAعVال :

Eال م) الVعAر ?ال1عادة والVعAر ?االك.£اب م.غ�5ان ال'AّWن الAج!اني في ال�trVة، fEل�، إن 
). س5ئ(، أما الVعAر ?االك.£اب فAج!ان غ�5 م�"ح )53%(وج!ان�ان، لY) الVعAر ?ال1عادة وج!ان م�"ح 

وi'ا أن Eال م) الVعAر ?ال1عادة والVعAر ?االك.£اب خاص5.ان وج!ان5.ان، فق! zه� ب5�ه'ا ارتRا�، أ� 
Vاع� الف�د ارتفاعا وانrفاضا، وiلغة ف��ة إحtائ�ة، یAج! ب5�ه'ا تRای) مV.�ك، تtاحRا في الnهAر في م

  .ولY) في اتvاه5) م.عاك51)؛ فإذا ارتفع� مVاع� ال1عادة انrف�� مVاع� االك.£اب، والعW} ص�pح

یAج! ارتRا� مAج% ودال إحtائ�ا ب5) اإل�Rال على ت�اول ال'�لvات، وحAادث الغ�ق في  - 4  
�ال�pR، في �tل الtل . فtفي ف ،�pRادث الغ�ق في الAات وحvال على ت�اول ال'�لRال م) اإل�E إن

 Aان، ه&Rجعله'ا ی�ت �fم.غ�5ان تا?عان، وال'.غ�5 ال'1.قل ال ،��tجعل : ال �fارة، ال�pارتفاع درجة ال
 ،�pRاحة في الR1ن على الAل�ل�، (قfE ،�ف.�تفع ال't&اف5) (ق�لAن على اس.هالك ال'�لvات، وجعله

إن ارتفاع درجة ال�pارة له عالقة ?Wل م) اإل�Rال على اس.هالك ال'�لvات، واإل�Rال على . حAادث الغ�ق 
�، ولهfا جعله'ا ی�تR&ان، أ� ی.tاحRان في الp!وث، ارتفاعا �tل الtفي ف ،�pRاحة في الR1ال

  .وانrفاضا، وiلغة ف��ة إحtائ�ة، یAج! ب5�ه'ا تRای) مV.�ك

إن كال من الشعور  . باالكتئاب
بالسعادة والشعور باالكتئاب، 
متغيران تابعان، والمتغير  
المستقـل الذي جعلهما يرتبطان، 

المكّون الوجداني في  : هو  
الشخصية

إن كال من الشعور بالسعادة  
والشعور باالكتئاب متغيران  

ادة  وجدانيان، لكن الشعور بالسع
، أما الشعور  )طيب(وجدان مريح  

باالكتئاب فوجدان غير مريح  
). سيئ(

بما أن كال من الشعور بالسعادة  
والشعور باالكتئاب خاصيتان  
وجدانيتان، فقد ظهر بينهما  
ارتباط، أي تصاحبا في الظهور  
في مشاعر الفرد ارتفـاعا  
وانخفـاضا، وبلغة فنية إحصائية، 
يوجد بينهما تباين مشترك، 
ولكن في اتجاهين متعاكسين

يوجد ارتباط موجب ودال إحصائيا  
بين اتقـاد مشاعر الحب لدى  
األبناء، وتدخل اآلباء في ضبط  
هذه المشاعر، والتحكم فيها  

)نموذج قيس وليلى(

اتقـاد مشاعر الحب لدى األبناء، 
تدخل اآلباء في ضبط مشاعر  ) 2و  

أبنائهم العاطفية والتحكم فيها، 
بعان، والمتغير  متغيران تا

الدافع نحو إثبات  "المستقـل هو  
األبناء  : ، لدى كل من  "الذات

العاشقين، واآلباء الذين  
يتدخلون في عالقـات العشق لدى  
؛أبنائهم

كلما زاد اتقـاد مشاعر العشق  
لدى األبناء، تدخل اآلباء للتحكم  
فيها، وكلما تدخل اآلباء لضبط  
عالقـات العشق لدى أبنائهم، 

، زاد اتقـاد مشاعر  وتهديدها
أي  . العشق لدى األبناء وتفـاقمت
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Rا� مAج% ودال إحtائ�ا ب5) اتقاد مVاع� الp% ل!S األب�اء، وت!خل اآل?اء في یAج! ارت -  5  
� ف5ها Wp.اع�، والV'ه الfه ¢Rذج ��} ول5لى(ضA'ال م) ). نE 1: إن ( S!ل %pاع� الVاتقاد م

� ف5ها، م.غ�5ان تا?عان، وال'.غ�5 ) 2األب�اء، و Wp.العا��3ة وال �ت!خل اآل?اء في ضR¢ مVاع� أب�ائه
األب�اء العاشق5)، واآل?اء الfی) ی.!خلAن في : ، ل!E Sل م) "ال!افع نAp إثRات الfات".قل هA ال'1

عالقات العTV ل!S أب�ائه�؛ فاألب�اء ی�"!ون إثRات ذواته� في عالقاته� العا��3ة ?') (p�Aن، أو ?') 
ل.!خل ��ه، ح.ى اخ.اروه� E�VEاء في هfه العالقة، و"�ون أن هfا م) حقه� وح!ه�، ول�} أل� أح! ا

ولE AانAا آ?اءه�، واآل?اء ی�"!ون، ب!وره�، إثRات ذواته�، fEل�، ?tف.ه� آ?اء، له� ال1ل&ة على ت�tفات 
� ف5ها، ح.ى العا��3ة م�هاWp.فات وال�t.ه الfة هRفي م�ا� Tpال �أ� Eل'ا زاد اتقاد مVاع� . أب�ائه�، وله

� ف5ها، وEل'ا ت!خل اآل?اء ل�R¢ عالقات العTV ل!S أب�ائه�، العTV ل!S األبWp.اء، ت!خل اآل?اء لل�
أ� ی.tاحRان في الp!وث ارتفاعا وانrفاضا، . وته!ی!ها، زاد اتقاد مVاع� العTV ل!S األب�اء وتفاق'�

  .      وiلغة ف��ة إحtائ�ة، یAج! ب5�ه'ا تRای) مV.�ك

الرتRا3ي، على أنه ال ی.ع!AE Sنه �3"قة اس.VYا��ة للعالقات و"��n عل'اء ال'�ه�vة إلى ال'�هج ا
أن الAnاه� في 3��ع.ها م1.قلة : "ب5) الAnاه�، و"�5V أح! ال'Rاد« اإل?A'.1لAج�ة، في هfه ال'1ألة، إلى 

وzه� م) الع!ی! م) الApRث االرتRا�3ة، أنه م) ال''W) أن ". ع) ?ع�ها إال إذا ت�5) أن ب5�ها ارتRا�
p? اه�ت5) أو م.غ�5")، مع أنه'ا م1.قالن في ح��ق.ه'ا(1ف�z (5ا� بRد ارتAأو أك�� ع) وج Q . اfول

وضع ال'�هA5vن ش�و3ا صارمة، أمام إج�اء الApRث االرتRا�3ة، خاصة وأن ال'�هج االرتRا3ي، له 
  : وهfه ال�Vو�، هي . شع��ة واسعة ب5) الRاح�5)

ف�د، ل.فاد� أ� ت�ل5ل  90إلى  50: حv'ها ب5) ـ أن تAYن ع5�ة الQpR م.vان1ة، و".�اوح  1
� الع5�ة أقل م) vن حAW) ائي، ألنه ع�!ماtا�  50إحR�5ا، ف�5تفع معامل االرت�E ای)R.ن الAWف�دا (

� الع5�ة أك�� م) . ?1�% ذل�، في الAق� ال�f ق! ال (AWن ه�اك ارتRا� ح��قيvن حAW) 100وع�!ما 
��AWن معامل االرتRا� صغ�5ا، ولY�ه دال إحtائ�ا، ?1�E %�� ��'ة  ،)تvان}(ف�د، (AWن ال.Rای) صغ�5ا 

  . درجات ال�p"ة

  . ـ أن تAYن أداة ��اس م.غ�5ات الQpR ج5!ة 2   

   3  �Aق ��nا�3ا، م1�!ة ?إ3ار نRارت ��.rف تAال.ي س QpRن ف�ض�ة الAYإن الف�ض�ة . ـ أن ت
والف�ض�ة ال.ي . ، ت1ان!ها ن�n"ة أی#ن� في ال�trVةال.ي تقAل بAجAد ارتRا� ب5) االن&Aاء والvrل، م�ال

 A'�ال Tلة، ت0"!ها حقائAفي م�حلة ال&ف �Aل اللغAtp'ا� ب5) الع'� وال#"ادة في الRد ارتAجAل بAتق
والف�ض�ة ال.ي تقAل بAجAد ارتRا� ب5) االن.Rاه وال!اف¥�ة، ت1ان!ها حقائT نف�1ة، وخ��ات ال�pاة . ال�ف1ي
ض�ة ال.ي تقAل بAجAد ارتRا� ب5) الEfاء وال!اف¥�ة، فق! ال یAج! ما ی0"!ها، سAاء في أما الف� . الع'ل�ة

  .    األ�3 ال��n"ة، أم ��'ا ت� إنvازه م) ?Apث

إن فه� 3��عة االرتRا�، وال'�هج االرتRا3ي، واس.ع'اله ?&�"قة صp�pة، ی.pقT ?اال3الع ال'1.'� 
 �nال�ف}، ون � ."اته، وم�اهvه، وحقائT ال��اس ال�ف1ي، وحقائT اإلحtاءوالAاسع والع'T5 على حقائT عل

  

  نق م
هIي لع
	اني أE وحM3& في علP ال
فH: ثام
ا 

  .أق!م ��'ا (أتي ع�Aان5) أل�3وح.ي دA.Eراه في عل� ال�ف}، ومالحnاتي عل5ه'ا

Aارد وهA أل�3وحة دA.Eراه علAم، تtr¤ عل� ال�ف} ال.��n'ي ـ ت�551 ال': الع�Aان األول      
  . ال�VR"ة

يتصاحبان في الحدوث ارتفـاعا  
وانخفـاضا، وبلغة فنية إحصائية، 
يوجد بينهما تباين مشترك

يشير أحد المبادئ اإلبستمولوجية، 
أن  : "في هذه المسألة، إلى  

الظواهر في طبيعتها مستقـلة عن  
بعضها إال إذا تبين أن بينها  

هر من العديد من  وظ". ارتباط
البحوث االرتباطية، أنه من  
الممكن أن يسفر بحث أو أكثر  
عن وجود ارتباط بين ظاهرتين  
أو متغيرين، مع أنهما مستقـالن  
في حقيقتهما

إن فهم طبيعة االرتباط، والمنهج  
االرتباطي، واستعماله بطريقة  
صحيحة، يتحقق باالطالع المستمر  
  والواسع والعميق على حقـائق علم

النفس، ونظرياته، ومناهجه، 
وحقـائق القياس النفسي، وحقـائق  
اإلحصاء

أقدم فيما يأتي عنوانين  
ألطروحتي دكتوراه في علم  
.النفس، ومالحظاتي عليهما

وهو ألطروحة  : العنوان األول        
دكتوراه علوم، تخصص علم  
النفس التنظيميـ  تسيير الموارد  
. البشرية

للمؤسسة    قيم الثقـافة التنظيمية"
الجزائرية وصلتها بنجاح إدارتها  
في ضوء بعدي االلتزام التنظيمي  
لدى األعضاء والنتائج المحققةـ  
مؤسسة التعليم الثانوي نموذجا

وردت في عنوان األطروحة، جملة  
وهي بمعنى  ". وصلتها: "

كيف تم التعرف على  ". وعالقتها"
الصلة بين قيم الثقـافة التنظيمية  

ائرية، وإدارتها ؟ للمؤسسة الجز 
بعدي االلتزام  " في ضوء"

التنظيمي لدى األعضاء والنتائج  
المحققة
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� ال�قافة ال.��n'�ة لل'0س1ة الv#ائ�"ة وصل.ها ب�vاح إدارتها"��  S!ي ل'�n�.ء ?ع!� االل.#ام الAفي ض
  ".ـ م0س1ة ال.عل�� ال�ان�A ن'Aذجا األع�اء وال�.ائج ال'pققة

        

 ¢iح م.غ�5اته، واأللفا¼ ال.ي ت�AضAاه�"ا، لz ،!5!و، م) ناح�ة، أنه ج�ان یA�ا العfه، . ب5�هاإن ه�Yل
  : وأسvل عل�ه ال'الحnات اآلت�ة . م) ناح�ة أخ�S، (p'ل م0ش�ات واضpة، ت�5) أنه ع�Aان رد�ء

ك�� ت� ال.ع�ف على ". وعالق.ها"وهي ?'ع�ى ". وصل.ها: "ـ وردت في ع�Aان األ�3وحة، ج'لة  1
ع!� االل.#ام ال.��n'ي ل!S ?" في ضAء"الtلة ب5) ��� ال�قافة ال.��n'�ة لل'0س1ة الv#ائ�"ة، و�دارتها ؟ 

� الRاح�5) اس.ع'ال . األع�اء وال�.ائج ال'pققةnدون أن " وعالق.ها"و"ف�ل مع ،�في ع�او") ?Apثه
وهي عادة، ما ی.� فه'ها على أنها ت�5V إلى نAع ال'�هج ال'.Rع في . (ع'لAا على تp!ی! ال'قAtد م�ها

3��عة م.غ�5ات الQpR ال ت1'ح ?اتRاع ال'�هج  ح.ى ولE Aان�. إنvاز الQpR، وهA ال'�هج االرتRا3ي
  .االرتRا3ي

م0س1ة ال.عل�� ال�ان�A "وت� تp!ی! ". ال'0س1ة الv#ائ�"ة: "ـ وردت في ع�Aان األ�3وحة، ج'لة  2
وهل ('W) أن تAYن م0س1ة ال.عل�� ال�ان�A ن'Aذجا لYل ال'0س1ات الv#ائ�"ة، Eاألس�ة . لها" ن'Aذجا

  �"! والAال(ة ؟       وال�ل!(ة وسAنلغاز وال�

وال�f (ع�فه الRاح�Aن، أن الApRث، سAاء في ". في ضAء: "ـ وردت في ع�Aان األ�3وحة، ج'لة  3
ارتRا�3ة أو فار��ة أو ت�v"��ة أو شRه ت�v"��ة أو ت��0"ة أو ��اد(ة : م�هvها أو في أه!افها، إما أن تAYن 

  م) هfا Eله ؟" ضAءفي "وماذا تع�ي ج'لة . أو م�p1ة أو تAث���ة وغ�5ه

إن الRع! ". وال�.ائج ال'pققة...... ?ع!� االل.#ام ال.��n'ي: "ـ وردت في ع�Aان األ�3وحة، ج'لة  4
ل'ا وضع . ك'فهAم، ل�} م1.قال، بل (AWن خاص�ة أو مAّWنا لVيء ما، أو لnاه�ة ما، أو ل'.غ�5 ما

إنه ن�nّ في ال�trVة، فقال إن لها ". ن�n"ة أ?عاد ال�trVة"أی#ن� ن�n".ه في ال�trVة، أ3لT عل5ها 
: والfی) ن�nوا في الEfاء، قالAا . أ� أن األ?عاد ل��1 م1.قلة، بل هي لل�trVة، AW'Eنات لها. أ?عادا

و�ذا اع.��نا أن االل.#ام ال.��n'ي ?ع! لل�قافة . وغ�5ها. أ?عاد ال�غ�A: وآخ�ون قالAا . أ?عاد الEfاء
وما ال'قAtد ?ال�.ائج ال'pققة، وفي أ� . zاه�ة (AWن ?ع! ال�.ائج ال'pققةال.��n'�ة، فأل� خاص�ة، وأل� 

  مvال ؟  

م) ه� األع�اء ال'ع�A5ن في ال'0س1ة ". ل!S األع�اء: "ـ وردت في ع�Aان األ�3وحة، ج'لة  5
  الv#ائ�"ة، أو م0س1ة ال.عل�� ال�ان�A، ال.ي هي ن'Aذجا ؟

ما ال'قAtد ?ال�.ائج ال'pققة ؟ وهل ال�.ائج ". ائج ال'pققةال�.: "ـ وردت في ع�Aان األ�3وحة، ج'لة  6
ال'pققة في م0س1ة ال.عل�� ال�ان�A، تRVه ال�.ائج ال'pققة في م0س1ات ج#ائ�"ة أخ�S؛ Eاألس�ة وال�ل!(ة 

  والAال(ة وال��"! وال'V.1فى ؟

� ت�5) أن االل.#ام ال.��n'ي وال�.ائج ال'pققة دل5ل على نvاح اإلدارة ؟  7�E اح ـvاس ن�� �� ت�Eو
  اإلدارة ؟

8  �ـ وع�! الp!یQ ع) مv.'ع الQpR والع5�ة، ت� الp!یQ في الQpR، ?إسهاب ع) م0س1ات ال.عل�
أما الع5�ة ال.ي . ال�ان�A بAال(ة س&��، v'E.'ع ?Qp، م) حQ5 ع!دها وتAز"عها على م!ن وق�S الAال(ة

 �Aال�ان �أ� أن مv.'ع الQpR شيء، وع5�ة الQpR شيء  .أج�� عل5ها الQpR، فYان� م) أساتfة ال.عل�
  : وت.�ت% عل�ه مWVل.ان ه'ا . وهfا خ&أ قاتل في م�ه�vة الApRث ال�ف�1ة ال'5!ان�ة. آخ�

  . ت'�5ل الع5�ة ل'v.'ع الQpR ال�f سp�� م�ه. 1

وردت في عنوان األطروحة، جملة  
والذي يعرفه  ". في ضوء: "

الباحثون، أن البحوث، سواء في  
منهجها أو في أهدافها، إما أن  

ارتباطية أو فـارقية أو  : تكون  
تجريبية أو شبه تجريبية أو تنبؤية  

عيادية أو مسحية أو توثيقية  أو  
في  "وماذا تعني جملة  . وغيره

من هذا كله ؟" ضوء

وردت في عنوان األطروحة، جملة  
...... بعدي االلتزام التنظيمي: "

إن البعد  ". والنتائج المحققة
كمفهوم، ليس مستقـال، بل يكون  
خاصية أو مكّونا لشيء ما، أو  
لظاهرة ما، أو لمتغير ما

األطروحة، جملة    وردت في عنوان
ما المقصود  ". النتائج المحققة: "

بالنتائج المحققة ؟ وهل النتائج  
المحققة في مؤسسة التعليم  
الثانوي، تشبه النتائج المحققة في  
مؤسسات جزائرية أخرى

كيف تبين أن االلتزام التنظيمي  
والنتائج المحققة دليل على نجاح  
اإلدارة ؟ وكيف تم قياس نجاح  
؟اإلدارة  

إذا كان مجتمع البحث ليس هو  
الذي سحبت منه العينة، فـال  
يمكن الحديث عن تمثيل العينة  

وال عن  . للمجتمع الذي سحبت منه
تعميم نتائج البحث من العينة إلى  
المجتمع

وهو ألطروحة  : العنوان الثاني  
دكتوراه، في علم النفس  
.العيادي

معنى الحياة وعالقته ببعض  "
الشعور  (نفسية  المتغيرات ال
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  . تع'�� ال�.�vة م) الع5�ة إلى مv.'ع الQpR ال�f سp�� م�ه. 2

 QpRع ال'.vان مE ع) ت'�5ل ?'ع�ى أنه إذا Qی!pال (W') م�ه الع5�ة، فال ��pس �fال Aل�} ه
  . وال ع) تع'�� ن.ائج الQpR م) الع5�ة إلى ال'v.'ع. الع5�ة لل'v.'ع ال�f سp�� م�ه

  

  .وهA أل�3وحة دA.Eراه، في عل� ال�ف} ال¥�اد�: الع�Aان ال�اني 

  ) �ف�1ة، ال�ضا ع) ال�pاةالVعAر ?الAح!ة ال(مع�ى ال�pاة وعالق.ه بRع� ال'.غ�5ات ال�ف�1ة "

  "ل!S ال'�أة العان} دراسة مقارنة ب5) ال'�أة العان} ال'اك�ة في ال��5 وال'�أة العان} العاملة

    

ولY�ه ع�Aان . إن هfا الع�Aان ی�!و fEل�، ج5!ا، zاه�"ا، لAضAح م.غ�5اته، واأللفا¼ ال.ي ت�i¢ ب5�ها
  : وأسvل عل�ه ال'الحnات اآلت�ة . رد�ء

وت.�دد في ع�او") ال�5�Y م) الApRث الvام¥�ة، ". وعالق.ه: "في ع�Aان األ�3وحة، ج'لة  ـ وردت 1
وال�5�Y م�ه� (ع.ق! أنها ت�5V إلى ال'�هج . و"قابل ذل� وجAد ال�5�Y م) الRاح�5) ال ی.Atرون ج5!ا مع�اها

: ?�pها، ع�!ما قال� ولY) الRاح�ة ذ�Eت نAع ال'�هج ال�f اتRع.ه في إنvاز . وال ?أس بfل�. االرتRا3ي
وفي هfه الpالة، هل Eان . أما االرتRا� ��AWن ب5) ال'.غ�5ات. وال'قارنة تAYن ب5) الع5�ات". دراسة مقارنة"

  .الQpR ارتRا�3ا أو فار��ا، أو Eل5ه'ا

مع�ى ال�pاة، : هي . ـ وردت في ع�Aان الQpR، ثالثة م.غ�5ات، اث�ان م�ها م.�اف�ان مع م.غ�5 واح! 2
. ع) ال�pاة، وهfان ال'.غ�5ان ی!رجان، في الA�1ات األخ�5ة، ض') م.غ�5ات عل� ال�ف} اإل(vابي ال�ضا

 Aوه ،Qك ال�ف1ي االج.'اعي : أما ال'.غ�5 ال�الAإدراجه ض') ال1ل (W'�� ،ح!ة ال�ف�1ةAر ?الAعVال
 �Aال�ف} ال. الالس �'�ضي ال.قل5!�، إن ت�اول هfه ال'.غ�5ات ال�الثة، ?ع5! ت'اما، ح.ى ع) تtr¤ عل

� ب.tr¤ عل� ال�ف} ال¥�اد��Yد . ف!p.ه، ی�� QpRن الAW) غي أنR�ا ی'E ،ال�ف} ال¥�اد� �إن عل
وE'ا نالح، فإن هfا الQpR، ال�f . ال.�rV¤ والعالج ال�فA'? :(551ضAع5) ع'ل55) ت&��ق55)، ه'ا 

ح�ة، وم) ناح�ة أخ�S، ما هfا م) نا. أسvل مالحnات حAل ع�Aانه، ال ی.�') ال تt�rVا وال عالجا
الفائ!ة العل'�ة ال.ي تv�ى م) ن.ائج هfا الQpR، ال�f أقp'� ��ه هfه ال'.غ�5ات ال'.�اف�ة، ول� ی.�ح 
 Aهل ه ،QpRفي ال �#E�'ع الAضA'ال Aا3ي أم مقارن ؟ وما هRارت Aازه، وهل هvع في إنRات �fال'�هج ال

ة العان} ال.ي تع'ل وال.ي ال تع'ل، في Eل م) مع�ى ال�pاة الع'ل ؟ وiال.الي، ت.� ��ه ال'قارنة ب5) ال'�أ 
وال�ضا ع) ال�pاة والVعAر ?الAح!ة ال�ف�1ة ؟ أم أن ال'AضAع ال'�E#� ��ه هA م.غ�5ات مع�ى ال�pاة 
 S!ا� ب5) ال'.غ�5ات ال�الثة، لRح1اب معامالت االرت �وال�ضا ع) ال�pاة والVعAر ?الAح!ة ال�ف�1ة، ف5.

  مالت والعان1ات ال'اك�ات في ال��5 ؟العان1ات العا

3  �Eان" ال'�أة العان}"ـ ورد ذA�مه'ة ج!ا، ال.ي . ثالث م�ات في الع ،QpRان الA�اغة الف��ة لع�tوال
  .ألن م) خtائ¤ العل� اإل(vاز. ی�Rغي أن تAYن م�t.rة ?ق!ر اإلمWان

4  �E�5"ـ ورد ذ�ا أن ال'قارنة ". ال'�أة العان} ال'اك�ة في ال'iان األح1) وE ،ان� في م.غ�5 الع'لE
ال'�أة العان} العاملة وغ�5 العاملة، للpفا¼ على م.غ�5 ال'قارنة، وهA الع'ل، : أن ی�د في الع�Aان 

  . ولالخ.tار، ول.فاد� ال.�Yار ال�f ال فائ!ة م�ه، بل (AVه الع�Aان

  :إن ال�f شAه ع�Aان هfا الQpR، وجعله ردی£ا وس5£ا، األمAر ال.ال�ة 

ال'�أة العان} " "ذ�E ال'�أة العان} ثالث م�ات" "ال'.غ�5ات ال�الثة ال'.�اف�ة" "دراسة مقارنة" "وعالق.ه"
  ".مAضAع الQpR ل�} في عل� ال�ف} ال¥�اد�" "ال'اك�ة في ال��5

بالوحدة النفسية، الرضا عن  
) الحياة

لدى المرأة العانس دراسة مقـارنة  
بين المرأة العانس الماكثة في  
البيت والمرأة العانس العاملة

الباحثة ذكرت نوع المنهج الذي  
اتبعته في إنجاز بحثها، عندما  

". دراسة مقـارنة: "قـالت  
. والمقـارنة تكون بين العينات

رتباط فيكون بين  أما اال
وفي هذه الحالة، هل  . المتغيرات

كان البحث ارتباطيا أو فـارقيا، أو  
كليهما

وردت في عنوان البحث، ثالثة  
متغيرات، اثنان منها متنافران مع  

معنى الحياة،  : هي  . متغير واحد
الرضا عن الحياة، وهذان  
المتغيران يدرجان، في السنوات  
األخيرة، ضمن متغيرات علم  

أما المتغير  . نفس اإليجابيال
الشعور بالوحدة  : الثالث، وهو  

النفسية، فيمكن إدراجه ضمن  
السلوك النفسي االجتماعي  
الالسوي

إن تناول هذه المتغيرات الثالثة، 
بعيد تماما، حتى عن تخصص علم  
النفس المرضي التقـليدي، 
فكيف بتخصص علم النفس  
العيادي

إن علم النفس العيادي، كما  
غي أن يكون البحث فيه، ينب

يتحدد بموضوعين عمليين  
التشخيص  : تطبيقيين، هما  

والعالج النفسيين

ما هو الموضوع المركزي في  
البحث، هل هو العمل ؟ وبالتالي، 
تتم فيه المقـارنة بين المرأة  
العانس التي تعمل والتي ال تعمل، 
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ألن الApRث الفار��ة، أقSA م) . وiع! هfه ال'الحnات، (AWن ع�Aان الQpR، ب.t'�'5) فارق55)
  :وه'ا E'ا (أتي . �3ةالApRث االرتRا

  

الف�وق ب5) العAان} العامالت وغ�5 العامالت في مع�ى ال�pاة وال�ضا ع) :ال�tاغة األولى للع�Aان 
  ?Qp م5!اني في وال(ة س&�� ال�pاة والVعAر ?الAح!ة ال�ف�1ة

  

 Aب، وهA1�ن في م.غ�5 م1.قل مAلف.r) !ء ?أف�اد�ان الE ،اغة�tه الfار ال). الع'ل(في هR.ف�ض واخ
مع�ى ال�pاة وال�ضا ع) ال�pاة والVعAر ?الAح!ة (وهي . ال'.علT ?اح.'ال اخ.الفه� في م.غ�5ات تا?عة

  ).ال�ف�1ة

   

?Qp مقارن ب5)  مع�ى ال�pاة وال�ضا ع) ال�pاة والVعAر ?الAح!ة ال�ف�1ة: ال�tاغة ال�ان�ة للع�Aان 
  في وال(ة س&�� العAان} العامالت وغ�5 العامالت

  

مع�ى ال�pاة وال�ضا ع) ال�pاة والVعAر ?الAح!ة (ال�tاغة، Eان ال�!ء ?'.غ�5ات تا?عة وفي هfه 
  ).الع'ل(واخ.Rار ف�ض ی.علT ?'.غ�5 م1.قل م�A1ب مp.'ل، وهA ) ال�ف�1ة

  .م.غ�5ات الQpR وم�هج الQpR وع5�ة الQpR: ونالح أنه في Eال الع�Aان5)، ت� ذE �Eل م) 

Y.% بها ع�او") الApRث واأل�3وحات، ��AWن ع�Aان الQpR ج5!ا، وال وهي ال&�"قة ال.ي أق.�ح أن ت
) 2. م.غ�5ات ال1 (QpR: ('W) تأو"ل مع�اه، إذا ت�') اإلشارة ص�احة، إلى ثالثة ع�اص� أساس�ة هي 

QpR3. م�هج ال (QpRع5�ة ال.   

في كل من معنى الحياة والرضا  
عن الحياة والشعور بالوحدة  
النفسية ؟ 

أن الموضوع المركزي فيه هو  
متغيرات معنى الحياة والرضا عن  
الحياة والشعور بالوحدة النفسية، 
فيتم حساب معامالت االرتباط بين  
المتغيرات الثالثة، لدى العانسات  
العامالت والعانسات الماكثات  
في البيت ؟

ثالث  " المرأة العانس"ورد ذكر  
ة  والصياغ. مرات في العنوان

الفنية لعنوان البحث، مهمة جدا،  
التي ينبغي أن تكون مختصرة  

ألن من خصائص  . بقدر اإلمكان
العلم اإليجاز

: إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria-ClarificationsMethodologyScResearch.pdf  

 

 ***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

  المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )االصدار الثامن(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  على الويب18من التأسيس و    21 الشبكة تدخل عامها
  عامـــا من اإلنجازات 18... ـــا من الـــكدحعامـ 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

  

  2021لعلوم النفسية العربية للعام  ية بموسسة االعضو  اشتراكات
  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria-ClarificationsMethodologyScResearch.pdf 

