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تهضف الضعاؾت الخالُت ئلى جلُُم كُاؽ الخهائو الؿُيىمترًت مً نضق وزباث لألصواث البدثُت
) عؾالت صهخىعاه ازترهاها بُغٍلت21(  وألحل طلً كمىا بخدلُل مدخىي،اإلاُبلت في عؾائل الضهخىعاه
) ئلى غاًت2011/2010(  في الفترة اإلامخضة بحن2) أَغوخت أهجؼث في حامعت كؿىُُىت206(عكىائُت مً بحن
 وطلً باؾخعماٌ قبىت لخلُُم كُاؽ الخهائو الؿُيىمترًت لألصواث البدثُت نممذ,)2020/2019(
 أهه لم ًخم كُاؽ نضق و زباث ألاصواث البدثُت في عؾائل: وكض جىنلىا ئلى.مً َغف الباخثخحن
 علض وعقاث لخضعٍب َلبت الضهخىعاه على:الضهخىعاه ( عُىت الضعاؾت ) بُغٍلت صخُدت لظلً هلترح
 الثباث) ألصواتهم البدثُت،الىُفُاث الصخُدت للخأهض مً الخهائو الؿُيىمترًت (الهضق
 عؾائل الضهخىعاه، الخهائو الؿُيىمترًت، الثباث، الهضق:اليلماث اإلافخاخُت
Abstract:
The current study aims to evaluate the psychometric properties’ measurement
of the research tools applied in the doctoral theses. To achieve that purpose, we
performed content analysis for 21 PhD theses; randomly selected from 206
theses done at the University of Constantine 2; Faculty of Psychology and
Educational Sciences. By covering the period from (2010/2011) until
(2019/2020), using a grid to assess the measurement of psychometric properties
of the tools in those studies, we found that the validity and reliability of the
research tools used were not measured correctly. Thus, we suggest holding
workshops to train doctoral students on the correct methods to verify the
psychometric properties of their research tools.
Key words: validity, Reliability, Psychometric properties, Doctorate thesis.

fboudelal12@gmail.com :ٌ* فخُدت بىصال

دراسة تقييية لقياس اخلصائص الس يكومرتية (الصدق -والثبات) يف البحوث العلمية
اإلالضمت:
كُاؽ الخهائو الؿُيىمترًت لألصواث والىؾائل اإلاؿخعملت في البدىر العلمُت مىيىع
حضًغ باالهخمام والضعاؾت ،ئط ًجب أن جيىن هظه ألاصواث مىاؾبت للهضف الظي حؿعي ئلى
جدلُله هظه البدىر وهي أن جخىفغ بها الكغوٍ اإلاخعاعف علحها علمُا و عاإلاُا مً نضق
وزباث ،أي أن جخمخع ألاصاة التي ٌؿخسضمها الباخث بسهائو ؾُيىمترًت ملبىلت ختى
ًهل ئلى هخائج ؾلُمت وصخُدت ًمىً حعمُمها ،واجساط كغاعاث بكأنها.
وكض هضفذ الضعاؾت الخالُت ئلى جلُُم كُاؽ الخهائو الؿُيىمترًت مً نضق وزباث
لألصواث البدثُت (ملاًِـ ،اؾخماعاث ،ازخباعاث) اإلاُبلت في عؾائل الضهخىعاه التي
هىككذ في ولُت علم الىفـ وعلىم التربُت الخابعت لجامعت كؿىُُىت ،2وألحل طلً فلض جم
اؾخسضام قبىت لخلُُم كُاؽ جلً الخهائو في ألاصواث التي اؾخعملها الباخثحن في
عؾائل عُىت الضعاؾت واإلاخمثلت في( )21عؾالت صهخىعاه ازخحرث بُغٍلت عكىائُت مً
بحن( )206أَغوخت أهجؼث في الفترة اإلامخضة بحن ()2011/2010ئلى غاًت()2020/2019
وجأحي أهمُت هظه الضعاؾت مً وىنها جغهؼ على مىيىع اهدؿب أهمُخه مً زهىنُت صوعه
في مجاٌ البدث العلمي في العلىم ؤلاوؿاهُت بهفت عامت والبدث في مجاٌ علم الىفـ
وعلىم التربُت بهفت زانت ،وطلً مً احل الخىنل ئلى هخائج مىيىعُت ومىزىكت ًمىً
أن حؿاهم في ئًجاص الخلىٌ اإلاىاؾبت لبعٌ اإلاكاول اإلاُغوخت.
و مً أهمُت مغجبت الضهخىعاه التي حعض أعلى صعحت علمُت ًمىً أن ًخدهل علحها الُالب،
لظلً فاهه ٌؿخغغق وكخا َىٍال في اهجاػ أَغوخخه وَؿخجزف حهضا هبحرا إلعضاصها،ليي ًىاٌ
جلً اإلاغجبت عً حضاعة واؾخدلاق وبالخالي مً اإلاىُلي أن ًخدغي ول ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت
اإلاىاؾبت التي جىنله ئلى هخائج صخُدت .
وجأؾِؿا على ما ؾبم فلض اقخملذ هظه الضعاؾت على حاهبحن  :اخخىي الجاهب الىظغي
مجها على :زلفُت هظغٍت خىٌ الخهائو الؿُيى مترًت ألصواث البدث في العلىم ؤلاوؿاهُت :
الهضق والثباث ،أهىاعهما وهُفُت كُاؾه ول مجهما ،واخخىي الجاهب الخُبُلي على
ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت اإلاخبعت وألاؾالُب ؤلاخهائُت اإلاؿخسضمت ،ئيافت ئلى اؾخسالم الىخائج
وجفؿحرها ،وكض أعفلذ بلائمت للمغاحع اإلاؿخسضمت وبعٌ اإلاالخم.
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 .1ؤلاقيالُت:
ئن ئهجاػ البدىر في مجاٌ علم الىفـ وعلىم التربُت ًخُلب بىاء أصواث بدثُت
واإلالاًِـ ولازخباعاث ولاؾخماعاث ،وئن حعظع طلً ًلجأ الباخثىن ئلى اؾخسضام لازخباعاث
واإلالاًِـ اإلاعضة مؿبلا واإلاخىافغة عاإلاُا ،خُث "أنبذ الؿلىن ؤلاوؿاوي في ول أقياله
زايعا لللُاؽ والخلىٍم ،طلً أن معظم ألاخيام واللغاعاث اإلاخعللت باالهخلاء والدصخُو
وؤلاعقاص والخيبإ بالؿلىن ؤلاوؿاوي اإلاؿخلبلي حعخمض على هخائج اللُاؽ ولازخباعاث
الىفؿُت والتربىٍت ولاحخماعُت( ".ػٍضان ،بىحغاصة  ،2017 ،م)210
ئن البدث العلمي ًخُلب ئعضاص أصواث بدثُت كىٍت وكاصعة على جدلُم الهضف الظي حؿعى
ئلى جدلُله ،خُث "جخىكف كىة البدىر العلمُت على كىة أصواث البدث واللُاؽ لىً
اللُاؽ في التربُت وعلم الىفـ جدضًضا ،ونضق أصواجه مدل قً بسالف العلىم
الُبُعُت ،وعلُه فان بىاء ألاصواث أو اؾخسضام أصواث مهممت لخفي بالغغى اإلاُلىب
جخُلب مً الباخث أوال البدث عً زهائهها الؿُيىمترًت (زللها العلمي) ليي هغاهً علحها
بلىة في حمع معلىماث وافُت ومفُضة حؿاهم في خل اإلاكىالث التي ًخهضي لها الباخثىن
بالبدث والخلص ي وطلً كبل جُبُلها على اإلاجخمع أو عُىت مً اإلاجخمع ،مما ٌؿمذ بخعمُم
الىخائج فُما بعض.
وَكحر مفهىم الخهائو الؿُيىمترًت ألصاة البدث ئلى مإقغًٍ أؾاؾُحن هما الهضق
والثباث ،طلً أن حىصة ألاصواث البدثُت مغهىن بمضي جىفغ هظًً اإلاإقغًٍ اإلاخعاعف
علحهما علمُا وعاإلاُا ،فالهضق ٌعخبر أهم زانُت مً زهائو اللُاؽ ،وَؿخسضم "
لإلقاعة ئلى اعجباٍ زهائو أصاة اللُاؽ بأغغاى اللُاؽ ،ولعل مً أهم الخهائو التي
ججعل أصاة اللُاؽ ناصكت أي كاصعة على جدلُم الهضف الظي ويعذ مً أحله ،هي أن
جلِـ الهفت اإلاغغىب فحها هما ًخم حعغٍفها وجدضًضها ،وأن جمثل ميىهاث هظه الهفت
حمُعها ،وأن ال جلِـ أي ش يء آزغ ئال الهفت مىيىع اللُاؽ" (أبى هكام،2006 ،
م )18أما باليؿبت للثباث فُضٌ على "احؿاق صعحاث لازخباع وصكت هخائجه وجدغعها مً
جأزحر اإلاهاصفت عىضما ًُبم على مجمىعت مدضصة مً ألاشخام في مىاؾبخحن مسخلفخحن
ًفهل بُجهما ػمً ،أو عىض ازخباع ألاشخام أهفؿهم بمجمىعخحن مسخلفخحن مً بىىص
ميافئت(بً خلُلم ،خباٌ ،مأمىن ،2017 ،م")304
ئن كُاؽ الخهائو الؿُيىمترًت ألصواث اللُاؽ الىفس ي والتربىي ولاحخماعي هي التي
جدضص مضي مهضاكُت ألاصاة ومىيىعُتها وجدضص ئمياهُت لاعخماص على هخائجها وحعمُمها
وحعض مً ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت ألاهثر أهمُت في البدىر الىفؿُت والتربىٍت ولاحخماعُت ،طلً
أن يعف نضق أو زباث ألاصواث البدثُت "ًإصي بالًغوعة ئلى يعف صخت وؾالمت هخائج
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الضعاؾت بأهملها ،وعضم صخت وؾالمت هخائج الضعاؾت ججعل البدث بال كُمت ،وال ٌعضو أن
ًيىن مًُعت للىكذ والجهض واإلااٌ ؾىاء للباخث أو اإلاؿخفُض مً البدث لظلً ًدغم
الباخث ول الخغم على ازخُاع ألاصاة طاث الهضق والثباث العالُحن ،مً هظا اإلاىُلم
ًخعحن علُىا معغفت مضي نضق وزباث أصاة حمع البُاهاث"(.عُاف ،2013 ،م ؽ)
وٍظهغ مدمض عمغ وآزغون (  )2010أهه "كض حؿخسضم ازخباع ما غحر مىاؾب للهضف الظي
حؿعى ئلُه ،أي أهً حؿخسضم ازخباع ال جغجبِ هخائجه امبرًلُا بالهضف الظي نمم مً
أحله".
وجؼصاص أهمُت كُاؽ الخهائو الؿُيىمترًت لألصواث البدثُت في صعاؾاث الضهخىعاه التي
حعض اللاعضة ألاؾاؾُت للبدث العلمي وأعلى صعحت علمُت ًمىً أن ًخدهل علحها الُالب،
الظي ٌؿخغغق فحها وكخا َىٍال وَؿخجزف حهضا هبحرا إلعضاصها ،لهظا وان مً اإلاىُلي أن
ًخدغي الُالب ول ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت اإلاىاؾبت التي جىنله ئلى هخائج صخُدت ،وأهمها
الخأهض مً الخهائو الؿُيىمترًت لألصواث البدثُت التي ٌؿخعملها مً نضق وزباث،
وعلُه وؿعي مً زالٌ هظه الضعاؾت ئلى ؤلاحابت على ألاؾئلت الخالُت:
 .1ما هي الُغق اإلاؿخسضمت للُاؽ نضق أصواث الضعاؾت في عؾائل الضهخىعاه
جسهو علم الىفـ وعلىم التربُت؟
 .2هل كُاؽ نضق أصواث الضعاؾت جم بُغٍلت صخُدت في عؾائل الضهخىعاه جسهو
علم الىفـ وعلىم التربُت؟
 .3ما هي الُغق اإلاؿخسضمت للُاؽ زباث أصواث الضعاؾت في عؾائل الضهخىعاه جسهو
علم الىفـ وعلىم التربُت؟
 .4هل كُاؽ زباث أصواث الضعاؾت جم بُغٍلت صخُدت في عؾائل الضهخىعاه جسهو
علم الىفـ وعلىم التربُت؟
 .2أهضاف الضعاؾت
وؿعى مً زالٌ الضعاؾت الخالُت ئلى جدلُم ألاهضاف الخالُت:
 جلُُم خؿاب الخهائو الؿُيىمترًت لألصواث البدثُت في عؾائل الضهخىعاهجسهو علم الىفـ وعلىم التربُت.
 الىكف عً َغق خؿاب نضق ألاصواث البدثُت في عؾائل الضهخىعاه جسهو علمالىفـ وعلىم التربُت.
 الىكف عً أؾالُب خؿاب زباث ألاصواث البدثُت في عؾائل الضهخىعاه جسهوعلم الىفـ وعلىم التربُت.
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 جلُُم َغق خؿاب نضق ألاصواث البدثُت في عؾائل الضهخىعاه جسهو علمالىفـ وعلىم التربُت.
 جلُُم أؾالُب خؿاب زباث ألاصواث البدثُت في عؾائل الضهخىعاه جسهو علمالىفـ وعلىم التربُت.
 .3أهمُت الضعاؾت:
 ئبغاػ أن الخهائو الؿُيىمترًت لألصواث البدثُت جدضص كُمت وحىصة البدث العلمي. ئبغاػ أهمُت الخهائو الؿُيىمترًت لألصواث البدثُت زانت باليؿبت لُلبتالضعاؾاث العلُا ،وخثهم على ئجباع أخؿً الُغق وألاؾالُب للىكف عً نضق وزباث
ألاصواث البدثُت التي ٌؿخعملىنها.
الجاهب الىظغي:
 .1حعغٍف الخهائو الؿُيىمترًت
الخهائو الؿُيىمترًت هي مإقغاث ئخهائُت عً مضي حىصة وكىة ألاصواث البدثُت
وفلغاتها (ازخباع ،ملُاؽ ،اؾخبُان )...،في جدلُم الهضف اإلاغحى مجها ،وحعغف أًًا "بأنها
معامالث زباث ونضق اإلالُاؽ" (بى كهاعة وػٍاص ،2015 ،م ،)28و أوعص ػٍاص بغواث
( ،2012م )137أهه "ًلهض بالخهائو الؿُيىمترًت لالزخباع جىافغ معامالث نضق وزباث
لالزخباع في بِئت مدضصة"
ووعص في (ػهغي" :)1429:82 ،الخهائو الؿُيىمترًت ًلهض بها التي ًخم جلضًغها مً زالٌ
ول فلغة أو مً زالٌ الضعحت اليلُت لالزخباع ومً هظه الخهائو الهضق والثباث وهما
مً أهم الخهائو الؿُيىمترًت التي ًجب الترهحز علحها عىض البدث عً الخهائو
الؿُيىمترًت"(العجزي ،2017 ،م)39
 .2زانُت الهضق:
و"حعني مُابلت الىالم للىاكع خؿب اعخلاص اإلاخيلم وهظا ألامغ الهالح الظي لِـ فُه مً
هلو وهظب ،وفي معجم وٍبؿتر وعصث ولمت ناصق  validبمعنى اللىة الىظامُت ،ومً
معاهحها أنها هفظث بهىعة مدىمت وفم اللاهىن ،...أما لفظت الهضق  validityفمً معاهحها
الىىعُت التي ًخمخع بها الص يء وهظا خلُلت مهضاكُت الص يء وفم أؾـ كاهىهُت(".الُغٍىي،
 ،1997م)229
وَعخبر نضق ألاصواث البدثُت الخانُت ألاهثر أهمُت بحن زهائو ألاصواث الجُضة ،والتي
وؿعى مً زالٌ هخائجها ؤلاحابت على حؿاؤالث البدث ومً زم حعمُم الىخائج واجساط
اللغاعاث ،ولىً اإلاكيل الظي ًىاحهىا هى هُف ًخم ازخُاع أو ئعضاص ألاصاة أو لازخباع
اإلاىاؾب الظي ؾىف ًدلم لىا غغيىا في اجساط اللغاع الهائب ،فُيىن الؿإاٌ الظي ًُغح
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هفؿه ما ألاصاة ألافًل لظلً؟  ،بمعنى أزغ هل ألاصاة التي ؾخُبم في الضعاؾت أو البدث
ناصكت أم ال؟ ألامغ الظي ًجغها ئلى طهغ عضة مفاهُم أؾاؾُت جخعلم بصخت ألاصاة البدثُت
أو لازخباع ونضكه " بمعنى أهه ال ًيىن لازخباع ناصكا ئال ئطا جىفغ ما ًلي:
أن ًيىن لازخباع كاصعا على كُاؽ ما ويع للُاؾه فلِ.
أن ًيىن لازخباع كاصعا على الخمُحز بحن َغفي اللضعة التي ًلِؿها"(عبض الغخمً،2008 ،
م)198
في ؾُاق أزغ ًُغح (أبى هكام )2006 ،وحهت هظغ أزغي بسهىم الهضق ،وأهم ما طهغه
الخالي " :فبضال أن وؿأٌ الؿإاٌ الخللُضي عً الهضق وهى :ئلى أي مضي ًلِـ هظا
لازخباع ما ويع للُاؾه؟ فاهىا همُل آلان ئلى أن وؿأٌ :ماطا ًلِـ هظا لازخباع فعال؟
وهدً وعلم آلان أهه ًجب أن هلىم بخدلُل مدخىي لازخباع وهفدو هثحرا مً معامالث
لاعجباٍ بحن صعحاث لازخباع ومجمىعت مسخلفت مً اإلادياث في حماعاث مسخلفت كبل أن
ههل ئلى ئحابت لهظا الؿإاٌ(".أبى هكام ،2006 ،م)18
حعغٍف الهضق:
حاء في قاهغ(  ،2014م م )94-93أن نفىث فغج أوعص عضصا مً الخعاعٍف للهضق
مجها:
 حعغٍف حُلىؿىن :الهضق هى اعجباٍ لازخباعاث ببعٌ اإلادياث مدضصا بظلًلاعجباٍ بمدً زاعجي في ول معامل هى مإقغ الهضق.
 حعغٍف وىعجً :جلضًغ لاعجباٍ بحن الضعحاث الخام لالزخباع والخلُلت الثابخت زابخاجماما.
 حعغٍف لُىضووىؾذ :صعحت الصخت التي ًلِـ بها لازخباع ما هغٍض كُاؾه"وٍظهغ حى لىؿىن( )1950أن الهضق :هى اعجباٍ لازخباع ببعٌ اإلادياث ،مدضصا بظلًأن لاعجباٍ بمدً زاعجي في نىعة معامل ئخهائي هى ما ٌعض مإقغا للهضق ،وٍخفم
هظا الخعغٍف ئلى خض هبحر مع ما ًظهب ئلُه حُلفىعص أن الهضق ًىنف بخعبحراث
لاعجباٍ بحن لازخباع وبعٌ اإلالاًِـ أو مدياث ألاصاء في اإلاىاكف الخُاجُت"(فغج،2007 ،
م)239
أهىاع الهضق
 .1.2.2الهضق الظاهغيٌ ":كحر ئلى ما ًبضو ظاهغٍا أهه ًلِـ الظاهغة ،فهى ٌعني أن لازخباع
ًبضو ناصكا باليؿبت إلاؿخسضمي لازخباع والفاخهحن واإلافدىنحن ،لظلً هى هىع مً اللبىٌ
لاحخماعي لالزخباع ولِـ نضكا خلُلُا باإلاعنى الخلني ،...وبىحه عام ًجب أن ًيىن لازخباع
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ناصكا ظاهغٍا و أال ًيىن اإلافدىنحن غحر ملخىعحن به وَكىيىن في كُمت لازخباعاث
الىفؿُت"(عمغ وآزغون ، 2010،م)96
على العمىم الهضق الظاهغي ًغجىؼ على عأي الفاخو واإلافدىم خىٌ مدخىي لازخباع،
ئط ًجب أن جبضو لهم بىىص ألاصاة البدثُت كىٍت وحعبر فعال بما ًفترى أنها جلِؿه ،ألهه ئطا
ظهغ لهم أن هظا لازخباع ال معنى له أو ال عالكت له بالظاهغة اإلاغاص كُاؾها أو غحر مىاؾب أو
سخُفا فُيىن حعاونهم يعُفا.
وما ججضع ؤلاقاعة ئلُه أن " الهضق اإلاظهغي ال ًىفي بمفغصه لخلضًغ نضق ازخباع ،هى عباعة
عً زانُت حىهغٍت في أهىاع معُىت مً لازخباعاث ،وهى ؾمت يغوعٍت في الخعامل مع
اإلافدىم وجدضًض أكص ى صعحاث حعاوهه وحضًخه في ؤلاحابت ،ولىىه ال ًهلح للفهل في
كًُت نضق لازخباع(".فغج ،2007 ،م)272
"وٍخم خؿاب معامل نضكه مً زالٌ خىم اإلاسخو على صعحت لازخباع للؿمت اإلالاؾت،
وبما أن خىم اإلاسخو ًخهف بالظاجُت لهظا ٌعُى لازخباع للمدىمحن ،وٍمىً جلُُم
صعحخه – الهضق الظاهغي – مً زالٌ جىافم بحن جلضًغاث اإلادىمحن ،فعلى خؿب جىافم
جلضًغاث اإلادىمحن ًيىن مإقغ يعف أو نضق لازخباع(".قاهغ ،2010،م)104
 .2.2.2.نضق اإلادخىي :وَعغف بأهه "الهضق الظي ًخم عً َغٍم ئحغاء جدلُل مىُلي إلاىاص
اإلالُاؽ وفلغاجه وبىىصه لخدضًض مضي جمثُلها إلاىيىع اللُاؽ واإلاىاكف التي هلِؿها
وبعباعة أزغي أن ًلىم الفاخو بفدو مًمىىن لازخباع فدها صكُلا ،مىظما وجدضًض
ما ئطا وان ٌكمل على عُىت ممثلت إلاُضان الؿلىن الظي هلِؿه ،أي أن ًيىن لازخباع
قامال لجمُع أحؼاء اإلادخىي وٍمثله وَؿخُُع كُاؽ مضي جدلُله أهضاف اإلادخىي.
"(قاهغ ،2010 ،م)101
"وٍهبذ مً اإلاىُلي أن ًيىن مدخىي لازخباع ناصكا ما صام ٌكمل حمُع عىانغ اللضعة
اإلاُلىب كُاؾها وٍمثلها ،وٍلغع هظا الىىع مً الهضق أًًا مجمىعت مً اإلاخسههحن في
مجاٌ اللضعة أو الؿمت التي ًلِؿها لازخباع(" .عمغ وآزغون ، 2010،م")199
 .3.2.2الهضق الخجغٍبي :عباعة عً نضق لازخباع هما ٌعحن ججغٍبُا ،أو هما ٌعبر عىه
بمعامل لاعجباٍ بحن ازخباع وبحن مدً زاعجي جأهضها مً صخخه ،وكض ًيىن اإلادً الخاعجي
ازخباعا آزغ أو أخياما أنضعتها مجمىعت مً اإلاخسههحن على فتراث َىٍلت ومخعاكبت
باليؿبت ألهماٍ ؾلىهُت معُىت.
وَعحن نضق ألاصاة البدثُت في هظا الىىع مً الهضق بخُبُم لازخباع اإلاُلىب حعُحن
نضكه على العُىت أوال زم ًخم بعض طلً جُبُم لازخباع اإلادً ،مع مغاعاة الفترة الؼمىُت
لخفاصي عىامل اإلالل و ؤلاحهاص وغحرها مً العىامل اإلاإزغة ،و مً جم هدؿب معامل لاعجباٍ
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بحن صعحاث العُىت على لازخباع اإلادً وصعحاتهم على لازخباع اإلاُلىب حعُحن معامل
نضكه ،وبعضها هلغع ئن وان هظا لازخباع ناصكا أم ال جبعا لضعحت معامل لاعجباٍ التي
جىدهغ بحن ( ،1و.)1-
وٍمىىىا أن وعخمض هظلً على َغٍلت اإلالاعهت الُغفُت في حعُحن معامل نضق لازخباع،
والتي جغجىؼ على مفهىم كضعة لازخباع على الخمُحز بحن َغفي اللضعة التي ًلِؿها ،وٍمىً أن
جخم على الىدى الخالي:
 ملاعهت ألاَغاف في لازخباع واإلادً الخاعجي ،خُث ًخم ملاعهت الثلث ألاعلى في صعحاثلازخباع بالثلث ألاعلى في صعحاث اإلادً الخاعجي ،والثلث ألاصوى في صعحاث لازخباع بالثلث
ألاصوى في صعحاث اإلادً.
 اإلالاعهت بحن ألاَغاف في لازخباع في خض طاجه ،خُث هلاعن بحن صعحاث الثلذ ألاعلىوصعحاث الثلذ ألاصوى في لازخباع.
وجيىن هظه اإلالاعهت عً َغٍم خؿاب الضالالث ؤلاخهائُت للفغق بحن اإلاخىؾُحن فاطا واهذ
هىان صاللت ئخهائُت واضخت للفغق بحن اإلاخىؾُحن ًمىً اللىٌ أن لازخباع ناصكا.
 .4.2.2الهضق العاملي " :وحعخمض فىغجه على خؿاب معامالث لاعجباٍ بحن ول عباعة
والعباعاث ألازغي ،وجخجمع هدُجخه باإلاعامالث لاعجباَُت "مهفىفت لاعجباَاث" جىلؿم ئلى
ججمعاث ،وٍجمع بحن ول مجمىعت عامل أو أهثر ،وهدُجت لهظه العملُت فان لازخباع ًستزٌ
ئلى عضص نغحر مً العىامل أو الؿماث اإلاكترهت التي ًُلم علحها "اإلايىهاث ألاؾاؾُت"
للظاهغة التي ًلِؿها لازخباع ،ومً زهائو هظه الُغٍلت أنها جىلي لازخباع مً العباعاث
الًعُفت التي ًظهغ أنها ال جغجبِ بأي عامل أو ميىن أؾاس ي مً ميىهاث لازخباع .وهظا
ٌعني أن هظه العباعة ال جلِـ الظاهغة التي ويع لازخباع للُاؾها(".قاهغ ،2014،م)115
 .5.2.2الهضق البىائي :وَؿمى أخُاها "نضق اإلافهىم أو نضق الخيىًٍ ،ألهه ٌعخمض على
الخدلُم الخجغٍبي إلاضي جُابم هخائج اإلالُاؽ مع اإلافاهُم أو لافتراياث التي اعخمض علحها
الباخث في بىائه ....لظا ًخُلب نضق البىاء جدضًض بعٌ لافتراياث الىظغٍت الخانت
بالؿمت اإلاغاص كُاؾها ،ومً جم الخدلم مً جلً لافتراياث ججغٍبُا ،فاطا جُابلذ الىخائج
الخجغٍبُت مع لافتراياث الىظغٍت صٌ طلً على جىافغ نضق البىاء للملُاؽ" (الؼاملي،
 ،2017م)62
وٍمىً الىنىٌ ئلى هظا الىىع مً الهضق عً َغٍم:
 -ئًجاص معامل لاعجباٍ مع ازخباعاث أزغي جلِـ هفـ الؿمت وجم الخأهض مً نضكها.

111

جمةل ضيـــــاء للبحوث النفس ية والرتبوية  ،)0( 1جـــامفي 0201

فتيحة بودالل /حمبوبة موراس
 ئًجاص العالكت لاعجباَُت بحن صعحاث الفلغاث وصعحت لازخباع هيل ،زم جدظفالفلغاث التي ًيىن معامل اعجباَها بالضعحت اليلُت يعُف.
 .6.2.2الهضق الظاحي :وٍمثل العالكت بحن الهضق والثباث .وٍُلم علُه أخُاها صلُل
الثباث " ،وهظه الُغٍلت حعُُىا معامل لاعجباٍ بحن الضعحاث الخجغٍبُت والضعحاث
الخلُلُت"(".قاهغ ،2014 ،م)118
مً حهت أزغي هىان مً ًغي أن "الهضق الظاحي ال ٌعخبر نضكا باإلافهىم الخلُلي للهضق
بل ئهه مإقغ ئخهائي ًدبحن مً زالله أكص ى مضي ًمىً أن ًهل ئلُه نضق لازخباع ئال
أهه ٌعبر عً واكع نضق لازخباع فلض ًيىن الهضق أكل بىثحر مً اإلاإقغ ؤلاخهائي الظي
جم الخىنل ئلُه ،والهضق الظاحي هى عباعة عً الجضع التربُعي للثباث ،فلى أن ازخباعا
معامل زباجه  0.64ليان معامل نضكه الظاحي  0.80أي أن أكص ى ما ًمىً أن ًهل ئلُه
نضق لازخباع هى  .0.80لىً لِـ بالًغوعة هى واكع لازخباع فُهضكه" (الُغٍىي،2017 ،
م)270
 .3زانُت الثباث:
زباث ألاصواث البدثُت قغٍ أؾاس ي لجىصتها وكىتها العلمُت ومهضاكُت الىخائج اإلاخدهل
علحها مً زاللها ،والثباث يهخم بالىخائج ولِـ باألصاة في خض طاتها ،وَعخبر" الثباث زانُت
جخىفغ في ول ازخباع ناصق ،بِىما الهضق ال ًخىفغ بالًغوعة ليل ازخباع زابذ فىدً
وؿخُُع أن هلىٌ ئن ول ازخباع ناصق زابذ بالًغوعة ،ولىً لِـ ول ازخباع زابذ ناصق
بالًغوعة" (فغج ،2007 ،م)290
 .1.3حعغٍف الثباث
"ًلاٌ في اللغت زبذ ،زباجا وزبىجا أي بمعنى اؾخلغ في اإلايان وحعني أًًا أن الفغص طا خؼم
وعػاهت خُث ًلاٌ فالن زابذ الللب وزابذ اللضم وٍلاٌ أزبذ ألامغ أي صدخه وخلله
وزبذ ألامغ أي صدح وجدلم ...وهىظا فمعنى الثباث حعني لاحؿاق أو لاؾخلغاع الظي جيىن
علُه الهفت والخانُت أو الظاهغة اإلاغاص ونفها ...ففي علم الىفـ والتربُت ًلاٌ ازخباع أو
ملُاؽ زابذ عىضما ٌعُي صعحاث أو هخائج مخُابلت أو مخلاعبت على أكل جلضًغ لىفـ الفغص
فُما لى أعُض جُبُله علُه وبمعنى آزغ فاإلالاًِـ زابخت عىضما حعُي ونفا خلُلُا أو زابخا
للهفت أو الخانُت اإلالاؾت" (الُغٍىي ،2017 ،م )271وهى " اليؿبت مً جباًً الضعحت
على اإلالُاؽ التي حكحر ئلى ألاصاء الفعلي للمفدىم ،وٍخًمً هظا اإلاعنى ئمياهُت جهيُف
الضعحت على اإلالُاؽ ئلى ميىهحن عئِؿُحن هما :الضعحت الخلُلُت والضعحت الخُأ أو الؼائفت
الىاججت عً عىامل الهضفت العكىائُت ...معنى أن الضعحت اليلُت جخيىن مً حؼء خلُلي
وحؼء زُأ( .فغج ،2007 ،م)297
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وَعبر عً معامل زباث لازخباع بما ًلي:
 يمان الخهىٌ على هفـ الىخائج ئطا أعُض جُبُم هفـ لازخباع على هفـ العُىت فيظغف ػمني ملبىٌ.
 معامل زباث الضعحاث لعُىت مً اإلابدىزحن هى معامل لاعجباٍ بحن مجمىعت مًالضعحاث جلً ومجمىعت صعحاث أزغي في ازخباع ميافئ خهل علُه بكيل مؿخلل مً
أفغاص هفـ العُىت.
 .2.2أؾالُب خؿاب الثباث:
جىحض أؾالُب عضًضة لخؿاب الثباث وصائما ًجب جدضًض أخؿً ألاؾالُب وأنلخها
لخؿاب الثباث وهي والخالي:
.1.2.3أؾلىب ئعاصة لازخباعٌ :عخبر مً أهم ألاؾالُب لخؿاب الثباث" ،وٍخلخو هظا
ألاؾلىب في ازخباع عُىت مً ألافغاص زم ئعاصة ازخباعهم مغة أزغي باالزخباع هفؿه في ظغوف
مدكابهت جماما للظغوف التي ؾبم ازخباعهم فحها زم خؿاب معامل لاعجباٍ اإلاىاؾب بحن
أصائهم في اإلاغجحن ،وَعبر معامل لاعجباٍ الظي هدهل علُه عً زباث لازخباع.
(فغج ،2007 ،م)303
وما ججضع ؤلاقاعة ئلُه أن هظه الُغٍلت " جدخاج ئلى خظع وخُُت ،وبالظاث في جلضًغ الفترة
الؼمىُت بحن الخُبُلحن ،وهظا الخلضًغ ٌعخمض في غالبه على هىعُت لازخباع واللضعة التي
ًلِؿها( ".عبض الغخمً ،2008 ،م)181
 .2.2.3الثباث بالهىع اإلاخيافئت " :في هظه الخالت ًلىم مهمم لازخباع ببىاء نىعا بضًلت
مىه ،نىعجحن على ألاكل ،وٍجب أن جيىن مفغصاث الهىعجحن مخيافئت ،أي جلِؿان هفـ
العملُاث الىفؿُت ،وأن جإزغ هظه العملُاث الىفؿُت في ألاصاء في لازخباع بىفـ الُغٍلت،
وٍخم بىاء الهىع اإلاخيافئت بهىعة مؿخللت لىً بكغٍ أن حكترن في اإلادخىي وحغُُان
هفـ اإلاضي مً نعىبت اإلافغصاث ،وأن جخعاصٌ اإلافغصاث في مؿخىٍاث الهعىبت ،وأن ًيىن
عضصها واخض في الهىعجحن ،ئيافت ئلى الخيافإ في الخعلُماث ،وػمً الخُبُم ،وألامثلت
الخىيُدُت( ".عمغ و آزغون ،2010 ،م)229
 .3.2.3أؾالُب لاحؿاق الضازليً" :ترجب على خؿاب الثباث بُغق لاحؿاق الضازلي
اهدكاف ججاوـ فلغاث لازخباع مً عضمها والظي ٌعخبر هضفا وؿعى لخدلُله إلزباث أن
الفلغاث جلِـ هفـ اإلاىيىع أو الخانُت الىفؿُت ،وٍمىً جلؿُم أؾالُب لاحؿاق
الضازلي ئلى هىعحن فغعُحن وهما أؾلىب الخجؼئت الىهفُت ،أما الىىع الثاوي فهى كائم على
أؾلىب جدلُل جباًً لاؾخجاباث على البىىص والفلغاث(".الُغٍىي ،2017 ،م)200
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 .4.2.3الخجؼئت الىهفُت":حعخمض هظه الُغٍلت على ججؼئت لازخباع اإلاُلىب حعُحن معامل
زباجه ئلى ههفحن (مخيافئحن) وطلً بعض جُبُله على مجمىعت واخضة ،وهىان عضة َغق
لخجؼئت لازخباع ،فلض ٌؿخسضم الىهف ألاوٌ مً لازخباع في ملابل الىهف الثاوي ،أو
وؿخسضم ألاؾئلت طاث ألاعكام الفغصًت ملابل ألاؾئلت طاث ألاعكام الؼوحُت.
(عبض الغخمً ،2008 ،م)182
وٍجب الخأهُض "على أن معامل لاعجباٍ الىاجج باؾخسضام َغٍلت الخجؼئت الىهفُت هى
اعجباٍ بحن ههفي لازخباع ولِـ ول لازخباع مما ٌعنى أن حجم ألاصاء اإلادؿىب له لاعجباٍ
هى أصاء على ههف لازخباع ملابل أصاء على الىهف ألازغ وهظا بضوعه ًللل مً حجم عُىت
ألاصاء التي ٌعخمض علحها لخؿاب الثباث ألن اهسفاى حجم ألاصاء ؾُترجب عىه اهسفاى في
حجم الخباًً ومً زم اهسفاى في مؿخىي زباث لازخباع وعلُه البض مً جصخُذ معامل
لاعجباٍ بحن الىهفحن وي هدهل على معامل الثباث لألصاء على لازخباع بهىعجه
اليلُت(الُغٍىي ،2017 ،م.)204
وججضع ؤلاقاعة هىا أن أؾلىب الخجؼئت الىهفُت ٌؿعي ئلى جىيُذ لاحؿاق الضازلي
بسهىم اإلادخىي وال ًبحن لاؾخلغاع في ؤلاحاباث عىض اإلافدىنحن بعض فترة ػمىُت مدضصة.
َ.5.2.3غق خؿاب الثباث مً زالٌ جدلُل الخباًً :زالنت هظه الُغٍلت أنها حؿعى
لخؿاب الثباث مً زالٌ عملُت جُبُم واخضة ،وصون الخاحت ئلى جلؿُمه.
وكض ويعذ مجمىعت مً اإلاعاصالث لخؿاب الثباث وهي :معاصلت وىصع – عٍدكاعص ؾىن،
معاصلت ألفا هغوهبار ،معاصلت هىٍذ.
 اللُم اإلالبىلت للثباث :معامل الثباث كُمت جتراوح ما بحن ( ،)1-0هما ال ًمىً جدضًضكُمت معُىت وحعمُمها على ول ألاصواث البدثُت ألن طلً ًسًع ئلى صكت اللغاع الظي
ؾُترجب على الىخائج.
وفي هظا ؤلاَاع أوعص بً نافي ( ،2017م )46هلال عً (عىصة ،1998،بسل )2007 ،آلاحي:
 " في خالت كُاؽ مفاهُم هظغٍت افترايُت ألوٌ مغة ،فان كُمت معامل الثباث اإلالبىلتجتراوح بحن 0.60-0.50
 في البدىر ألاؾاؾُت كُمت معامل الثباث اإلالبىلت جتراوح بحن 0.80-0.70 ألاصواث اإلالىىت جخُلب معامالث زباث ال جلل عً  0.85ئطا واهذ على مؿخىي أفغاص،أما ئطا واهذ اللغاعاث على مؿخىي حماعاث فان اللُم اإلالبىلت إلاعامل الثباث جهل ئلى
.0.65
 لازخباعاث الخدهُلُت اإلالىىت ًجب أن ال ًلل معامل زباتها عً  0.85بِىما ًمىً أنًلل عً صلً في ازخباعاث الصخهُت".
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الجاهب اإلاجهجي
.1اإلاىهج اإلاخبع :اعخمضها في هظه الضعاؾت على اإلاىهج الىنفي الظي ًغهؼ على ونف الظاهغة
اإلاضعوؾت هما هي.
.2عُىت الضعاؾت :اقخملذ عُىت الضعاؾت على ( )21صعاؾت مً عؾائل الضهخىعاه جسهو
علم الىفـ وعلىم التربُت ،التي هىككذ بجامعت عبض الخمُض مهغي(كؿىُُىت  )2زالٌ
الفترة اإلامخضة مً ؾىت ( )2011-2010ئلى غاًت ( )2020-2019بيؿبت جلضع ب ــ( )%10والتي
سخبذ بُغٍلت عكىائُت مً مجخمع كضع بـ ـ ( )206عؾالت.
.3أصاة الضعاؾت :بعض جهفذ الجاهب الىظغي وخهغ حمُع اإلالاًِـ ألاهثر اؾخسضاما في
كُاؽ الهضق والثباث ،وبعض لاَالع على الىُفُاث اإلاؿخسضمت مً َغف الباخثحن للُاؽ
الخهائو الؿُيىمترًت التي وعصث في عؾائل الضهخىعاه والتي هىككذ بيلُت علم الىفـ
وعلىم التربُت بجمُع جسههاجه ،جم جهمُم قبىت جلُُم كُاؽ الخهائو الؿُيىمترًت
(الهضق والثباث) ،والتي اقخملذ على مدىعًٍ:
 مدىع كُاؽ الهضق :وكض اقخمل على أهم أهىاع الهضق اإلاُبلت في الضعاؾاث العلمُتوعضصها ()6
 مدىع كُاؽ الثباث :وكض اقخمل على أهم أهىاع الثباث اإلاُبلت في الضعاؾاث العلمُتوعضصها ()5
الجضوٌ عكم(ً :)1ىضح َغٍلت جصخُذ اإلاإقغاث في قبىت جلُُم كُاؽ الخهائو
الؿُيىمترًت ومداوعها
لم ًُبم
َبم
عضص اإلاإقغاث
1
2
1
اإلاإقغ
6
12
6
مدىع الهضق
5
10
5
مدىع الثباث
مً ئعضاص الباخثخحن
َغٍلت جفؿحر الىخائج
في هظه اإلاغخلت وعخمض على اإلاخىؾِ اإلاغجح لألوػان اليؿبُت اإلاظوىعة ؾابلا ،مع جدضًض
اإلاؿخىي الظي جدخله ئحاباث أفغاص العُىت؛ وعلُه هلىم بدؿاب َىٌ الفئت (اإلاؿافت) مً
ح
زالٌ جلؿُم اإلاضي على عضص صعحاث الؿلم (الخُاعاث) ،وجدؿب والخالي:
باليؿبت للمضي هى (الفغق بحن أعلى كُمت وأصوى كُمت).)1 = 1 - 2( :
َىٌ الفئت هى (اإلاضي /عضص صعحاث ؾلم اللُاؽ).)0.5 =2/1( :
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ومىه ًمىً خؿاب كُم اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجح بايافت َىٌ الفئت ( )0.5ئلى الخض
ألاصوى فىدهل على الخض الثاوي للفئت ألاولى ،أي ( ،)1.5 = 0.5 + 1وهىظا ختى ههل ئلى
الخض ألاعلى وهى ( ،)2وعلُه هخدهل على فئخحن أو مؿخىٍحن والجضوٌ الخالي ًىضح اإلاجاالث
الخفؿحرًت للمإقغ الىاخض:
الجضوٌ عكم (ً :)2ىضح اإلاعُاع اإلاعخمض في جفؿحر هخائج اإلاإقغ (العباعة)
الخلُُم
اإلاجاالث
الفئت
لم ًُبم
مً 1.5 – 1
ألاولى
َبم
أهثر مً 2 –1.50
الثاهُت
مً ئعضاص الباخثخحن
اعخماصا على الجضوٌ الؿابم ،هلىم بخفؿحر هخائج قبىت جلُُم الخهائو الؿُيىمترًت
ومداوعها على الىدى اإلاىضح في الجضوٌ الخالي:
الجضوٌ عكم (ً :)3ىضح اإلاجاالث الخفؿحرًت لكبىت جلُُم كُاؽ الخهائو الؿُيىمترًت
ومداوعها
اإلاجاالث الخفؿحرًت
اإلاجاالث الخلُُمت
الثباث
الهضق
5
6
عضص البىىص
مً  5ئلى 8
مً  6ئلى 9
لم ًخم اللُاؽ بُغٍلت صخُدت
مً  9ئلى 10
مً 10ئلى 12
جم اللُاؽ بُغٍلت صخُدت
مً ئعضاص الباخثخحن
عغى وجفؿحر الىخائج
 .1عغى هخائج الؿإاٌ ألاوٌ :ما هي الُغق اإلاؿخسضمت للُاؽ نضق أصواث الضعاؾت في
عؾائل الضهخىعاه جسهو علم الىفـ وعلىم التربُت؟
حضوٌ عكم (ً )4ىضح اإلاإقغاث الىنفُت ألهىاع الهضق اإلاؿخسضمت
في عؾائل الضهخىعاه
أهىاع الهضق
نضق اإلادىمحن
لاحؿاق الضازلي
الهضق العاملي

َبم
جىغاع
16
4
0

لم ًُبم
%
76.2
19.0
00

جىغاع
5
17
21
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%
23.8
81.0
100

اإلاخىؾِ
الخؿابي

لاهدغاف
اإلاعُاعي

1.76
1.19
1.00

0.43
0.40
0.00
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3
1
1

اإلالاعهت الُغفُت
نضق اإلادً
الهضق الظاحي
مً ئعضاص الباخثخحن
مً الجضوٌ أعاله ًخطح أن أهىاع الهضق ألاهثر اؾخعماال في عؾائل الضهخىعاه ًخمثل
في نضق اإلادىمحن والظي كضعث وؿبت جُبُله (ً ،)%76.2لُه لاحؿاق الضازلي بيؿبت
( ،)%19.0زم اإلالاعهت الُغفُت بيؿبت ( ،)%14.3أما ألاكل اؾخعماال وان نضق اإلادً
والهضق الظاحي بيؿبت كضعث ب ـ ( ،)%4.8أما الهضق العاملي فلم ٌؿخعمل بخاجا في عؾائل
الضهخىعاه.
باليؿبت لهضق اإلادىمحن كضع مخىؾُه الخؿابي ( ،)1.76مما ًضزله في (مجاٌ َبم) ،أما
أهىاع الهضق ألازغي فخضزل في مجاٌ (لم ًُبم) وواهذ لاهدغافاث اإلاعُاعٍت أكل مً (،)1
مما ًضٌ على أن اإلاكاهضاث مخجاوؿت ومخمغهؼة خىٌ اإلاخىؾِ.
الخفؿحر :ئن اعخماص َلبت الضهخىعاه جسهو علم الىفـ وعلىم التربُت على نضق
اإلادىمحن ًبحن أن هإالء ًلجئىن ئلى أبؿِ الُغق للُاؽ الهضق وولما ػاصث الُغٍلت
حعلُضا كل اؾخسضمها هما هى الكأن لُغٍلت لاحؿاق الضازلي واإلالاعهت الُغفُت أو ال
حؿخعمل بخاجا هما هى الكأن لُغٍلت الخدلُل العاملي.
وٍمىً أن هغحع هظا العؼوف عً بعٌ الُغق للُاؽ الهضق ئلى يعف جيىًٍ َلبت
الضهخىعاه وختى اإلاكغفحن على هظه الغؾائل في مجاٌ ؤلاخهاء الظي حعخمض علُه هظه
الُغق.
وجخفم هخائج صعاؾدىا مع صعاؾت (عبض الغخمً وعلي )2016 ،التي جىنلذ ئلى أن أهثر َغق
الخدلم مً نضق أصواث اللُاؽ قُىعا هي َغٍلت نضق اإلادىمحن بيؿبت ( ،)%43.00في
أَغوخاث الضهخىعاه علم الىفـ وعلىم التربُت.
وجىنلذ صعاؾت غاصة بسل(  )2007ئلى أن أهثر َغق الخدلم مً الهضق قُىعا هي
َغٍلت نضق اإلادىمحن بيؿبت ( .)%54.51وجىنلذ صعاؾت (مدمض وعبض اللُُف)2013 ،
ئلى أن الباخثحن غالبا ما ٌؿخعملىن نضق اإلادىمحن في خؿابهم للهضق ب ـ  )%33.33زم
لاحؿاق الضازلي ب ـ (.)%16.67
وهىا جظهغ (الؼكاي ،2017 ،م )170 .أهه على " عغم لاهخلاصاث التي جدُِ بهضق
الخدىُم–هُغٍلت لخلضًغ نضق أصواث حمع اإلاعُُاث– ئال أن ئكباٌ الُلبت علُه متزاًض
بكيل ًلفذ الىظغ".
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14.3
4.8
4.8

18
20
20

85.7
95.2
95.2

1.14
1.04
1.04

0.35
0.21
0.21
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وٍظهغ الخلُلي ( ) 1989أن أصواث اللُاؽ ًجب أن ٌعخمض على جدلُل فلغاث اإلالُاؽ،
وَؿدبعض اؾخسضام اإلادىمحن هما وان طلً مخبعا في الؿابم( ".الؼكاي ،2017 ،م)170 .
الن هظا الىىع مً الهضق ٌؿدىض ئلى طاجُت اإلادىمحن ،وأخُاها ئلى عضم حضًتهم في
الخدىُم ،ػٍاصة ئلى أن ؾُاق فهم اإلادىمحن لعباعاث أو بىىص ألاصاة ًسخلف عً ؾُاق فهمها
لضي اإلافدىم.
وفي هفـ الؿُاق طهغ (بى ؾالم،ص ؽ)" أن جلضًغ اإلادىمحن لهضق مدخىي ازخباع معحن
ًغهؼ على زىام مغجبُت باالزخباع ولِـ باؾخسضامه أو جفؿحر هخائجه وعلى اعخباع الهضق
نفت جغجبِ باؾخسضام صعحاث لازخباع مً أحل اجساط كغاعاث معُىت ،فان جلغٍغ اإلادىمحن
ال ٌعض صعاؾت حاصة ووافُت للخدلم مً نضق لازخباع الىفس ي( ".بى ؾالم ،صؽ ،م)13
ئن لاعخماص على نضق اإلادىمحن بضعحت هبحرة غحر وافي للخىم على نضق ألاصواث
البدثُت ،طلً أن أهمُخه جلخهغ على - :الخأهض مً ؾالمت الهُاغت اللغىٍت .-مىاؾبت
فلغاث اإلالُاؽ للمؿخجُب – مضي حغُُت الفلغاث ألبعاص ومداوع ألاصاة- .مضي ويىح
الخعلُماث – .مالءمت البُاهاث الصخهُت اإلاغفلت بىعكت الخعلُماث– .مالءمت بضائل
ألاحىبت ،طلً أن " الخدىُم ًىدهغ صوعه في الخىم على الجاهب اللغىي ومدخىي لازخباع،
أي الخىم على نُاغت البىىص ومضي كُاؾها ألهضاف معُىت ،ئال أن هظا الخىم ال ًغجبِ
بهالخُت البىض هظغا لعضم كضعة الخدىُم(الخبراء) على الخىى في حىاهب مغجبُت بهضق
البىىص ،ليىن نضق البىىص ًغجبِ بخفؿحر صعحت الفغص على هظه البىىص ولِـ ؾالمت البىض
لغىٍا أو مالءمخه إلاؿخىي اإلافدىم أو عأي الخبحر على أهه ًلِـ فعال ما أعض للُاؾه".
(بى ؾالم ،صؽ ،م)14
مما ؾبم ههل ئلى أهه أزىاء كُاؽ الهضق ال ًجب لاكخهاع على نضق اإلادىمحن فلِ
ولىً مً الًغوعي ئعفاكه بُغق أزغي :واالحؿاق الضازلي ،اإلالاعهت الُغفُت ،الهضق
العاملي ،ألهه ولما واهذ ألاصواث البدثُت جدمل أهثر مً مإقغ للهضق ،جيىن طاث
مهضاكُت عالُت ًمىً الىزىق في هخائجها ألنها جلِـ ما أعضث للُاؾه
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عغى هخائج الؿإاٌ الثاوي :هل جم كُاؽ نضق أصواث الضعاؾت بُغٍلت صخُدت في عؾائل
الضهخىعاه جسهو علم الىفـ وعلىم التربُت؟
الجضوٌ عكم (ً :)5ىضح هخائج ازخباع (وا )²لضاللت الفغوق بحن كُاؽ نضق أصواث
الضعاؾت بُغٍلت صخُدت مً عضمه
البضًل
جم كُاؽ الهضق بُغٍلت صخُدت

الخىغاع
اإلاكاهض
00
0

اليؿبت

لم ًخم كُاؽ الهضق بُغٍلت صخُدت

21

100

اإلاجمىع

21

100

ازخباع (وا)²

ال ًمىً خؿاب وا²

مً ئعضاص الباخثخحن
ًظهغ الجضوٌ أن هىان فغوق واضخت وصالت بحن البضًل (جم كُاؽ الهضق بُغٍلت
صخُدت) الظي كضع ب ـ ـ ( )%0.00والبضًل (لم ًخم كُاؽ الهضق بُغٍلت صخُدت) الظي
كضع ب ـ ـ ـ ( ،)%100مما ال ًمىىىا مً خؿاب (وا )²ألهه جىحض فغوق واضخت وصالت بحن
البضًلحن لهالح اإلاإقغ (جم كُاؽ الهضق بُغٍلت غحر صخُدت).
مما ؾبم ًخطح أهه لم ًخم كُاؽ نضق ألاصواث البدثُت في عؾائل الضهخىعاه جسهو
علم الىفـ وعلىم التربُت بُغٍلت صخُدت.
الخفؿحرً :بضو مً الىخائج اإلاخىنل ئلحها أن الخدلم مً نضق ألاصواث البدثُت في عؾائل
الضهخىعاه جسهو علم الىفـ وعلىم التربُت جم بُغٍلت غحر صخُدت ،وٍمىً ئعحاع طلً
ئلى حهل الُلبت الباخثحن بالُغق ألاهثر فعالُت للُاؽ الهضق ،وهلو جيىٍجهم ألاواصًمي
في مجاٌ ؤلاخهاء ،طلً أن أغلب َغق الخأهض مً الهضق حعخمض على ؤلاخهاء.
على العمىم ال جخفم هخائج صعاؾدىا مع هخائج صعاؾت (الُغٍىي )2017 ،التي جىنلذ ئلى أن
( )%93.38مً اؾخسضاماث َغق الخدلم مً نضق أصواث حمع اإلاعُُاث في أَغوخاث
الضهخىعاه علم الىفـ وعلىم التربُت بجامعت الجؼائغ  2واهذ حُضة.
عغى هخائج الؿإاٌ الثالث :ما هي الُغق اإلاؿخسضمت للُاؽ زباث أصواث الضعاؾت فيعؾائل الضهخىعاه جسهو علم الىفـ وعلىم التربُت؟
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فتيحة بودالل /حمبوبة موراس
حضوٌ عكم (ً :)6ىضح اإلاإقغاث الىنفُت ألهىاع الثباث اإلاؿخسضم في عؾائل الضهخىعاه
أؾالُب
الثباث

كُاؽ َبم

لم ًُبم

اإلاخىؾِ
الخؿابي

لاهدغاف
اإلاعُاعي

جىغاع
%
جىغاع %
0.43
1.23 76.2 16 23.8
5
ئعاصة لازخباع
0.00
1.00
100 21
00
0
الهىع اإلاخيافئت
0,49
1.38 61.9 13 38.1
8
الخجؼئت الىهفُت
0,49
1.38 61.9 13 38.1
8
ألفا -هغوهبار
0.00
1.00
100 21
00
وىصع -عٍدكاعصؾىن 0
مً ئعضاص الباخثخحن
ًظهغ الجضوٌ أعاله أن أهثر ألاؾالُب اؾخعماال لخؿاب الثباث جخمثل في الخجؼئت
الىهفُت وألفا هغهىبار بيؿبت ( ،)%38.1واؾخعمل أؾلىب ئعاصة لازخباع بيؿبت كضعث بـ ـ
( ،)%23.8أما أؾلىب الهىع اإلاخيافئت ووىصع و عٍدكاعصؾىن فلم ًُبلا في عؾائل
الضهخىعاه.
جغاوخذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت ليل ألاؾالُب بحن ( )1و( ،)1.38مما ًضزلها في مجاٌ (لم
ًُبم) .وواهذ لاهدغافاث اإلاعُاعٍت أكل مً ( ،)1مما ًضٌ على أن اإلاكاهضاث مخجاوؿت
ومخمغهؼة خىٌ اإلاخىؾِ.
الخفؿحرً :خطح مً هدُجت الؿإاٌ الثالث أن َلبت الضهخىعاه ٌؿخعملىن أبؿِ ألاؾالُب
للخدلم مً زباث ألاصواث البدثُت مً خُث ؤلاحغاءاث ؤلاخهائُت والجهض والىكذ ،ئط
اؾخعملىا بىثرة َغٍلت الخجؼئت الىهفُت وهغوهبار بيؿبت كضعث بـ ـ ( )%38.1عبما ألن هظًً
الُغٍلخحن ٌعخمضان على الخُبُم مغة واخضة ػٍاصة ئلى ؾهىلت الخؿاب زانت مع جىفغ
بغهامج الخؼم ؤلاخهائُت . spss
أما باليؿبت لُغٍلت الهىع اإلاخيافئت فلم حؿخسضم على ؤلاَالق في عُىت الضعاؾت الخالُت،
عبما ألنها أهثر حعلُضا وجخُلب ئعضاص نىعجحن مخيافئخحن مً ألاصاة ،مما ٌكيل عبئا على
الباخث مً خُث الجهض والىكذ اإلابظولحن ،ألامغ الظي ًًُغهم ئلى عضم اؾخعماٌ هظه
الُغٍلت ،زانت وان هإالء الُلبت مُالبحن باهجاػ أَغوخاتهم في وكذ مدضص وزانت َلبت
الضهخىعاه(ٌ م ص).
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وعلى العمىم جخفم هدُجت الؿإاٌ الثالث مع هخائج صعاؾت (الثبُتي ،)1998 ،خُث وحض أن
أهثر الُغق قُىعا هي َغٍلت ألفا هغوهبار ( )%30.00زم الخجؼئت الىهفُت ب ـ (،)%22.00
زم ئعاصة لازخباع بـ ـ (.)%18.00
عغى هخائج الؿإاٌ الغابع :هل جم كُاؽ زباث أصواث الضعاؾت بُغٍلت صخُذ في عؾائلالضهخىعاه جسهو علم الىفـ وعلىم التربُت؟
الجضوٌ عكم (ً :)7ىضح هخائج ازخباع (وا )²لضاللت الفغوق بحن كُاؽ زباث أصواث الضعاؾت
بُغٍلت صخُدت مً عضمه
البضًل

الخىغاع
اإلاكاهض

اليؿبت
اإلائىٍت

جم كُاؽ الثباث بُغٍلت صخُدت

0

00

لم ًخم كُاؽ الثباث بُغٍلت صخُدت

21

100

اإلاجمىع

21

ازخباع (وا)²

ال ًمىً خؿاب
وا²

مً ئعضاص الباخثخحن
ًظهغ الجضوٌ أن هىان فغوق واضخت وصالت بحن البضًل (جم كُاؽ الثباث بُغٍلت
صخُدت) الظي كضع ب ـ ـ ( )%0.00والبضًل (لم ًخم كُاؽ الثباث بُغٍلت صخُدت) الظي كضع
بـ ـ ـ ( ،)%100مما ال ًمىىىا مً خؿاب (وا )²ألهه جىحض فغوق واضخت وصالت بحن البضًلحن
لهالح اإلاإقغ (جم كُاؽ الثباث بُغٍلت غحر صخُدت).
مما ؾبم ًخطح أهه لم ًخم كُاؽ زباث ألاصواث البدثُت في عؾائل الضهخىعاه جسهو علم
الىفـ وعلىم التربُت بُغٍلت صخُدت.
الخفؿحر:
ئن َلبت الضهخىعاه في عُىت الضعاؾت اؾخعملىا أصواث بدثُت لم ًخم الخأهض مً زباتها
بُغٍلت صخُدت ،عبما ألنهم غحر مهخمحن هثحرا ببىاء أصواث بدثُت حُضة،أو لعضم صعاًتهم
وجمىجهم مً ألاؾالُب اإلاىاؾبت للُاؽ الثباث ،أو بؿبب هلو جيىٍجهم في الجاهب
ؤلاخهائي الظي ٌعخبر الؿبُل ألامثل للُاؽ الثباث ،و كض ًغحع طلً ئلى هلو الخىحُه مً
َغف اإلاكغفحن على هظه الغؾائل البدثُت الظًً كض ًيىهىن أهفؿهم ٌعاهىن مً هلو
الخيىًٍ في هظا اإلاجاٌ.
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على العمىم جخعاعى هخائج الضعاؾت الخالُت مع هخائج صعاؾت (الُغٍىي )2017 ،التي جىنلذ
ئلى أن وؿبت ( )%83.09مً اؾخسضاماث َغق الخدلم مً زباث أصواث حمع اإلاعُُاث في
أَغوخاث الضهخىعاه علم الىفـ وعلىم التربُت بجامعت الجؼائغ  2واهذ حُضة ،وأن وؿبت
( )%16.91مجها واهذ غحر حُضة.
لاؾخيخاج العام
ئن اعخماص َلبت الضهخىعاه على أصوا ث بدثُت لم ًخم الخأهض مً نضكها وزباتها
بُغٍلت صخُدت بالًغوعة ًإصي ئلى أهه لم ًخم كُاؽ الخهائو الؿُيىمترًت بُغٍلت
صخُدت ،وبالخالي هظا الىىع مً ألاصواث البدثُت جيىن مهضاكُتها يعُفت ،هما ال ًمىً
لاعخماص على هخائجها في اجساط اللغاعاث وحعمُم الىخائج.
وفي هظا ؤلاَاع جظهغ ( ػٍضان و بىحغاصة ،2017 ،م )215.أن "اعخماص الباخث على أصواث
كُاؽ...لم ًخم الخأهض مً زهائهها الؿُيىمترًتً ،إصي بالباخث ئلى الخجىاٌ في خللت
مفغغت ًمحزها الغمىى في ئط ما واهذ هخائجه اإلاخىنل ئلحها ناصكت أم ال ،ولهظا واهذ
مغخلت الخأهض مً الخهائو الؿُيىمترًت لألصواث مً ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت ألاهثر أهمُت في
البدىر الىفؿُت والتربىٍت ولاحخماعُت وهظا ما غاب لألؾف في بعٌ اإلاظهغاث
وألاَغوخاث الجامعُت".
ئن مؿإولُت الخأهض مً الخهائو الؿُيىمترًت لألصواث البدثُت مؿإولُت مكترهت بحن
ألاؾخاط اإلاكغف والُالب ،ألن ئهجاػ عؾائل صهخىعاه مً صون أن ًخم الخأهض مً نضكها
وزابتها ٌعخبر عمال غحر علمي وٍفخلض ئلى ملىماجه ألاؾاؾُت.
ئن اؾخسضام أصواث بدثُت لم ًخم الخأهض مً زهائهها الؿُيىمترًت (نضق ،زباث) حعخبر
مً بحن أهم ألاؾباب التي جإصي ئلى عضم ألازظ بيخائجها وعضم لاؾخفاصة مجها.
مما ؾبم هىص ي بما ًلي:
-

الترهحز على جضعَـ ماصة اللُاؽ الىفس ي لُلبت الضهخىعاه زالٌ فترة جيىٍجهم.

-

علض وعقاث لخضعٍب َلبت الضهخىعاه على الىُفُاث الصخُدت للخأهض مً

الخهائو الؿُيىمترًت (الهضق ،الثباث) ألصواتهم البدثُت.
-

جيىًٍ َلبت الضهخىعاه في مجاٌ ؤلاخهاء ،الظي ٌعخبر العمىص الفلغي لخؿاب

الخهائو الؿُيىمترًت.
-

علض وعقاث عمل لُلبت الضهخىعاه لخلُُم الُغق التي اعخمضث في كُاؽ

الخهائو الؿُيىمترًت في عؾائل الضهخىعاه الؿابلت.
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 ئقغان َلبت الضهخىعاه في اإلاكاعَع البدثُت للمسابغ الجامعُت. اقتراٍ وحىص أؾاجظة مسخهحن في اإلاىهجُت و ؤلاخهاء في مىاككت عؾائل الضهخىعاه. اقتراٍ جصخُذ ألازُاء اإلاىهجُت وؤلاخهائُت في ألاَغوخاث التي جم مىاككتها كبلويعها في مىخبت الجامعت  ،ختى ال ًىغع ػمالءهم هفـ ألازُاء التي وكعىا فحها.
 علض وعقاث لخضعٍب ألاؾاجظة اإلاكغفحن على الىُفُاث الصخُدت للخأهض مًالخهائو الؿُيىمترًت (الهضق ،الثباث) لألصواث البدثُت.
كائمت اإلاغاحع:
 -1أبى هكام ،مدمض خؿً( .)2006الخهائو الؿُيىمترًت ألصواث اللُاؽ فى البدىر
الىفؿُت والتربىٍت باؾخسضام  . SPSSمًhttps://alrajehsite.files.wordpress.com :
 -2بغواث ،ػٍاص ( ".)2012الخهائو الؿُيىمترًت الزخباع اإلاترابُاث اإلاخباعضة للُاؽ
الخفىحر ؤلابضاعي إلاُضهًُ على عُىت مً الُلبت الفلؿُُيُحن" .مجلت اجداص الجامعاث العغبُت
للتربُت وعلم الىفـ(.)2(10.م م )159-129
-3بً خلُلم ،أؾماء  ،و خباٌ ًاؾحن ،و مأمىن ،عبض الىغٍم ( ،2017ؾبخمبر) " .بىاء
وجلىحن ،وجىُُف لازخباعاث الىفؿُت في الجؼائغ اإلاعىكاث ،الخلىٌ والبضائل مً وحهت هظغ
أؾاجظة علم الىفـ" .مجلت العلىم الىفؿُت والتربىٍت .)1( 5 ،حامعت الجؼائغ(.م م -296
)314
 -4بً نافي ،عبض الغخمً ،)2017( .صعاؾت جلُُمُت لُغق جلضًغ نضق وزباث أصواث حمع
اإلاعُُاث في أَغوخاث صهخىعاه علم الىفـ وعلىم التربُت بجامعت الجؼائغ  . 2عؾالت صهخىعاه
غحر ميكىعة ،حامعت مؿخغاهم.الجؼائغ.
 -5بً ؾالم ،عبض العؼٍؼ( .صون ؾىت) .مىهجُت ملترخت إلعاصة الخدلم مً نضق وزباث
لازخباعاث الىفؿُت .مًportal.arid.my
 -6بىكهاعة ،مىهىع ،و ػٍاص ،عقُض(. )2015الخهائو الؿُيىمترًت لليسخت الجؼائغٍت
إلالُاؽ جىكعاث الىفاءة الظاجُت العامت لضي جالمُظ اإلاغخلت الثاهىٍت .مجلت العلىم الىفؿُت
التربىٍت ( .)1( 1م م )52-24
 -7الؼاملي ،علي خؿً ( .)2017بىاء وجلىحن اإلالاًِـ الىفؿُت .صٍ .ولُت التربُت البضهُت
وعلىم الغٍايت.حامعت اللاصؾُت .بغضاص .العغاق.
 -8الؼكاي،هاصًت ( ،2017هىفمبر) .نضق الخدىُم :ملاعبت جلىٍمُت .مجلت الخىمُت البكغٍت
العضص( 08م م )187 -167
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فتيحة بودالل /حمبوبة موراس
-9ػٍضان ،حمُلت ،و بىحغاصة ،مدمض(ماعؽ ".)2017 ،الخهائو الؿُيىمترًت ألصواث
اللُاؽ الىفس ي والتربىي ولاحخماعي"  .مجلت الؿغاج في التربُت وكًاًا اإلاجخمع( .)1(1 .م
م)215 -209
-10ؾعض ،عبض الغخمً (.)2008اللُاؽ الىفس ي الىظغٍت والخُبُم .6ٍ.اللاهغة .مهغ .هبت
الىُل العغبُت لليكغ.
 -11قاهغ ،ؾىؾً (.)2014أؾـ بىاء لازخباعاث واإلالاًِـ الىفؿُت والتروٍت .2ٍ .
عمان.ألاعصن .مغهؼ صًبىهى لخعلُم الخفىحر.
 -12عمغ ،مدمىص ،و فسغو ،خهت ،والؿبُعي ،جغوي ،وجغوي ،آمىت( .)2010اللُاؽ الىفس ي
والتربىي .1ٍ .صاع اإلاِؿغة .عمان .ألاعصن.
 -13العجزي ،مدمض ( )2017أزغ قيل فلغة لازخُاع مً مخعضص والهىاب والخُأ على
الخهائو الؿُيىمترًت وفم هظغٍت اؾخجابت الفلغة الزخباع ماصة الخاؾب آلالي للهف
ألاوٌ زاهىي في مضًىت جبىن .عؾالت ماحؿخحر .حامعت جبىن .اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت.
 -14عُاف ،نباح ( 7-6ماي  .)2013الخهائو الؿُيىمترًت ألصواث اللُاؽ في البدىر
الىفؿُت والتربىٍت باؾخسضام  .Spssاإلالخلى الىَني خىٌ :اللُاؽ الىفس ي و جدلُل اإلاعُُاث.
 -15فغج ،نفىث( .)2007اللُاؽ الىفس ي . 6ٍ.اللاهغة .مهغ .مىخبت لاهجلى مهغٍت.
 -16الُغٍىي ،عبض الغخمً( .)2017اللُاؽ الىفس ي والتربىي هظغٍاجه ،أؾؿه،
جُبُلاجه.صٍ .مىخبت الغقض الغٍاى .الؿعىصًت.
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