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 ملخص

لت الدراسة موضوعا ذا أهمية أساسية في البحث العلمي، وهو تعريف المفهوم. ويعرف المفهوم تناو

تأسيسي أو بنائي، وتعريف إجرائي. فالتعريف األول يفيد في معرفة طبيعة المفهوم  تعريف بطريقتين؛ 

عندما يكون  وهويته وخصائصه وعالقاته، أما التعريف اإلجرائي فيفيد في التعرف على المفهوم المجرد 

البحث ميدانيا. ووضحت الدراسة كيف يصاغ التعريف اإلجرائي، خاصة، وحاولت إزالة اللبس الذي يقع  

 هذا النوع من التعريف في بحوثهم. فيه الباحثون عندما يصيغون 

 .تعريف المفاهيم؛ البحث النفسي ؛فلسفة العلم :لكلمات المفتاحيةا

Philosophy of science: constitutive and operational defintion of concepts in 
psychological research 
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Abstract 
The study dealt with a topic of fundamental importance in scientific research, 

which is the definition of concepts. The concept is defined in two ways, 
constitutive or constructive definition, and operational definition. The first 
definition is useful in understanding the nature of the concept, its identity, its 
characteristics and its relations, operational definition is suitable for 
understanding the abstract concept in field research. The study analysed 
especially how we can formulate the operational concept, and tried to analyze 
the ambiguity that faced researchers when they formulate this kind of definition 
in their studies. 
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 مقدمة 

"إن السلوك الذي يكون محل بحث علمي، سواء كان بسيطا كمسك قلم، أم معقدا كالشخصية، يختزل  

 في كلمة واحدة، تدعى: المفهوم، لذا ينبغي االهتمام بالمفهوم قبل أي شيء آخر". 

إن ما يبحثه العلم هو المفاهيم، وتقوم العلوم كلها على المفاهيم، فهي أسماء ورموز وخصائص  

خاص واألشياء والظواهر، وعند الشروع في بحثها، ال بد من تحديدها بوضوح، من خالل تعريفها  لألش

وتمييزها عن غيرها من المفاهيم األخرى. وتعّرف المفاهيم في البحث العلمي، سواء في علم النفس أم في  

فات التأسيسية أو  ( التعري1: البشري، بنوعين من التعريفات هما غيره من العلوم، التي أنتجها العقل 

( التعريفات اإلجرائية، وكل نوع من التعريفين له مجال  2االستداللية، أو البنائية أو التكوينية الفرضية، و 

 االستعمال وطريقة الصياغة.

والمفاهيم في العلم، بعضها حسي عياني، وبعضها مجرد استداللي، وتوجد المفاهيم المجردة 

الفيزياء، هناك مفاهيم مجردة، مثل : الجاذبية والكهرباء والحرارة  االستداللية في كل العلوم؛ ففي

والضغط، التي ال تالحظ مباشرة، ويوجد علم النفس في مقدمة العلوم السلوكية، ومتغيراته كلها مجردة، 

وتعرف المفاهيم المجردة تأسيسيا، وهذه التعريفات مهمة وضرورية، ألنها تحدد هوية المفهوم، 

زه عن المفاهيم األخرى، وألنها مجردة واستداللية، ال يتفق المتخصصون، عادة، على  وخصائصه وتمي

ثر من طريقة، وبأكثر من  تعريفها في تخصص علمي واحد؛ فالذكاء مثال، يعرفه علماء النفس تأسيسيا بأك 

هو القدرة  : "الذكاء هو القدرة على التفكير المجرد"، "الذكاء هو القدرة على الفهم"، "الذكاءوجهة نظر

على التصرف بنجاح في المواقف الطارئة"، "الذكاء هو القدرة على التوافق مع متطلبات البيئة"، "الذكاء 

هو القدرة على النجاح في المدرسة"، وهذه التعريفات، من ناحية كلها صحيحة، ومن ناحية أخرى، أي  

هذه التعريفات للذكاء كلها، وغيرها   منها يعتبر تعريفا حقيقيا وصحيحا للذكاء ؟ لكن يمكن القول، أن

أخرى، تشير إلى أوجه متعددة لمفهوم الذكاء. والتعريفات التأسيسية، تجعل المفاهيم تؤّول إلى أكثر من  

معنى، وهذا من خصائص المفاهيم المجردة، لكن السمة األساسية للتعريفات التأسيسية، أنها تجعل المفهوم  

يعرف بمفاهيم أخرى مجردة كذلك، تحتاج بدورها إلى تعريفات خاصة   المجرد يبقى دائما مجردا، ألنه

بها، مما يجعل المفهوم يبقى دائما غير قابل للمالحظة المباشرة، فيصعب التعامل معه في البحوث 

الميدانية، لذا، لجأ العلماء إلى إبداع نوع آخر من التعريف، هو التعريف اإلجرائي، الذي يقوم فيه الباحث 

ات معينة تجعل المفهوم محل مالحظة مباشرة في البحث الميداني، وأول من أشار إلى هذا النوع  بإجراء

 Percy ، برسي بردجمان1946من التعريف، صراحة، الفيزيائي األمريكي، الحائز على جائزة نوبل عام 
Bridgman   في كتابه: "منطق الفيزياء الحديثةThe logic of modern physics 1927م  " الصادر عا 

(، الذي الحظ، أن المفاهيم العلمية اختلطت بالمفاهيم الميتافيزيقية،  31 ص. ،2000)مصطفى سويف، 

: "إننا  تعريف المفاهيم الفزيائية، فقال  فحذّر علماء الطبيعة )الفيزياء( من الوقوع في هذا الغموض في

ا هو إال مرادف لمجموعة  عموما ال نعني بأي مفهوم شيئا أكثر من مجموعة إجراءات، فالمفهوم م

(. ولكن 205ـ  204 صص. ،1970اإلجراءات التي يصدق عليها". )محمد عماد الدين إسماعيل، 

اإلجرائية، لم تبدأ عند بردجمان والفيزياء فقط، بل لها قصة أخرى، وخاصة في علم النفس، كما سيتبين  

 في الفقرات القادمة، من هذا المقال.

 .أهداف الدراسة

 الدراسة إلى توضيح القضايا التالية.  تسعى هذه

 ـ المفاهيم وأهميتها في المعرفة العلمية. 1

 ـ تعريفات المفاهيم.  2

 ـ التعريف التأسيسي للمفاهيم. 3

 ـ مفهوم اإلجرائية.  4

 ـ دور التعريفات اإلجرائية في البحث العلمي. 5

 ـ مجال التعريف اإلجرائي وحدوده لمفاهيم علم النفس.  6
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 لدراسة.أسئلة ا

 : تجيب هذه الدراسة عن األسئلة التالية 

 ؟ ـ ما المفاهيم  1

 ؟ ـ ما التعريف 2

 ؟ ـ ما التعريف التأسيسي  3

 ؟ ـ ما اإلجرائية  4

 ؟ ـ ما التعريف اإلجرائي  5

 ؟ ـ ما مجال وحدود التعريف اإلجرائي لمفاهيم علم النفس 6

 المفهوم 

ـل، يتألف من رموز، ومجموعة قواعد تسمح بتآلف يقتضي التفكير استعـمال اللغة، واللغـة نـظام تواص

هذه الرموز مع بعضها، بطرق عديدة ومتنوعة، والمفهوم أحد أهم رموز اللغة، ويتعلق بشكل خاص  

بعملية البحث، وهو تجريد أو رمز لتمثيل ظاهرة معينة، أو شيء ما، أو إحدى خصائصه. يبدأ الباحثون  

اختزال موضوع البحث، والمفاهيم بالنسبة ألي تخصص علمي،  عملية البحث بتشكيل المفاهيم لوصف و

هي اللغة المهنية المتداولة بين الباحثين في هذا العلم، بحيث أن كل تخصص علمي يطّور مفاهيمه الخاصة  

به، ومن المفاهيم شائعة التداول في علم النفس؛ التعلم، اإلدراك، القلق، الذكاء، الشخصية، االكتئاب، 

ال، عندما يستعمل باحث في علم النفس، مفهوم "التعلم"، فإن كل المتخصصين في علم النفس وغيرها، فمث

يدركون أنه يشير إلى التغير الذي يحدث في السلوك بعد التدريب، أما غير المتخصصين في علم النفس، 

 فيتعاملون مع مفهوم التعلم بفهم آخر.

مكن أن تبدأ أحيانا، دون فرضية، عندما يكون العمل  تبدأ األعمال البحثية، عادة بسؤال أو بفرضية، وي

البحثي استكشافيا، ولكن المفهوم ال بد منه في أي عمل بحثي، إنه ينظم المالحظات في تصور واحد، 

ويقود مجريات البحث، وينبغي أن يحدد بدقة، ويكون واضحا، ومتفقا عليه بين أهل االختصاص، ومميزا  

: "إن ما يؤخر تقدم العلم، موٌض وفشٌل. يقول علماء المنهجيةصاب البحَث غعن غيره من المفاهيم، وإال أ

ليس هو عدم مالءمة فنون البحث، من مناهج وقياس وإحصاء، بل هو عدم مالءمة المفاهيم". )مادلين  

 (.53 ص. ،1993غراويتز، 

هة لموضوعات  والمفاهيم اصطالحات تجريدية ألحداث تمت مالحظتها، فهي كلمات تمثل أحداثا متشاب

: كرسي وشجرة  فكلمات أو لظواهر، يتم جمع مالحظات حولها من مظاهر معينة تتميز بالتشابه والتناسق، 

وطائر وسائل، وآالف أخرى من الكلمات في لغتنا، تمثل مظاهر مشتركة ألشياء تختلف باختالف تلك 

: المثابرة في  وظهورها معا، وهي لوكية التالية، المظاهر، ففي مظاهر السلوك، يعد ارتباط األحداث الس

العمل، إتقان العمل، االستغراق في العمل، تحمل المسؤولية، وغيرها، مؤشرا على مفهوم "الدافعية"، 

وتجمع مالحظات عن أحداث سلوكية أخرى، فيطلق عليها "ذكاء"، وتجمع مالحظات عن أحداث سلوكية  

مفاهيم مجردة، بل ذات مستوى عال من التجريد، أخرى، فيطلق عليها "قلق"، وهكذا. وكما نالحظ، فهي 

ويطلق عليها، كذلك، مفاهيم "بنائية"، ألنها تبنى من أحداث سلوكية تالحظ مباشرة، والهدف من مفهوم  

 ما، هو تبسيط التفكير بواسطة شمول عدد من المظاهر تحت اسم واحد.

م "شجرة" يمكن توضيحه بسهولة،  وتكون بعض المفاهيم قريبة جدا من األشياء التي تمثلها، فمفهو 

باإلشارة إلى أشجار محددة، إن مفهوم الشجرة تجريد للخصائص التي تشترك فيها كل األشجار، كالجذوع  

 واألغصان واألوراق، وهي خصائص يمكن مالحظتها مباشرة. 

أو شيء  : الدافعية والقدرة والشخصية، ال يمكن توضيحها بسهولة، باإلشارة إلى حدث ولكن مفاهيم مثل 

ما، فهي تجريدات قام الناس ببنائها، وبنفس الطريقة التي يُشيّد بها بيت ما، بواسطة مواد البناء في نمط  

ذي غاية مقصودة، فمثال، مفاهيم مثل حدة النظر، والتمييز بين الرموز، والتوجه من اليمين إلى اليسار، أو  

نتاج المفهوم  يجري دعمها بطريقة هادفة إل من اليسار إلى اليمين، ومفردات اإلصغاء، وأخرى غيرها

: "االستعداد للقراءة"، والمفاهيم البنائية مفيدة في تفسير البيانات التجريبية، وفي بناء  البنائي اآلتي، وهو 



 اإجـرائيو تعريف المفاهيم في البحث النفسي تأسيسياة العلم: في فلسف

 37 
ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 3, Issue 2, Automn 2018 

النظريات، وتستعمل المفاهيم البنائية للتعبير عن االنتظامات المالحظة وعن العالقات. )دونالد آري،  

 (.32ـ  31 صص. ،2004أسغار رازافيه،  لوسي تشيزر جاكوبس،

ويؤدي تحديد المعنى من المفهوم دورا أساسيا في ترسيخ المفهوم، فإذا ابتعد المفهوم في معناه عن  

الحقائق العلمية، أو عن الظواهر التي من المقصود أن يمثلها، زاد إمكان سوء الفهم، وظهرت الحاجة إلى 

مالءمة للمعاني المقصودة، فالمعاني الدقيقة للكلمات الموجودة في  تعريفات دقيقة، وإبداع مفاهيم أكثر

مفردات العلماء، ينبغي ترسيخها. وتصاغ المفاهيم البنائية من أجل تلخيص المالحظات وتقديم التفسيرات، 

ويتم التخلي عن المفهوم البنائي عندما توجد طريقة أفضل، لتفسير وتلخيص المالحظات تحل مكانه.  

(. فقد تم التخلي عن مفهوم  32 ص. ،2004آري، لوسي تشيزر جاكوبس، أسغار رازافيه، )دونالد 

"الغريزة" لتفسير السلوك، واستعمال مفهوم "الدافع"، في علم النفس، بإبداع من السيكولوجي األمريكي،  

، لما وجد أنه أفضل وأكثر فائدة واتساقا مع طبيعة  1918، عام R. Woodworthروبرت وودورث 

 سلوك البشري المرن والمعقد في آن واحد.ال

عن مفهوم "التعزيز"، كما يستعمل في نظريات التعلم  Rotter (1954 )وتخلى كذلك، جوليان روتر 

وتم   لتفسير حدوث السلوك البشري، واستعمل مكانه مفهوم "قيمة التعزيز". ال يصلحالشرطية، ألنه 

نفس المرضي، بإيعاز من التحليل النفسي، واستعمل  التخلي عن مفهوم "العصاب"، كما ورد في علم ال

 .DSMاإلحصائي في الطب النفسي  دليل التشخيصيمكانه مفهوم "القلق المعّمم" في ال

 أهمية المفهوم في المعرفة العلمية 

يحتاج أي نظام علمي إلى لغة محددة، لوصف وتلخيص المالحظات في مجال تخصصه، ويحتاج  

المستوى النظري، لإلشارة إلى العمليات االفتراضية التي قد ال تخضع للمالحظة  العلماء إلى مفاهيم على 

المباشرة، كما يحتاجون إلى مفاهيم على المستوى التجريبي، لكي يصفوا مالحظاتهم للظواهر التي 

 يبحثونها، وقد يستعمل العلماء مفاهيم يأخذونها من لغة الحياة اليومية، لكنهم ينسبون إليها، في أغلب 

األحيان، معاني جديدة خاصة، ال توجد عادة في االستعماالت العادية، أو ربما يتحتم عليهم، في بعض  

األحيان، إدخال مصطلحات فنية جديدة ليست جزءا من اللغة اليومية )دونالد آري، لوسي تشيزر  

 (.31 ص. ،2004جاكوبس، أسغار رازافيه، 

 وظائف المفهوم في البحث العلمي

هي الوحدات البنائية للنظريات، وتأخذ المعرفة العلمية شرعيتها أو صدقها من العقل  إن المفاهيم

: النظري/ مايزين ومتداخلين ومتكاملين، هماوالتجربة، وهنا ينبغي على الباحثين العمل على مستويين مت

عينة، وتؤدي  المفهومي من ناحية، والتجربة/ المالحظة من ناحية أخرى، والمفهوم تجريد لتمثيل ظاهرة م

 من الوظائف في البحث العلمي، وهي: المفاهيم عددا 

وهي أول هذه الوظائف وأهمها، ففي غياب مجموعة من المفاهيم المتفق عليها،   :ـ وظيفة التواصل1

يصعب على الباحث إيصال نتائجه أو تكرار بحوث اآلخرين، أما عند وجود مفاهيم متفق عليها، يصير  

 ادة إجراء البحوث ممكنا. التواصل المشترك، وإع 

من خالل صياغة المفهوم العلمي، يعطى الواقع المدرك انتظاما واتساقا ال  :ـ وظيفة إدراك الظواهر 2

يمكن إدراكه قبل تلك الصياغة، إذ يمّكن المفهوُم الباحَث من ربطه ببعض جوانب الواقع، وتعريفه على  

 أساس سمة مشتركة. 

أي أن الباحثين يصنفون ويعممون وينظمون نتائج تجاربهم   :ـ وظيفة التصنيف والتعميم  3

 ومالحظاتهم على شكل مفاهيم. 

تسهم المفاهيم، بصفتها أهم مكونات النظريات، في إجراء  : ـ وظيفة التعريف بمضمون النظريات 4

ز،  عمليتي التفسير والتنبؤ، وتساهم في التعريف بمضمون النظرية وخصائصها )شافا فرانكفورت ـ ناشميا

 (.41ـ  39 صص. ،2004دافيد ناشمياز، 

ومتفقا عليها، فمثال، وإذا كانت المفاهيم تقوم بهذه الوظائف األربع، فينبغي أن تكون واضحة ودقيقة 

: القلق والسعادة والرضا، تشير إلى معاني مختلفة عند أفراد مختلفين، كما أنها تستعمل في  مفاهيم مثل
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لف ومتنوع، وال ينجم عن هذه االختالفات مشاكل كبيرة في التواصل  سياقات مختلفة، لتوحي بفهم مخت

 اليومي، ولكن من الصعب أن يتقدم العلم باستعمال لغة غامضة وغير دقيقة. 

 التكوينات الفرضية 

، وهي مفاهيم  hypothetical constructsيطلق على المفاهيم كذلك، لفظ التكوينات الفرضية 

و الباحث عن قصد، ليحقق بها غرضا علميا، كتفسير سلوك ما، فإذا الحظ يخترعها أو يفترضها العالم أ

أن أحد األفراد يقبل على العمل ويؤديه بإتقان، أبدع مفهوما لتفسير هذا السلوك، ويكون "الدافعية"، وإذا 

الحظ أن فردا آخر يبدي تجنبا لبعض المواقف، وإذا اتفق ووجد نفسه فيها، اضطرب سلوكه وحاول  

 اد عنها وتجنبها، أبدع كذلك مفهوما لتفسير هذا السلوك، ويكون "الخوف". االبتع 

ويتميز التكوين الفرضي بأنه خال من أي محتوى كمي، إال إذا تم التعبير عنه في موقف قياسي، عن  

 بعض االختبارات، فيصير مفهوما كميا.  فيطريق األداء 

 التعريف 

معرفة شيء آخر، فهو مجموع الخصائص التي  إن التعريف عبارة عن ذكر شيء تستلزم معرفته

ناء معرفة تصورية في العلوم  تكّون مفهوم الشيء مميزا عما عداه، وهو ضروري من أجل الوصول إلى ب

 (.69 ص. ،2009)محمود محمد الكبيسي،  كلها

اء  وبسبب الحاجة إلى الدقة في تعريف المفاهيم، يهتم كل تخصص علمي بمفرداته اللغوية، وحاول علم

النفس تأسيس منظومة من المفاهيم الواضحة والدقيقة، لتحديد سمات وخصائص الموضوعات التي 

يبحثونها، وعلى الرغم من إبداعهم للعديد من المفاهيم، وإدخال التعديالت على بعضها، أو استبعاد بعضها  

فعلماء النفس يواجهون   اآلخر، إال أن الكثير من هذه المفاهيم بقي غامضا وغير متسق، وهذا ليس غريبا،

مشكلة شاقة، في بعض األحيان، في التفريق بين مفاهيمهم وتلك الشائعة بين عامة الناس، عند إجراء 

 لتطورالبحوث عليها، ولكن، ومع تقدم العلوم اإلنسانية، فإن صياغة مفردات البحث العلمي تتجه نحو ا

 (.12 ص. ،2005)حسين عبد القادر، 

يف مبحثا أساسيا من مباحث المنطق، وليس من مباحث المنهج العلمي، لكن ما  ويعتبر موضوع التعر

االستفادة من دراسات المنطق في وضع التعريفات الالزمة للمفاهيم في الدراسات  يةيهمنا هنا، هو إمكان

 نوعان أساسيان من التعريف هما :  النفسية، ومن وجهة نظر المنطق، هناك

هذا النوع من التعريف إلى تحديد عناصر الشيء المعّرف، حتى يمكن  . التعريف الشيئي : ويهدف 1

 التعرف على حقيقة ذلك الشيء، ويتم تحديد ما الذي يجعل الشيء على ما هو عليه. 

. التعريف االسمي : ويهدف هذا النوع من التعريف إلى تحديد الطريقة التي تستعمل بها كلمة من 2

أساسا لتسمية هذا الشيء بذلك االسم، ومن أنواعه التعريف القاموسي   الكلمات، وتحديد الصفات التي تكون

 (.248 ص. ،2007والتعريف االشتراطي )جودت شاكر محمود، 

 التمييز بين االستدالل والقياس والتجريب 

فاالستدالل هو أن تاُلَحظ  .إن التعرف على المفهوم، يتم إما من خالل االستدالل، أو القياس والتجريب 

من التصرفات تحدث معا، فيُعطى لها اسم أو مفهوم، أي أنه يستدل عليها للتعرف على مفهوم   مجموعة

معين، أما في القياس والتجريب، فيتم التعرف على المتغيرات من خالل المشاهدة الفعلية أو الواقعية، 

إليه الباحث في   والفرق بين الطريقتين، ليس تاما، ألن االستدالل سيحدث إن آجال أو عاجال، أي يحتاج

مسار البحث إلعطاء المعنى النفسي للبيانات التي تم تجميعها )كريس باركر، نانسي بيسترانج، روبرت  

 (.104 ص. ،1999إليوت، 

 تعريف المفاهيم 

يمكن التحقق من صدق   : "كيفسؤال اآلتييتمثل التحدي األكبر في أي بحث علمي في اإلجابة على ال

 (.301 ص. ،1978يفرين، )فرانك ت. س مفاهيمنا ؟"
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يضمن التعريف الموضوعي الدقيق للمفاهيم وحدة الفكر بين الباحثين، وتعتبر قضية التعريف من  

قضايا العلم الهامة، ولذلك يعتمد الباحثون في تعريفهم للمفاهيم موضوع الدراسة، على ما يمكن مالحظته،  

وجهه وتجنب المثير المخيف، ووصف   دون تأويل أو تفسير، مثل وصف سلوك الشخص الخائف بشحوب 

الشخص الخجول باحمرار وجهه وطأطأة رأسه. ويلجأ الباحثون في تعريفهم للمفاهيم على وصف  

الذكاء، اإلجراءات والشروط التي أدت إلى مالحظة السلوك الذي يطلق عليه المفهوم، مثل تعريف نسبة 

: ، وكذلك تعريف العمر العقلي بأنه ا في مئة": "العمر العقلي مقسوما على العمر الزمني مضروببأنها

)محمد الطيب، حسين   جابة عنها في عمر معين وما قبله""االختبارات العقلية التي يستطيع الفرد اإل

 (.89 ص. ،2005الدريني، شبل بدران، حسن البيالوي، كمال نجيب، 

مفرداتها دقيقة، ومتفق   وبسبب الحاجة إلى الدقة، تهتم العلوم، كل علم في تخصصه، بضرورة جعل

عليها، وحاول علماء العلوم اإلنسانية، تأسيس منظومة من المفاهيم الواضحة والدقيقة المجردة، لتحديد  

سمات الموضوعات التي يدرسونها، ومن أجل بلوغ الدقة والوضوح، عند استعمال المفاهيم في البحث 

وإجرائية. )شافا فرانكفورت ـ ناشمياز، دافيد : تأسيسية وظف الباحثون نوعين من التعريفات العلمي، ي

 (.41 ص. ،2004ناشمياز، 

إن تعريف المفاهيم بمصطلحات مجردة، تنقل المعنى العام الذي يفترض أنها تحتويه، وتعرف كذلك 

بمصطلحات اإلجراءات التي ستقاس بها، أو ستفعّل بها في دراسة تجريبية، ويُْدعى النموذج األول 

 يف التأسيسي، ويدعى النموذج الثاني بالتعريف اإلجرائي.للتعريف بالتعر

 التعريف التأسيسي 

يسمى التعريف التأسيسي، أو المفهومي، أو البنائي، أو التكويني، أو االستداللي للمفهوم، ألن واضعه  

أو يستدل على المفهوم، محل اهتمامه  ن أو يبني أو يكوّ يؤسس  بعد أنصياغة هذا التعريف،  يتوصل إلى

مع المعلومات حوله، سواء وبحثه، إن صاحب التعريف من هذا النوع، وهو يبدع مفهوما معينا، يقوم بج

وهو يؤدي هذه العمليات المنهجية، يقوم بتأسيس وبناء المفهوم   .المالحظة أو التجريب عن طريق 

صل به إلى  واالستدالل عليه، وقد يستغرق ذلك شهورا وسنوات، كما في حالة بناء النظريات، حتى ي

 للمعلومات التي جمعها حوله. نسبي، وعندئذ يضع له تعريفا وفقا درجة من الوضوح واالستقرار ال

 constructive، أو التعريف البنائي constitutive definitionإن التعريف التأسيسي 
definition ،ص  آخر، فهو مجموع الصفات والخصائ يءعبارة عن ذكر شيء تستلزم معرفته معرفة ش

التي تكّون مفهوم الشيء مميزا عما عداه، وهو ضروري من أجل الوصول إلى بناء معرفة تصّورية في 

العلوم كلها، إذ ال يمكن بناء قضايا علمية مؤلفة من مفاهيم دون أن يكون معنى هذه المفاهيم معروفا، 

بمجموعة محددة من المفاهيم،  سواء أكان بافتراض المعنى، أم بالتعريف، فإذا كانت النظرية العلمية تبدأ 

فإن تعريف وتوضيح هذه المفاهيم، وتحديدها بدقة، يصير مطلوبا لتجنب الغموض )شافا فرانكفورت ـ  

 (.41 ص. ،2004ناشمياز، دافيد ناشمياز، 

فمثال  فيه تعريف المفاهيم بمفاهيم أخرى، ييجر conceptual definitionإن التعريف المفهومي 

: "القدرة على حل المشكالت"، أو "القدرة على التفكير المجرد"، أو "القدرة على الفهم  يعرف الذكاء بأنه

واالستيعاب"، ويساعد هذا النوع من التعريفات على إيصال الصفة العامة والخصائص البنائية التي تتميز  

ملت في بحوث  بها الظاهرة التي يهتم بها الباحث إلى اآلخرين، ويبين عالقاتها بمفاهيم مشابهة استع

أخرى. ياُلحظ على التعريفات السابقة، أنها قامت على مفاهيم أخرى تحتاج هي بدورها إلى تعريفات، ألن  

أي شخص، يمكنه أن يتساءل عن معنى "القدرة" ومعنى "المشكالت" ومعنى "التفكير المجرد" وهكذا  

 (.42 ص. ،2004)شافا فرانكفورت ـ ناشمياز، دافيد ناشمياز، 

نقطة أساسية، وهي أن التعريف التأسيسي أو البنائي أو المفهومي، ليس صحيحا وليس خاطئا،  وهناك 

فالمفاهيم رموز تمّكن من التواصل، وقد تكون مفيدة في عملية التواصل هذه وقد ال تكون، ربما يتعرض  

ن ال توجد وضوح أو جالء التعريف لالنتقاد، أو ربما يظهر تساؤل عن مدى استعماله بشكل متسق، ولك

طريقة النتقاد صحة التعريف المفهومي، فالتعريف هو ما وضعه من عّرفه )شافا فرانكفورت ـ ناشمياز،  

 .(43 ص. ،2004دافيد ناشمياز، 
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 حثين، تشترك في السمات اآلتية: والتعريفات التأسيسية أو المفهومية التي تعزز التواصل بين البا 

حاالت التي يشملها  لما يتم تعريفه، بحيث يتضمن كل ال  ـ أن يبين التعريف الخصائص الفريدة 1

 االت التي ال يشملها.حويستبعد كل ال

ـ أال يكون التعريف دائريا، بمعنى أنه يجب أال يتضمن أي عنصر من الظاهرة أو الشيء المراد  2

عريف  أو ت : "مجموعة التصرفات التي تتصف بالذكاء".ف "الذكاء" دائريا، على أنه تعريفه، فمثال تعري

: "المشاعر التي يخبرها األشخاص السعداء". إن التعريفات من هذا النوع، قد "السعادة" دائريا، على أنها 

 ال تعزز وظيفة التواصل، وال تبين هوية المفهوم وصفاته.

ـ أن يصاغ التعريف بمفاهيم واضحة وذات معنى ومتفق عليها بين أهل االختصاص )شافا  3

 (.43 ص. ،2004از، دافيد ناشمياز، فرانكفورت ـ ناشمي

 : أمثلة عن التعريفات التأسيسية للمفاهيم في علم النفس

 .تعريف الذكاء* 

القدرة  و: "القدرة على تعام اللغة كالما وفهما، و بنائيا، أو استدالليا كما يأتييعرف الذكاء تأسيسيا أ 

و إدراك التشابه بين الظواهر أ وإدراك الفروق بين المتشابهات على حل مختلف أنواع المشكالت، 

التعبير عن رأي نقدي، التعامل بكفاءة مع الواقع أو حسن التوافق، التعامل مع الرموز  والمختلفة، 

المجردة، إنتاج رموز مجردة جديدة، دمج انطباعات مختلفة وإعطاؤها معنى، إدراك العناصر األساسية  

دار أحكام عقلية، االستبصار بالعالقات بين األشياء، في بعض المواقف واالستجابة لها بشكل مالئم، إص

:  لى عمليات معالجة المعلومات، مثلويستدل على الذكاء كذلك، من بعض األنماط السلوكية التي تشير إ

ـ  336 صص.،1990اإلدراك، التذكر، التفكير، التخيل، التعلم" )عبد الحليم محمود السيد وآخرون، 

337.) 

يف باستعمال وصف لفظي لمظاهر السلوك الذكي وخصائصه، كما تم التعرف تمت صياغة هذا التعر

 عليها من خالل المالحظة ونتائج البحث العلمي المتواتر.

 . تعريف الشخصية* 

: "المجموع الكلي ألنماط السلوك الفعلية أو الكامنة لدى الفرد، رف ج. هـ. أيزنك، الشخصية، بأنهايع

البيئة، فإنها تنمو وتتطور من خالل التفاعل الوظيفي ألربعة قطاعات رئيسية  ونظرا ألنها تتحدد بالوراثة و

: القطاع المعرفي، القطاع النزوعي، القطاع الوجداني، القطاع  فيها تلك األنماط السلوكية، وهي تنتظم

 (.47 ص. ،1987)أحمد محمد عبد الخالق،  البدني"

لمظاهر أنماط السلوك في الشخصية، كما تم تمت صياغة هذا التعريف كذلك، باستعمال وصف لفظي 

 التعرف عليها من خالل المالحظة ونتائج البحث العلمي المتواتر. 

 . تعريف القلق* 

: "القلق خبرة وجدانية الستداللية للقلق، تكون كما يأتي إن إحدى التعريفات التأسيسية أو البنائية، أو ا 

يرتبط بموقف أو بمثير بيئي معين، بل هو شعور عام   من الخشية، وتوقع الشر، والعجز، واإلحباط، وال 

طليق، يمكث مع الفرد في كل المواقف، وهو خبرة نفسية شائعة بين الناس، ويعاني منه األفراد في كل  

 (.212 ص. ،1992األعمار، ويتميز على المستوى السلوكي باستجابات التجنب والتحاشي" )إ. م. كولز، 

ك، باستعمال وصف لفظي لمظاهر القلق، كما تم التعرف عليها من  تمت صياغة هذا التعريف كذل

 خالل المالحظة ونتائج البحث العلمي المتواتر.

ياُلحظ أن التعريفات السابقة، تستعمل العديد من األلفاظ لوصف المفاهيم االستداللية المجردة، ويتم بناء  

ل جمع معلومات بطريقة متواصلة عن المفهوم، التعريفات التأسيسية أو البنائية، أو االستداللية، من خال 

سواء عن طريق المالحظة، أم عن طريق البحث العلمي، من أجل بنائه. وتنبثق هذه التعريفات، في كثير 

من األحيان، من نظريات سيكولوجية، كما هو الحال في تعريف الشخصية، لدى أيزنك، صاحب نظرية  

 األبعاد في الشخصية.



 اإجـرائيو تعريف المفاهيم في البحث النفسي تأسيسياة العلم: في فلسف

 41 
ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 3, Issue 2, Automn 2018 

دانية، إال بعد  لفظية االستداللية، يصعب تناولها علميا لما تشير إليه في البحوث الميوهذه التعريفات ال

 صياغتها إجرائيا. 

 .ليست كل الظواهر أو المفاهيم تعّرف تأسيسيا

بطبيعة الحال، ليست كل الظواهر أو المفاهيم تعّرف تأسيسيا، فالباحثون، قد يواجهون، عند نقطة معينة  

المفاهيم التي ال يمكن تعريفها بمفاهيم أخرى، وتدعى هذه المفاهيم بالمصطلحات  من هذه العملية، بعض 

. فعلى سبيل المثال، تعتبر األلوان )أبيض، أسود، أحمر...إلخ( واألصوات primitive termsاألولية 

)بكاء، صهيل، مواء...إلخ( والتذوق )حلو، مر، حامض...إلخ(، مصطلحات أولية. لكن هذه المصطلحات  

ست غامضة، فالعلماء واألشخاص العاديون متفقون على معانيها التي تنقل عادة من خالل أمثلة حسية  لي

واضحة )قلم أحمر، بكاء طفل، تفاح حلو(. وقد يرى باحث مثال، سلوكا من واقع الحياة، فيعرفه بالغضب،  

بمعنى أن  ، ostensive definitionوهذا التوضيح لمصطلح الغضب، قد استعمل كتعريف ظاهري 

الغضب، يمثل مجموعة من أنواع السلوك القابل للمالحظة بسهولة، وفي مثل هذه الحالة، يمكن أن 

يستعمل الغضب كمصطلح أولي في صياغة النظرية والبحث )شافا فرانكفورت ـ ناشمياز، دافيد ناشمياز، 

2004 ،42.) 

، وهي تلك التي يمكن  derived termsوإضافة إلى المصطلحات األولية، هناك مصطلحات مشتقة 

: "فرد"،  اك اتفاق على مصطلحات أولية، مثل تعريفها باستعمال المصطلحات األولية، فإذا كان هن 

"تفاعل"، "انتظام"، يمكن أن نعرف مفهوم "المجموعة" )مصطلح مشتق( على أنه تفاعل فردين أو أكثر 

مال من المصطلحات األولية، فمن السهل بانتظام. وتعتبر المصطلحات المشتقة أكثر فاعلية في االستع

استعمال كلمة "مجموعة" عوضا عن تكرار المصطلحات األولية التي يتألف منها تعريف "المجموعة"  

 (.42 ص. ،2004)شافا فرانكفورت ـ ناشمياز، دافيد ناشمياز، 

فهوم، ولكن  والتعريف التأسيسي يشرح المفهوم، ويقدم للباحث بعض الفهم للخاصية التي يصفها الم

التعريف التأسيسي أو المفهومي، ال يتيح للباحث أن يستدل على وجود المفهوم بطريقة تجعله قابال 

للمالحظة، أثناء قيامه بالبحث الميداني، وهنا ال بد من القيام بإجراءات معينة لتحويل المفهوم إلى أحداث 

 في فقرات قادمة. ث عنهيأتي الحد قابلة للمالحظة، وهنا يأتي دور التعريف اإلجرائي، الذي سي

 . اإلجرائية

 . اإلجرائية في الفيزياء

إن اإلجرائية في أصلها قضية ظهرت في ميدان الفيزياء، ونشأت من الصعوبات التي واجهتها الفيزياء  

الحديثة في تعريف المفاهيم المجردة، فقد الحظ بردجمان، أن الفيزيائيين يعّرفون مفهوما فيزيائيا واحدا 

دة تعريفات تأسيسية، مما يجعل التواصل بينهم، وهم أصحاب تخصص واحد، في فهم إجراءات بحوثهم بع

ونتائجها، غير ممكن، فرأى أنه للخروج من هذه المشكلة، ال بد من إبداع تعريف آخر للمفاهيم الفيزيائية،  

ف المقترح، أن يجعل يجعل كل الفيزيائيين يتفقون عليه، دون تأويله إلى معاني أخرى. وهدف التعري 

المفهوم قابال للمالحظة المباشرة، أو من خالل ما يدل عليه، فأطلق عليه التعريف اإلجرائي، ألن الباحث 

يتعرف على المفهوم، فيالحظه مباشرة في ميدان البحث، من خالل إجراءات معينة يقوم بها لهذا الغرض، 

 ة عليه. وهي إما إجراء عملية قياس للمفهوم، أو إجراء تجرب

دجمان، من االتجاهات الوضعية الجديدة في ميدان الفيزياء، النزعة اإلجرائية التي تزعمها بروتعتبر 

في ذلك الوقت، ولعلها من أكثر االتجاهات الوضعية تطرفا، ذلك ألنه إذا كانت النزعة الوضعية، عموما،  

ظواهر التي تقبل القياس أو التجريب  ال تعترف إال بالظواهر، فإن النزعة اإلجرائية ال تعترف إال بال

 (.441، 2002)محمد عابد الجابري، 

والمعرفة العلمية في تصورها نسبية وغير يقينية، وهي تلح على أن تكون مفاهيم العلم مفاهيم إجرائية،  

تجربة، بمعنى أنها ال تقدم أية معرفة وال أي يقين عن الواقع، إال ما كان منهما يتوفر على ُمنَاظر له في ال

وبالتالي فهي مفاهيم تبين طريقة القياس ال ماهية الشيء الذي يقاس، وكذلك التعريف اإلجرائي، فهو  
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تعريف يبين الطريقة التي يحدد بها الشيء، أو يعرف بواسطتها على عالقاته بغيره من األشياء المماثلة، 

 (.441 ص. ،2002)محمد عابد الجابري،  ال حقيقته كشيء في ذاته

ت وطأة هذا الجو، حددت فلسفة العلوم توجهها الحديث، الذي يتلخص في امتحان األسس التي  وتح

 يستند إليها العلم كمنظومة عقالنية. 

والخطأ األساسي في علم الطبيعة )الفيزياء(، وفق بردجمان، يرجع إلى أنه حدث تسرب، دون االنتباه  

 (. 32 ص. ،2000طبيعي النيوتوني )مصطفى سويف، إلى ذلك، لعناصر ميتافيزيقية إلى مسلمات الفكر ال

ومن أجل أال يتكرر هذا الخطأ، مرة أخرى، بيّن بردجمان، أن توجهه الرئيسي هو استئصال المفاهيم  

المجردة، من خالل ربطها تماما بمجموعة العمليات أو اإلجراءات الالزمة لقياسها. وجاء في كتابه، سالف  

هوم ال يزيد على مجموعة من اإلجراءات، وعلى ذلك، فالمفهوم مرادف الذكر، "إن ما نعنيه بأي مف

 (.32، 2000لمجموع اإلجراءات المتعلقة به". )مصطفى سويف، 

 .التعريف اإلجرائي في الفيزياء

إن اإلجرائية في العلم، ال تقبل إال بالظواهر التي تقبل القياس أو التجريب، والتعريف اإلجرائي  

 يقة التي تتحدد بها الظاهرة، وتصير قابلة للمالحظة، من خالل القياس أو التجريب. للمفهوم، يبين الطر

إن موقف اإلجرائية إزاء تعريف المفاهيم، يختلف عما سبقه من أساليب لتعريفها، فإذا تعلق األمر، 

ل،  ؟ فمن ناحية االستدالءمثال، بمفهوم فيزيائي بسيط، وليكن الطول، فماذا يعني طول شيء من األشيا

فالطول معروف، وهو عبارة عن امتداد شيء ما، أيا كان هذا الشيء، وللحصول على طول شيء من  

األشياء، ال بد من القيام بإجراءات معينة، وبالتالي، فإن مفهوم الطول يتحدد عندما تتحدد اإلجراءات التي  

عدى مجموعة من اإلجراءات، إن بواسطتها يالحظ الطول، وبنظرة دقيقة، فإن الذي يُْعنى بمفهوم ما، ال يت

المفهوم ومجموعة من اإلجراءات التي تناظره مترادفان، وال بد من الحرص على أن تكون مجموعة  

اإلجراءات التي تتكافأ مع المفهوم مجموعة وحيدة، وإال ظهرت عند التطبيق العملي جوانب عديدة 

 (.442 ص. ،2002غامضة )محمد عابد الجابري، 

في التعريف، تعني الحرص على تعريف المفاهيم بواسطة اإلجراءات الفعلية للتعرف إن اإلجرائية 

عليها، وليس بواسطة الخصائص، إن اإلجراءات التي يناظرها المفهوم، هي التي تعرفه إجرائيا، بحيث 

هذه أن المفهوم ال يعرف إال في حدود إجراءات القياس الفعلي، أو في حدود التجربة الفعلية، أما خارج 

 (.443 ص. ،2002الحدود، فتبقى غير معروفة أو فارغة المعنى )محمد عابد الجابري، 

إن تعريف المفاهيم عن طريق خصائصها هو الخطأ، في حين أن الصواب هو تعريفها عن طريق  

 (.33 ص. ،2000اإلجراءات الالزمة لقياسها أو تفعيلها )تجريبها( )مصطفى سويف، 

 .ية المذهب الوضعي واإلجرائ 

االتجاه الوضعي في فلسفة العلم في القرن التاسع عشر، وهناك عدة فالسفة تحدثوا عنه، لكنه   تطور 

، وهو أحد رواد الفلسفة الوضعية،  Auguste Comteت نينسب كثيرا إلى الفيلسوف الفرنسي أوجست كو

مهتمين بالعلوم  أو المذهب الوضعي في المعرفة العلمية. وكان للفلسفة الوضعية تأثير قوي على ال

اإلنسانية. وتتسم هذه الحركة الفلسفية بالتأكيد على نموذج العلوم الطبيعية في البحث، كمصدر وحيد 

للمعرفة. وتتسم أيضا بالتفرقة الحادة بين عالم الواقع )الوضعي( وعالم القيم )المعياري(، وبالعداء الشديد 

(. وتتمثل االعتقادات 59 ص. ،2003حمد عطية أحمد، للدين وللفلسفة التقليدية، وخاصة الميتافيزيقا )أ

 : فيما يأتي  الرئيسية للمذهب الوضعي

ـ إن العلم ينبغي أن يقتصر اهتمامه على الحقائق القابلة للمشاهدة فقط )فكلمة وضعي، بهذا المعنى،  1

يُستدل على وجودها يقصد بها التعامل مع األشياء التي لها وجود واقعي(. أما المفاهيم االستداللية التي 

فقط، وإن لم تكن شاخصة في الواقع، فليس لمثلها مكان في العلم، ويعتبر هذا االعتقاد أحد أشكال المذهب 

التجريبي )وهو االعتقاد بأن المعرفة برمتها مستمدة من الخبرة الحسية(. "فالحواس تقدم معرفة ال لبس  

، "إن العالم/ الباحث، ال يستطيع أن   E. Durkheimيمفيها". فقد قال عالم االجتماع الفرنسي، إ. دوركا 

ينهج منهجا آخر غير اعتبار اإلحساس نقطة بداية لدراسته. ولن يستطيع أن يتحرر من األفكار الشائعة،  
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ومن األلفاظ التي تعبر عن هذه المعاني، إال إذا جعل اإلحساس هو المادة األولية التي ال بد منها في نشأة  

 . كل معنى كلّي"

ـ إن مناهج العلوم الطبيعية )من قبيل التكميم والتصنيف إلى متغيرات مستقلة وأخرى تابعة،  2

وصياغة القوانين العامة( يجب أن تطبق في العلوم االجتماعية كذلك، واعتبار نموذج العلوم الطبيعية  

 سلطة مرجعية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

 نسانية للتجريب. ـ إخضاع الظواهر االجتماعية واإل  3

ـ إن العلم موضوعي ومتحرر من األحكام القيمية )كريس باركر، نانسي بيسترانج، روبرت إليوت،  4

 (.53ـ  51 صص. ،1992(. )محمد محمد أمزيان، 102ـ  101 صص. ،1999

عات  وترى النزعة الطبيعية في الفلسفة، أنه ال يوجد مبرر للتمييز بين نموذجين للعلم؛ أحدهما للموضو

الطبيعية، والثاني للموضوعات اإلنسانية واالجتماعية، وأنه ليس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية سوى  

: الوضعية باتجاهاتها المتعددة؛ عة الطبيعية اتجاهات كثيرة، منها احتذاء العلوم الطبيعية. وتنسب للنز

، والنزعة اإلجرائية  physicalism، والنزعة الفيزيائية empirio – criticismكالنقدية التجريبية 

operationism والسلوكية ،behaviourism ،(.81 ص. ،1984. )صالح قنصوة 

الوضعية المنطقية  النزعة وفي بداية القرن العشرين، ظهر تطور في المذهب الوضعي، تمثل في 

logical positivism وارتبط هذا المذهب بجماعة من الفالسفة عرفوا باسم حلقة "فيينا ،Vienna 
Circle" ومنهم رودولف كارناب ،Carnap فيتجنشتين ،Wittgenstein ، أير وAyer وذهب هذا .

المذهب إلى تحليل القضايا ليبين أيها تحمل معنى وأيها تخلو منه، ثم دعا إلى اقتصار الخطاب الفلسفي  

 ,Wittgensteinتين ) على األمور التي يمكن الكالم عنها بشكل دقيق، ويعكس المأثور الشهير لفيتجنش 
: "أي شيء يمكن قوله، يجب أن يقال بوضوح، وما ال يمكن الكالم عنه أو ( هذا المعنى تماما1921

الخوض فيه، فاألولى السكوت عنه". والمحك الرئيسي للوضعية المنطقية، هو أن تقبل كل القضايا  

باركر، نانسي بيسترانج، روبرت . )كريس  sensory experienceالفلسفية االختبار وفق الخبرة الحسية 

 (.102 ص. ،1999إليوت، 

، الخطوط  1936: "اللغة، والحق، والمنطق"، الصادر عام م أير، من خالل كتابه المعنون بـ وقد 

العريضة الرئيسية المبكرة للوضعية المنطقية. يبدأ أير بالقول، بأن أي عبارة لغوية إما أن تكون ذات 

ة له، ولكي يكون للعبارة معنى، يجب أن تكون هذه العبارة قابلة المتحان صدقها معنى أو تكون لغوا ال قيم

أو زيفها، ومن ثم فإن مبدأ التحقيق أو امتحان الصدق، مبدأ أساسي في هذا الصدد، ولكي يمكن امتحان  

حسية، صدق أي عبارة أو قضية، ال بد من أن تنطوي على اإلحالة إلى خبرة حسية، فاإلحالة إلى الخبرة ال

هو جوهر المعنى، وما يصدق على العبارات أو القضايا، يصدق كذلك بالنسبة لألسئلة، فالسؤال الذي ال 

 (. 85ـ  84 صص. ،2000يحيل إلى خبرة حسية، يكون فاقد المعنى وال قيمة له )مصطفى سويف، 

ية في العلم، الذي عوهناك عالم االجتماع الفرنسي، إميل دوركايم، وهو كذلك، من رواد الفلسفة الوض

: "إن الظواهر االجتماعية أشياء"، وينبغي أن  (1895): قواعد المنهج في علم االجتماع قال في كتابه

(. وال يعني هذا أن الوقائع االجتماعية أشياء  55 ص. ،1992تدرس على أنها أشياء )محمد محمد أمزيان، 

نما يعّرف الشيء من الخارج )صالح قنصوه، مادية، فالشيء تقابله الفكرة التي تعّرف من الداخل، بي

(. ووفقا لهذه الطرح، يمكن القول، بكل بساطة، أن التعريف التأسيسي، هو تعريف  83ص. ، 1984

المفهوم من الداخل، والتعريف اإلجرائي هو تعريف المفهوم من الخارج. فمثال، يعّرف دافع الجوع من 

حّرض الكائن للقيام بسلوك للحصول على الطعام إلشباعه. أما  : طاقة داخلية ت(، على أنهالداخل )تأسيسيا

لى مقياس يقيس دافع الجوع،  : الدرجة التي يحصل عليها المفحوص عتعريفه من الخارج )إجرائيا(، فهو

: سلوك الفرد وهو يبحث عن الطعام، أو هو مرور أكثر من أربع ساعات على تناول الفرد آخر  أو هو 

 وجبة طعام. 
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 .ي علم النفسالوضعية ف 

اعتاد علماء النفس أن يهتموا بدراسة ما يجري داخل عقول الناس. وإلى اليوم، ما زال علم النفس يهتم  

: التفكير والشعور واالختيار، أبرز ما يميز كل األنشطة  اخلية للفرد، واعتبرت عمليات مثلبالخبرة الد 

لى تغيير هذه النظرة، عندما تزعمت ثورة ضد اإلنسانية. لكن السلوكية أدت، في بداية القرن العشرين، إ

االستبطان، وأقصت المضمون العقلي للسلوك )الخبرة الشعورية( من علم النفس، وقررت أن على علم 

النفس أن يهتم بتلك الجوانب من السلوك، أو العمليات القابلة للمالحظة من الناحية الخارجية )فرانك ت. 

 (.321 ص. ،1978سيفرين، 

 J. B. Watsonلت الوضعية علم النفس من باب السلوكية، التي من أشهر مؤسسيها واطسن إذن، دخ
. وهدف كالهما إلى تقليص مجال الدراسة في B. F. Skinnerومن أشهر الباحثين فيها سكينر  (1913)

: األفكار  ت داخلية، مثلعلم النفس لكي يصير "علم السلوك" فقط، ودون أدنى اعتبار ألي متغيرا

: "دعونا نقتصر في دراستنا النفسية على  اطسن علماء النفس على ذلك، قائالحاالت الوجدانية. وحث ووال

األشياء التي نستطيع مشاهدتها، ونصوغ القوانين بشأن هذه األشياء فقط". وصار دعاة السلوكية، ال 

، إن الفأر ُحرم من الطعام  يقولون إن الفأر جائع، ألن الجوع مفهوم استداللي، ولكنهم يقولون، بدال من ذلك

لمدة ثمان ساعات، أو أنه فقد ثالثة أرباع وزنه األصلي. وبالمثل، ال يتكلمون عن العدوان، أو أن الشخص 

: الركل واللكم والسب )كريس  ل محددة من السلوك العدواني، مثلعدواني، ولكنهم يتحدثون عن أشكا

 (.103 ص. ،1999باركر، نانسي بيسترانج، روبرت إليوت، 

وميزة االقتصار على السلوك القابل للمشاهدة، هي أن يكون الشيء الذي نتكلم عنه واضحا، وأن  

يستطيع الباحثون استعادة ما انتهت إليه البحوث األخرى من نتائج. وفي العمل العيادي، كذلك، دعت 

ثيق الصلة حركة المذهب الوضعي المنطقي، إلى ضرورة أن يصير التقدير )التشخيص( العيادي و

بالسلوك القابل للمشاهدة، حتى يمكن تجنب االستدالالت التي ينتهي إليها المعالج عندما يقرر مثال، أن 

 (.103 ص. ،1999كريس باركر، نانسي بيسترانج، روبرت إليوت، الحالة لديه شخصية هستيرية )

 .اإلجرائية في الفيزياء وعلم النفس

: "كيف يتم إحكام التنظير ليأتي على قدر اء وعلماء النفس، وهـو ماء الفيزيهناك سـؤال مشترك بين عل 

 (.34 ص. ،2000)مصطفى سويف،  المشاهدة ؟ أو كيف تصاغ العالقة بين البناء النظري وجسم الواقع"

 علماء النفس يسبقون علماء الفيزياء في العمل باإلجرائية. 

، إن ما قدمه E. Boring, 1957بورنج  يقول شيخ مؤرخي علم النفس، السيكولوجي األمريكي، إدوين

الشعورية، كخبرة خاصة، ال   بردجمان لم يكن جديدا تماما على جميع علماء النفس، فقولهم بأن الخبرة

معنى لها بالنسبة للعلم، ليس أمرا جديدا بالنسبة لبعض علماء النفس، الذين رأوا أن عملية االستبطان لن  

ومع ذلك، فقد كان لكلمة بردجمان وزن قوي في القضية،  .لها معالم عامةتكون لها قيمة علمية ما لم تحدد 

ألنه نطق بصوت علم الطبيعة )الفيزياء( الذي ينظر إليه علماء النفس كمثل أعلى النضباط العلم. 

 (.34 ص. ،2000)مصطفى سويف، 

نجزت في النصف  ويذكر بورنج، أنه قبل أعمال بردجمان، وبعيدا عنها، كانت هناك بحوث تجريبية، أ 

 .G. T: جوستاف تيودور فخنرعلماء نفس كبار في ألمانيا، مثل الثاني من القرن التاسع عشر، بفضل
Fechner ، (1860،)  فلهلم فندتW. Wundt    (1879 ) هرمان فون إبنجهاوس ،H. V.   Ebbinghaus 

)مصطفى   علم النفس . كانت لها إسهامات واضحة في تأسيس التوجه اإلجرائي في تناول مفاهيم(1885)

في قياس  A. Binet (1905)(. وكذلك، أعمال كل من الفرنسي، ألفريد بيني 34 ص. ،2000سويف، 

الذكاء، والتعبير عنه من خالل نسبة الذكاء، التي يتم حسابها بقسمة العمر العقلي على العمر الزمني 

في قياس الذكاء من خالل   F. Galton  (1882)والناتج يضرب في مئة. واإلنجليزي، فرنسيس جالتون 

 أنشطة حسية. 

إطار التنّظير في التعلم،   ويجدر هنا ذكر علماء النفس الذين كانوا يجرون التجارب على الحيوانات، في

 Guthrieوجثري  Tolmanوتولمان Thorndike  (1898 )ثورندايك Pavlov (1897) : بافلوفأمثال
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حرمانها من الطعام لساعات، حتى ينقص وزنها، ويعتبر كانوا يجّوعون الحيوانات ب ،Skinnerوسكنر 

هذا اإلجراء تعريفا إجرائيا للجوع، حتى ولو لم يصرحوا بذلك، وقاموا بذلك، قبل بردجمان. كما كانوا  

يتعّرفون على حدوث التعلم، إجرائيا، لدى حيوانات تجاربهم، بسيالن لعاب الكلب عند اإلحساس بالمثير  

النقص التدريجي للمحاوالت الخاطئة وانعدامها في النهاية تماما، في سعي القط   الشرطي )بافلوف(، أو

إلى حل المشكلة )ثورندايك(، أو نقر الحمامة على القرص ذي اللون األخضر بدال من النقر على القرص  

 ذي اللون األحمر )سكينر(. 

أصحابها لم ينطقوا بها وهذه األعمال، كما نالحظ، تتضمن اإلجرائية في جوهرها، بالرغم من أن 

 حة.اصر

 . اإلجرائية في أعمال علمية نفسية وتربوية

مال العلمية في علم النفس والتربية،  أنجز، كذلك، في النصف األول من القرن العشرين، عددٌ من األع

النفسي تجريبية وغير تجريبية، استعملت كلمة "إجرائي" ووظفت "اإلجرائية" في التعامل مع السلوك 

 : بوي، هي ما يأتي والتر

 . في السلوكية

  نريفي مجال "اإلشراط اإلجرائي"، الذي تقوم عليه نظرية التعلم لصاحبها السيكولوجي األمريكي، سك 

B. F. Skinner  هناك "إشراط" وهناك "إجراء"، أي لكي يحدث إشراط بين عنصرين تجريبيين ،

سكينر، يدخل حمامة جائعة إلى قفص للطيور،  )استجابة وتعزيز(، ال بد من القيام بإجراء معين. لقد كان

ويتركها تصدر )تجري/ إجراء( استجابات معينة، كالمشي والرفرفة والنقر وااللتفات، ويالحظها وهي  

تقوم بذلك، ثم يختار استجابة واحدة من هذه ويقدم عليها تعزيزا )طعاما؛ حبات القمح أو الذرة أو الشعير( 

دث إجراء )سلوك يالحظ مباشرة( قامت به الحمامة، فقدم المجرب تعزيزا للحمامة. في هذه التجربة، ح

لهذا السلوك، فحدث إشراط أو ارتباط شرطي بين سلوك الحمامة )إجراء( وتقديم الطعام )تعزيز(، أي أن 

ين يريده المجرب، فتمت حصول الحمامة على الطعام )تعزيز(، وهي جائعة، مشروط بإجرائها لسلوك مع

 ". operant conditioningي : "اإلشراط اإلجرائ تسميته بـ 

 . في مرحلة العمليات اإلجرائية عند بياجي

عند بنائه لنظريته في النمو المعرفي، تبنى بياجي أسلوب تقسيم النمو المعرفي إلى مراحل، وهي كما  

 يأتي: 

تي يتعرفون عليها  : وفيها يستجيب األطفال معرفيا لألشياء ال، ومدتها سنتانلة الحسية الحركيةالمرح

 حسيا؛ أي يشاهدونها أو يسمعونها أو يلمسونها... إلخ. 

: وفيها يستجيب الطفل معرفيا بفضل نمو الوظيفة  سنوات  6، وتستمر إلى عمر لعملياتمرحلة ما قبل ا

الرمزية، واالستدالل، والتمركز حول الذات، والتصنيف، ويسيطر على نشاطه المعرفي في هذه المرحلة  

الحدسي الذي يجعل الطفل يستجيب لألحداث التي تقع أمامه في اتجاه واحد المعاكس للتفكير  التفكير

 – 4، و 4=  2+  2: تجعله يدرك األحداث وعكسها، مثل  المنطقي، ألنه ال يتوفر على قواعد عقلية، التي

د العقلية أو  . الطول يعّوض في العرض، الحجم ال يتغير بتغير الشكل... وغيرها. وهذه القواع2=  2

"العمليات"، ال يستوعبها الطفل في هذه المرحلة، حتى ولو شاهد وقائعها "تُْجرى" أمامه، بسبب سيطرة  

 التفكير الحدسي على تفاعله معرفيا مع األحداث. ولهذا أطلق عليها "مرحلة ما قبل العمليات". 

تنمو لدى الطفل القواعد العقلية  : في هذه المرحلة سنة 12ـ  7، وتقع بين ةمرحلة العمليات اإلجرائي 

المنطقية التي يطلق عليها بياجي "العمليات"، ولهذا أطلق على هذه المرحلة "مرحلة العمليات". فالطفل 

هنا يستطيع أن يتجاوب معرفيا مع الخبرات، التي يكتسبها، في أكثر من اتجاه معرفي، فإذا كان في مرحلة  

كير الحدسي، الذي يجعل التفكير يسير في اتجاه معرفي واحد، فإنه  "ما قبل العمليات"، يسيطر عليه التف
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ر متعددة، ويفهم قواعد عقلية  في هذه المرحلة، يستطيع أن يدرك ويتعرف على الخبرات من وجهات نظ

: االحتفاظ واالنعكاس والتعويض، ويستوعبها، لكن بشرط أن "تجرى" أمامه ويختبرها حسيا، وليس  مثل

دتي أو عمليتي االحتفاظ ، ولهذا أطلق عليها "العمليات اإلجرائية"، مثال على قاعأن تقال له لفظيا

: يؤتى أمام الطفل بإناءين؛ أحدهما طويل وضيق واآلخر قصير وواسع، وفي اإلناء الطويل والتعويض 

 يوجد لتر من الماء، ويُطلب من الطفل أن يركز انتباهه على العمل الذي سوف "يجرى" أمامه، فيتم صب 

: هل كمية الماء نقصت ؟  ناء القصير الواسع، ويسأل الطفلذلك الماء كله من اإلناء الطويل الضيق في اإل

ورغم أن كمية الماء تبدو ظاهريا منخفضة، إال أن الطفل يصرح أن كمية الماء بقيت كما هي لم ينقص  

 بالكم أو الحجم(. منها شيء )ثبات الكمية(، حيث أن الطول تم تعويضه في االتساع )االحتفاظ 

 . في مجال األهداف التعليمية

هناك نوع  ، في مجال األهداف التعليمية، B. Bloomفي إسهامات عالم التربية األمريكي، بنيامين بلوم 

من األهداف يطلق عليها األهداف اإلجرائية، وهي األهداف التي تصاغ بلغة تجعلها قابلة للمالحظة  

ميذ..... أن يرسم ل: أن يكتب التلتلميذ بعد تلقيه لدرس معين. مثلا يقوم به االمباشرة وقياسها، بصفتها سلوك

التلميذ..... أن يصنف التلميذ..... أن يقرأ التلميذ..... إلخ. إن فعل الكتابة وفعل الرسم وفعل التصنيف وفعل  

حرفا أو كم  ياسه؛ فكم بسلوك يمكن مالحظته وقالقراءة، كلها إجرائية، ألن التلميذ يقوم، وفق هذه األفعال، 

: أن يعتقد التلميذ..... أن يفهم التلميذ..... أن قائق، مثال. أما األفعال التالية د  5كلمة قام بكتابتها في مدة 

يتصّور التلميذ، أن يؤمن التلميذ..... فإن فعل االعتقاد، وفعل الفهم، وفعل التصور، وفعل اإليملن، ليست 

 به التلميذ وفق هذه األفعال، ال يمكن مالحظته مباشرة وال قياسه.   إجرائية، ألن السلوك الذي يقوم

 . التعريف اإلجرائي

 . طبيعة التعريف اإلجرائي وأهميته

هو تعريف ينسب فيه المعنى إلى مفهوم تأسيسي،  ،operational definitionإن التعريف اإلجرائي 

لمفهوم أو تفعيله )تجريبيا(، وهذا النوع من  يتم بتحديد اإلجراءات التي يتوجب القيام بها من أجل قياس ا

التعريف، ضروري في البحث العلمي الميداني، ألنه ينبغي جمع البيانات بلغة أحداث قابلة للمالحظة. 

ويمكن للعلماء الباحثين التعامل مع مفاهيم بنائية استداللية على مستوى نظري، ولكن قبل أن يقوموا  

حديدها كأحداث قابلة للمالحظة، تمثل تلك المفاهيم البنائية. ويختار الباحثون ببحثها ميدانيا، ينبغي عليهم ت

أحداثا وظواهر قابلة للمالحظة كمؤشرات للمفاهيم المجردة، ثم يصممون إجراءات للحصول على بيانات 

 ذات عالقة بالمفهوم، وذلك لتعريفه إجرائيا.

مفهوم التأسيسي أو االستداللي المجرد، المرتبط ويتيح التعريف اإلجرائي للباحث، التقدم من مستوى ال

 بالنظرية، إلى مستوى المالحظة المباشرة للمفهوم، التي يستند إليها العلم. 

ويسبق وضع تعريف إجرائي، استعمال أداة القياس أو إجراء تجربة، ألن هذا يسهل عملية الصياغة  

 هولة. وم بطريقة تمكن من قياسه بساإلجرائية، فيتم تعريف المفه

 

ويختار الباحث تنفيذ التعريف اإلجرائي للمفهوم االستداللي بناء على طبيعة المفهوم، إذا كان يقاس  

فقط، أو يمكن إخضاعه للتجريب، وبناء كذلك على الموارد واإلمكانات المتاحة له للقياس أو للتجريب. 

 (.96 ص. ،1999)كريس باركر، نانسي بيسترانج، روبرت إليوت، 

الباحثون من مجموعة متنوعة من التعريفات اإلجرائية الممكنة، تلك التي تمثل بطريقة أحسن   ويختار

 .أسلوبهم في التعامل مع المفهوم المجرد ميدانيا

 . أهداف استعمال التعريف اإلجرائي

 : من أجليحتاج الباحثون إلى التعريفات اإلجرائية للمفاهيم 

 يقومون به من بحوث.  عض فيماـ أن يتمكنوا من فهم بعضهم الب1

 ـ أن يقوموا بتكرار أعمالهم البحثية.  2

 إلجرائيالتعريف ا القياس أو التجريب المفهوم االستداللي
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ـ أن يثق الباحث أنه يالحظ الخاصية بنفس الطريقة التي الحظها بها باحثون آخرون، وفي غياب   3

عدم التعريف اإلجرائي، ال يمكن للباحث أن يطمئن إلى أنه يالحظ الخاصية نفسها، وسوف يؤدي ذلك إلى 

 (.48ـ  47 صص. ،2004)شافا فرانكفورت ـ ناشمياز، دافيد ناشمياز،  فس الخاصيةاتساق البحث حول ن

ـ أن يزّود التعريُف اإلجرائيُّ الباحَث بمؤشر يتيح له أن يعرف أن الخاصية التي يبحثها موجودة  4

 (.153 ص. ،2016ومتحقق منها في الواقع الميداني )يوب ماتيوز، ليز روس، 

 . في البحث العلمي  أهمية التعريف اإلجرائي

إن التعـريف اإلجرائي، ال يستنفذ المعنى العلمي التام للمفهوم، وألنه محدد جدا في المعنى، فإن غايته  

وضع حدود للمفهوم ال يتعداها، وذلك من أجل التأكيد على أن أي فرد يهمه األمر، يفهم الطريقة الخاصة 

 التي يستعمل بها المفهوم في الميدان.

رة في مقدمة هذه الدراسة، إلى أن التعريف التأسيسي للمفهوم المجرد، تكون له عدة وتمت اإلشا

 تأويالت، أما التعريف اإلجرائي، فيكون له تأويل واحد فقط، وفق الطريقة اإلجرائية المستعملة لتعريفه. 

المجردة، أو وتعتبر التعريفات اإلجرائية أساسية للبحث العلمي، ألنها تتيح للباحثين قياس المفاهيم 

إخضاعها للتجريب. وتظهر أهمية وفائدة التعريف اإلجرائي، في أنه يبين كيف يتعامل الباحث مع المفاهيم  

 المجّردة ميدانيا، أي في ميدان البحث، وهنا تكمن واحدة من جوانب قوته. 

ي يتعذر القيام وتساهم التعريفات اإلجرائية في توجيه الباحثين إلى االستمرار في منهج االستقصاء الذ 

به في مستوى المفاهيم التأسيسية المجردة. فالتعريف اإلجرائي الذي يستند إلى القياس، يتيح للباحث  

االستمرار في عملية القياس ليحيط علما بجوانب كثيرة للمفهوم محل البحث، وكذلك التعريف اإلجرائي  

عرف على خصائص المفهوم محل البحث،  المستند إلى التجريب، يتيح للباحث التكرار في التجريب، ليت

وكذلك التعريف اإلجرائي المستند إلى أساليب أخرى كيميائية وغيرها، يتيح للباحث تتبع تطور الظواهر  

 محل البحث في حاالتها المختلفة. 

ويضمن التعريف اإلجرائي الموضوعية، أي عدم تدخل ميول وأهواء الباحث في البحث، ألن تحديد  

زمة إلحداث المفهوم، وتحديد الوسائل الالزمة لقياسه، تكون محل اتفاق علمي بين الباحثين  اإلجراءات الال

المختصين في ميدان ذلك العلم )محمد الطيب، حسين الدريني، شبل بدران، حسن البيالوي، كمال نجيب،  

 (.101 ص. ،2005

 .خصائص التعريف اإلجرائي 

 ي بدرجة كبيرة، فهو يتميز بالخصائص اآلتية. يختلف التعريف اإلجرائي عن التعريف التأسيس

 ـ ليس مجردا إطالقا، بل يرتبط دائما بالمقاييس أو بالتجارب. 1

ـ توجد تعريفات إجرائية متنوعة وعديدة ألي مفهوم، أو خاصية، أو عملية، وفق تعدد أدوات  2

 القياس، وتنوع طرق إجراء التجارب.

اق ضيق، وتطبق على مواقف محدودة، وهي تهدف إلى الدقة، ـ تعتبر التعريفات اإلجرائية ذات نط 3

 (.66 ص. ،1983مع التضحية بالعمومية )لندا ل. دافيدوف، 

ـ يعرف من كلمة إجراء، أي أن التعريف اإلجرائي يصاغ من كون الباحث يقوم بإجراء ما إزاء  4

 مفهوم معين في بحثه. 

 معين لتعريفه، هو مفهوم مجرد. ـ إن المفهوم الذي يقوم الباحث إزاءه بإجراء  5

ـ إن التعريف اإلجرائي يصاغ للمفهوم المجرد، ألن المفهوم المجرد ال يالحظ مباشرة، والتعريف   6

 اإلجرائي يجعله قابال للمالحظة.

ـ إن اإلجراء الذي يقوم به الباحث إزاء المفهوم المجرد، يتحدد إما من خالل إجراءات القياس أو   7

 ب أو نتائج التحاليل الكيميائية. إجراءات التجري

ـ وعندما يتم تعريف المفهوم إجرائيا، يصير قابال للمالحظة من خالل ما يدل عليه، عندئذ يسهل   8

 يدان البحث، سواء كميا أم كيفيا. التعامل معه في م



 اإجـرائيو تعريف المفاهيم في البحث النفسي تأسيسياة العلم: في فلسف

 48 
ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 3, Issue 2, Automn 2018 

دة والتعريف اإلجرائي، وفق هذه الخصائص، يعتبر مهما جدا، إذ يعطي المفاهيم المجردة معاني محد 

متفقا عليها، فدافع الجوع مفهوم مجرد، ويمكن تعريفه إجرائيا بعدد الساعات التي حرم فيها اإلنسان أو  

الحيوان من تناول الطعام، ويعتبر هذا التعريف إجرائيا، ألنه حدد اإلجراءات التي أمكن إتباعها إلحداث 

 دافع الجوع، وهذه اإلجراءات ينبغي االتفاق عليها بين الباحثين. 

 .شروط التعريف اإلجرائي

 : ت إجرائية للمفاهيم المجردة، وهيهناك عدة شروط ينبغي االلتزام بها عند القيام بصياغة تعريفا

ـ أن يكون التعريف اإلجرائي صادقا ومرتبطا تمام االرتباط بمتغيرات البحث، وأن يكون صالحا  1

 ة عن أسئلة البحث.لالستعمال في جمع البيانات التي تساعد الباحث على اإلجاب

ـ أن يكون مرتبطا كليا بسياق البحث، ومصمما بطريقة خاصة للمشروع البحثي المعني، بحيث   2

 (.154 ص. ،2016)بوب ماتيوز، ليز روس،  غير صالح ألي مشاريع بحثية أخرى يكون

 : ن وأضيف شرطأن آخرا

 . ـ أن يكون للمفهوم المعرف إجرائيا تعريف تأسيسي يستند إليه 3

 ، أي يقاس. امفهوما كميـ أن يكون المفهوم الذي ينبغي تعريفه إجرائيا  4

 .التعريف اإلجرائي في علم النفس

 . طبيعة المفاهيم النفسية

عندما يكون الباحث، في علم النفس، بصدد إجراء بحث ميداني، حول مفهوم "الدافع" وعّرفه تأسيسيا 

: "انحراف  قيام بسلوك هادف"، أو عّرفه بأنه ن لل: "الدافع طاقة داخلية تحرض الكائما يأتي فقط، ك

الشروط البيئية عن حاجات الكائن الحي". إن هذين التعريفين جعال الدافع مفهوما مجردا، ال يستطيع  

الباحث التعرف عليه في ميدان البحث، وال كيف يتعامل معه في الواقع، وال كيف يحدده كميا، لمعرفة 

دى الفرد أو لدى المجموعة، أو ارتباطه بمتغيرات أخرى، ففي هذه الحالة، مستوى ارتفاعه أو انخفاضه، ل

يقوم الباحث بإجراءات معينة إزاء مفهوم "الدافع"، لجعله قابال للمالحظة، ويمكن التعامل معه، مباشرة، 

 في ميدان البحث.

ات التي يتحدد : "الدافع، ال يتضمن شيئا سوى اإلجراء، فإن وبلغة اإلجرائية التي وضعها بردجمان

: "الدافع، ما هو إال الدرجات التي تحّصل عليها المفحوص الذي فع من خاللها"، أو بلغة أخرى، إن الدا

 : السلوك الذي قام به الفرد في التجربة. تبار يقيس الدافع". أو الدافع هوأدى على اخ

رجة الفرد أو درجات فالباحث النفسي، يتعرف على الدافع من خالل شيء يالحظه في الواقع، وهو د 

 األفراد، أو السلوك أثناء تجربة. 

إذن، تصاغ التعريفات اإلجرائية، في علم النفس، بأسلوب القياس، وبأسلوب التجريب، وتصاغ كذلك 

 بأساليب أخرى؛ كالتحاليل الطبية/ الكيميائية والقياسات الفيزيائية والميكانيكية وغيرها.

يشير إلى اإلجراءات التي يقوم بها الباحثون لقياس مفهوم، فمثال،  فالتعريف اإلجرائي بأسلوب القياس،

اختبار ستانفورد ـ بيني للذكاء المقنن  في: "الدرجة التي يحصل عليها المفحوص أنه يعرف الذكاء إجرائيا ب

 لسنه، بحيث يشير ارتفاع الدرجة إلى ارتفاع ذكائه، وانخفاض الدرجة إلى انخفاض ذكائه". 

: "الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على اختبار تورانس للتفكير  إجرائيا بأنه ويعرف اإلبداع

 ". اإلبداعي، ويشير ارتفاع الدرجة إلى ارتفاع قدرته على االبداع

: "الدرجة على استبيان سبيلبرج وآخرون لقياس قلق السمة، ويعني بأنه  ويعرف قلق السمة إجرائيا

 ع مشاعر القلق، ويعني انخفاضها، انخفاض مشاعر القلق". ارتفاع الدرجة على االستبيان، ارتفا 

أما التعريف اإلجـرائي بأسـلوب التجريب، فيعني اإلجراءات التي يتخذها الباحث إلحداث ظروف 

:  حباط، يشير إلتجريبية معينة للتعرف على المفهوم، فالتعريف اإلجرائي، بأسلوب التجريب لإل

 وصول إلى هدفه". "األحداث التي تعّوق الفرد عن ال

: "االستجابات اللفظية للفرد بعد تعرضه لإلعاقة عن الوصول إلى  بأنه ويعرف اإلحباط، إجرائيا كذلك، 

 هدفه".
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: "إلزام المفحوصين بالتصريح  التجريب للتنافر المعرفي إلىويشير التعريف اإلجرائي بأسلوب 

 بمعلومات علنية مخالفة لمعتقداتهم الخاصة". 

إلجرائي بأسلوب التحاليل الطبية والكميائية والفيزيائية، فهي إجراءات التحاليل الطبية  أما التعريف ا

للتعرف على االكتئاب، أو مدى قوة أو ضغف جهاز المناعة وغيرها. والتعريفات اإلجرائية الفيزيائية  

 والميكانيكية كقياس الضغط العضلي واألوزان واألحجام وغيرها. 

بالنسبة لتعريف االكتئاب إجرائيا، يمكن للباحث تعريفه وفق اإلمكانات  وكمثال على ما سبق، أنه 

المتوفرة لديه، ووفق طبيعة البحث؛ يعرفه من خالل حصول الفرد على درجة أدائه على قائمة بيك  

لالكتئاب، أو قائمة روزنفيج لالكتئاب، أو يعرفه من خالل وجهة نظر علم النفس اإليجابي، أن االكتئاب  

ض درجة الفرد على مقياس يقيس الشعور بالسعادة، أو يعرفه من خالل نتيجة التحليل الكيميائي، هو انخفا

 في المخ. norepinephrine ،serotonin ، dopamine:  المواد الكميائية العصبية مثلبأنه نقص 

 وفيما يلي توضيح لحدود التعريف اإلجرائي للمفاهيم النفسية. 

 . يم النفسيةحدود التعريف اإلجرائي للمفاه

 : وفق طبيعتها، توجد على شكلين هما إن الظواهر التي يتعامل معها العقل البشري، 

حاضرة بعينها في صور   : وهي تلك الظواهر التي يدركها الفرد بحواسه، وتكونـ الظواهر الحسية  1

 : الشجرة والتربة والكرسي والقلم والكتاب وغيرها. مادية، مثل

: وهي تلك الظواهر التي ال يدركها الفرد بحواسه، وال تكون  االستدالليةالظواهر المجردة أو  ـ 2

حاضرة بعينها، وليس لها وجود صريح في الواقع، بل يكتسبها بإدراكه العقلي، مثل: العدالة واإليمان  

 دل عليها من خالل ما يشير إليها. والتقوى والمواطنة والسعادة والقلق والطموح وغيرها، ويست

؟ أو بلغة صحيحة، كن، ما رأي العلم في هذه المسألةل ة لعامة الناس، ولعامة العقول البشرية.هذا بالنسب

 ؟ عامل مع هذين الشكلين من الظواهرما هي معايير العلم في الت

لإلجابة عن هذا السؤال، نعود إلى الفلسفة الوضعية، التي ترى أن الظواهر التي ال يمكن مالحظتها  

رة، ال تدرج ضمن خانة العلم، إال أن األخذ بهذا المعيار، قد يتسبب في إبعاد كثير  حسيا، أي بعينها مباش

: مة في عقيدة العلم والعلماء، مثل من الظواهر من حظيرة العلم، رغم ما لها من وزن ومكانة محتر

ة، الجاذبية والكهرباء واالستطاعة والنضج والطول وغيرها، إن نيوتن سيغضب بشدة إذا عاد إلى الحيا

وعلم بإبعاد ظاهرة الجاذبية من عائلة الظواهر العلمية، أما الظواهر في علم النفس، أو متغيرات ومفاهيم  

علم النفس، فيتم إبعادها تلقائيا من خانة العلم، كما أوصى بذلك، فيلسوف العقل، األلماني، إيمانويل كانط.  

تالحظ الظاهرة المجردة من خالل ما يشير  : أن ول. لذا تم إدراج معيار آخر، وهو وهذا األمر غير مقب

إليها، أي من خالل ما يستدل عليها؛ فالجاذبية تالحظ ويستدل عليها من خالل حركة األجسام في الفضاء  

واتجاهها إلى ما يجذبها إليها كاألرض. والكهرباء تالحظ ويستدل عليها من خالل إضاءة مصباح أو 

ه من خالل أداء العضو الناضج لوظيفته، وهكذا. وهنا تجد  تشغيل جهاز. والنضج يالحظ ويستدل علي

الظواهر النفسية مكانا لها في العلم، فالسيكولوجيون يالحظون الظواهر النفسية ويتعرفون عليها من خالل  

 ير إليها ويدل عليها وهو السلوك. إجراءات القياس والتجريب التي يجرونها على ما يش

العلم والبحث العلمي، وتوجد أنواع من البحث العلمي وأساليبه؛ كالبحث   وهناك عالقة متينة ودائمة بين

األساسي، والبحث التطبيقي، والبحث المقارن، والبحث النوعي، والبحث الميداني والبحث غير الميداني  

 وغيرها. 

إن البحث الميداني قد يكون أساسيا، وقد يكون تطبيقيا، وتكون الظواهر موضوع البحث حسية أو 

ردة، فإذا كانت الظواهر حسية، فإنها تظهر بعينها، وتبحث بطريقة مباشرة في إجراءات البحث مج

الميداني، أما إذا كانت مجردة، فإن الباحث ال يستطيع التعامل معها مباشرة في ميدان البحث، أو من خالل 

رة المجردة، أو المفهوم ما يشير إليها، وهنا يتساءل، ما هو اإلجراء الذي ينبغي القيام به لجعل الظاه

لها  المجرد موجودا في ميدان البحث، ويمكن التعامل معه على أنه موجود حقيقة. إذن، فالعبارة التي يقو

: "ما هو اإلجراء الذي ينبغي القيام به ............."، هي التي صيغ منها  الباحث بالصيغة السابقة، وهي

اهيم المجردة في البحث الميداني، يقول به الباحث، عند قيامه التعريف اإلجرائي. فالتعريف اإلجرائي للمف 
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بإجراء معين، يجعل من خالله المفهوم المجرد مفهوما يالحظ في ميدان البحث كميا أو كيفيا، وتم تحديد 

 ـ التجريب. 2ـ القياس.  1: هما  هذا اإلجراء في أسلوبين

ي تحّصل عليها الفرد على مقياس يقيس السلوك : "الدرجة التسبة للقياس، يعّرف العدوان، بأنهـ بالن

 العدواني". 

ـ أما بالنسبة للتجريب، فإن الباحث يصمم موقفا تجريبيا، يجعل فيه أحد األفراد متحمسا جدا لبلوغ 

هدف هام كان يسعى إليه، وفي لحظة حاسمة يحرمه من ذلك، فإذا صدر من هذا الفرد سلوك عدواني، 

: "الشتم والضرب والتحطيم لألشياء الذي صدر  رض له، يعّرف العدوان بأنهلذي تع بسبب ذلك اإلحباط ا

من المجرب عليه بعد تعرضه لإلحباط" )الحرمان من بلوغ الهدف(. والعالقة بين اإلحباط والعدوان  

: اإلحباط/ العدوان(، وقال بها  تفسير السلوك العدواني )نظرية تناولتها أقدم النظريات التي حاولت 

، في الخمسينات من John Dollardجون دوالرد  و Neal Millerر جيان األمريكيان؛ نيل ميلالسيكولو

 القرن العشرين. 

( يكون  1: رائي يستعمله الباحث، فقط، عندماوالنتيجة التي يتم التوصل إليها، هي أن التعريف اإلج 

س المفاهيم التي توصف بها  ( ويكون المفهوم مجردا، والمقصود هنا مفاهيم البحث، ولي 2البحث ميدانيا، 

 العينات )خصائص العينات(.

 .مفاهيم تعرف إجرائيا خطأ

إن الذي يالحظ في البحوث النفسية التي تنجز في الجامعات، سواء على مستوى بحوث الحصول على  

شهادات علمية، أم بحوث الترقية، أن هناك أخطاء يرتكبها الباحثون في تعريف مفاهيم البحث إجرائيا، 

ا يجعلها تفقد دورها في البحث؛ فيعرفون المفاهيم تأسيسيا ويقولون عنها أنها إجرائية، مثل أن يعرفوا  مم

مفهوما متعلقا بخصائص العينة، ويقولون أنه تعريف إجرائي. وهكذا يملؤون بحوثهم بهذه التعريفات، 

ث، الذي يصير غير الخاطئة، فتترتب عن ذلك أخطاء فادحة كثيرة، من أهمها وأخطرها موضوع البح

واضح، عندما يكون تعريف المفهوم غير دقيق، ألن كل جوانب البحث األخرى، تصير، بعد ذلك، غير  

 كون جهد الباحث كله ال قيمة له.صحيحة، وي

التلميذ، الطالب الجامعي، الطفل التوّحدي، : ال تصلح لذلكمن المفاهيم التي يعرفونها إجرائيا، وهي و

معي، الطفل المعتدى عليه جنسيا  لطفل المتبول الإراديا، الكتاب المدرسي، األستاذ الجاالطفل العدواني، ا

: هي موجودة بعينها لبحث وليس بمفاهيم البحث، وثانيا : تتعلق بعينات اوغيرها، ألن هذه المفاهيم؛ أوال

جريب، ليجعلها : لم يقم الباحث بأي إجراء، في القياس أو في التدرك حسيا في ميدان البحث، وثالثا وت

يسميها تعريفات   دون أنيمكن للباحث أن يعّرفها، منها واقعيا في ميدان البحث. لكن حقق موجودة ومت

 إجرائية. 

: أن يكون التعريف للعينات في المكان، من تقرير البحث، الخاص بالحديث عن والطريقة السليمة، هي 

 تعريفات في أي مكان آخر من تقرير البحث. العينات وخصائصها، وال يدرج لها بعد ذلك أي نوع من ال

 .هناك قضيتان

هناك قضيتان مهمتان تبرزان عند انتقال الباحثين من المستوى المفهومي إلى المستوى اإلجرائي في 

 التعريف. 

 : مشكلة التوافق بين التعريفين التأسيسي واإلجرائي. القضية األولى

رة على حل المشكالت". وتم تعريفه إجرائيا بأنه "الدرجة  : "القد تم تعريف الذكاء تأسيسيا على أنهإذا 

؟ هل الدرجة ا هي درجة التوافق بين التعريفين التي يحصل عليها المفحوص على اختبار يقيس الذكاء". فم

؟ هنا يقيّم ثل الذكاء كما تم تعريفه تأسيسيا التي تحّصل عليها المفحوص على اختبار الذكاء المستعمل، تم

 tests ofة التوافق بين التعريف التأسيسي والتعريف اإلجرائي من خالل اختبارات الصدقالعلماء درج
validity  وخاصة الصدق البنائي، ألن الباحث هنا يحرص على أن يغطي االختبار ببنوده جميع عناصر ،
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فيد ناشمياز،  )شافا فرانكفورت ـ ناشمياز، دا التأسيسيالمفهوم )أو عينة ممثلة منها( كما جاء به التعريف 

 (.47 ص. ،2004

 اعتماد التعريف اإلجرائي على التصور النظري للمفهوم.

ولهذا ينبغي أن يربط التعريف اإلجرائي بين المستوى النظري/ المفهومي االستداللي من ناحية،  

ا  والمستوى القياسي والتجريبي/ المالحظ من ناحية أخرى، أي يعتمد التعريف اإلجرائي للمفهوم اعتماد 

كليا على الطريقة التي يتم بها تصوره على المستوى النظري، فعلى سبيل المثال، ُعدّ عدد األفراد الذين 

يقعون في محيط الشبكة االجتماعية للشخص، أو تقدير نوعية العالقات السائدة داخل هذه الشبكة، وكلتاهما  

يراد لى دالالت متباينة فيما يتعلق بما طريقتان لتعريف المساندة االجتماعية إجرائيا، وكلتاهما تنطوي ع

: فهل المقصود بالمساندة االجتماعية الفعالة، هو توافر عدد كبير من العالقات  بمفهوم المساندة االجتماعية

المؤازرة المتاحة، أو هو وجود عدد قليل من هذه العالقات بشرط أن يكون فعاال؟ وتعرف هذه القضية  

ـ  97 صص. ،1999ة )كريس باركر، نانسي بيسترانج، روبرت إليوت، باعتماد النظرية على المشاهد 

97.) 

 . : المعنى النظري للمفهومالقضية الثانية

وتتعلق القضية الثانية بصعوبة تعريف بعض المفاهيم إجرائيا، بمعنى أن هناك مفاهيم ال يمكن  

ور" وغيرها من المفاهيم التي  : "األنا" "عقدة أوديب" "الالشعها بشكل مباشر أو غير مباشر. مثلمالحظت

لم تحظ بتعريفات إجرائية إطالقا. وطبقا للمذهب الوضعي في العلم وفي اإلجرائية، يجب أال يستعمل  

بل للتحقق من وجوده حقيقة، وأدت ا المفهوم الذي يصعب تعريفه إجرائيا في البحث العلمي، ألنه غير ق

كن هذا االلتزام المتطرف بالتعريف اإلجرائي للمفاهيم،  هذه الصرامة إلى فصل العلم عن الميتافيزيقا، ول

صار مشكلة حقيقية، وهنا ال يقيّم العلماء المفاهيم من ناحية قابليتها للمالحظة المباشرة، بل من ناحية  

معناها النظري، بمعنى أن بعض المفاهيم تكون ذات معنى ضمن سياقها النظري فقط، فالمفاهيم اآلتية 

لالشعور" "التثبيت"، لها معنى واضح في نظرية التحليل النفسي، ومفهوم "األنا" له  "عقدة أوديب" "ا

معنى كذلك في النظريات السيكولوجية، إذن، ال يعد التعريف اإلجرائي األساس الوحيد والمعياري  

ن تشكيل  للمفاهيم العلمية، فالسياق النظري، كذلك، معيار آخر ال غنى عنه، وال بد من التوازي والتوافق بي

المفهوم وتشكيل النظرية في القضايا العلمية، وهكذا، ال تقيّم المفاهيم وفق مرجعيتها التجريبية والقياسية،  

وإنما وفق مرجعيتها النظرية كذلك، وبعبارة أخرى، تحقق المفاهيم معناها التجريبي من خالل التعريفات 

)شافا فرانكفورت ـ ي توظف هذه المفاهيم اإلجرائية، وتحقق معناها النظري ضمن سياق النظرية الت

 (.47 ص. ،2004ناشمياز، دافيد ناشمياز، 

 .لتعريفات اإلجرائية للمفاهيم في علم النفساتنوع صياغات 

وكما نعرف كلنا اآلن، أن اإلجرائية تعني تحويل المفاهيم المجردة من وضعية ال تالحظ فيها مباشرة  

ن الصياغة اإلجرائية للمفهوم، هي المصطلح الفني الذي يطلق على  إلى وضعية تالحظ فيها مباشرة، أي أ

عملية االنتقال من المفهوم المجرد إلى إجراء عملية القياس أو التجريب عليه، للتعرف عليه ميدانيا. وفيما  

 يلي أمثلة عن تنوع الصياغات اإلجرائية للمفاهيم المجردة في علم النفس. 

ن خالل رصد سلوك التجنب لدى الفرد، أو من خالل التقرير الذاتي  : يمكن مشاهدته م الخوف المرضي 

بالخوف أثناء اإلجابة على بنود مقياس يقيس الخوف، أو من خالل القياسات الفزيولوجية بعد استثارة 

 الجهاز العصبي السمبتاوي. 

كي للمنبهات  : يمكن مشاهدته من خالل التقرير الذاتي عن شدة األلم، أو مالحظة التحمل السلواأللم

 المؤلمة، أو حكم أحد العياديين.

 : يمكن قياسه عن طريق مقابلة شبه مقننة، أو باستخدام االستخبارات المقننة.قلق الموت 
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إن المفاهيم الثالثة السابقة، تعرف بأنها تكوينات فرضية أو مفاهيم أو متغيرات، أما طريقة مشاهدتها  

ارب لهذه المفاهيم )كريس باركر، نانسي بيسترانج، دافيد إليوت، أو مالحظتها، فتعرف بأنها مقاييس أو تج

 (.96ـ  95 صص. ،1999

والصياغة اإلجرائية ليست بالعملية البسيطة أو المغلقة، فالمالحظ على األمثلة الثالث للتعريفات 

ثر على السابقة، وجود طرق عدة ومتنوعة لصياغة تعريفات إجرائية، ويعتمد استعمال طريقة منها أو أك 

أسئلة البحث، واإلطار النظري )طبيعة المفهوم(، والموارد أو األدوات المتوفرة للباحث )كريس باركر،  

 (.96 ص. ،1999نانسي بيسترانج، دافيد إليوت، 

 . التعريف اإلجرائي كمي وكيفي

ه، ومن  إن التعريفات اإلجرائية الكمية هي التي يستعمل فيها القياس، وتمنح درجة أو درجات لنتيجت

: "االنبساط هو الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على قائمة  لها يصاغ التعريف اإلجرائي، مثالخال

 ي الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس أكسفورد للسعادة".هإيزنك للشخصية"، "السعادة 

لة من حاالته العقلية أو  أما التعريفات اإلجرائية الكيفية، فتصاغ لفظيا، أين يدلي الفرد بكالم عن حا

الوجدانية؛ كأن يعطي الفرد معنى وتفسيرا )إدراك( لمثير ما، أو يعبر عن خوفه من شيء ما، أو يعبر عن  

 تعلقه بشيء ما، أو عن معاناته من وضع ما. 

 . التعريفات اإلجرائية عامة ونوعية

نه استجابة لفظية تناقض  : تعريف التنافر المعرفي على أن التعريفات اإلجرائية عامة، مثلوتكو

االتجاه. وتعريفات إجرائية نوعية؛ فالتنافر المعرفي تكون له تعريفات حسب مجال االتجاهات، وهذا ليس 

ضعفا، بل قوة، ألنه يتنوع حسب موضوع البحث والمواقف السلوكية، والطريقة اإلجرائية المستعملة؛ 

يفه وفق السلوكيين، وتعريفه وفق النظرية البيو  فاالكتئاب، مثال، يمكن تعريفه وفق نظرية بيك، وتعر 

 كيميائية، ويكون هذا مجال خصب للمقارنة. 

 .التعريف اإلجرائي وأسئلة البحث

 : مثلة على ذلكتوجد عالقة بين التعريف اإلجرائي وأسئلة البحث، وفيما يأتي أ

 حصيل الدراسي والتوجيه المدرسي". : "العالقة بين التالبحث هو 

يمكن التعرف عليه في ميدان البحث؟ وكيف يمكن  ؟ وكيف هي: ما التحصيل الدراسي أسئلة البحث 

؟ وكيف يمكن طريق القياس، أو عن طريق التجريب؟ وما التوجيه المدرسي؟ هل عن تعريفه إجرائيا

طريق القياس، أو عن طريق  ؟ هل عن عليه في ميدان البحث؟ وكيف يمكن تعريفه إجرائيا  التعرف

 التجريب؟ 

 : "العالقة بين التربية األسرية وسلوك األبناء". ث هو البح

مكن التعرف عليها في ميدان البحث؟ وكيف يمكن  ؟ وكيف يأسئلة البحث هي: ما التربية األسرية 

يمكن التعرف  ؟ وكيف طريق القياس، أو عن طريق التجريب؟ وما سلوك األبناء؟ هل عن تعريفها إجرائيا 

 ؟ طريق القياس، أو عن طريق التجريب ؟ هل عن كن تعريفه إجرائيا عليه في ميدان البحث؟ وكيف يم

إن اإلجابات الصحيحة عن األسئلة السابقة، من خالل التعريفات اإلجرائية للمفاهيم، هي التي تضع  

 البحث النفسي الميداني في الطريق الصحيح. 

 .التعريف اإلجرائي وخصائص عينة البحث

هوم اإلشارة إلى عينة البحث، فمعنى هذا أنه حدد خصائص العينة  عندما يشمل التعريف اإلجرائي للمف

 التي ينبغي سحبها، وال يسمح بتخطيها.

 أمثلة: 

فأكثر". وهنا يسحب الباحث   20/ 16"التفوق الدراسي هو الحصول على معدل عام سنوي يساوي 

ي، وال يتعداهم إلى  أفراد العينة من الطالب الذين حصلوا على المعدل المذكور في التعريف اإلجرائ

 غيرهم. 
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"البطالة هي عدم مزاولة الفرد، لمدة ستة شهور فأكثر، ألي عمل يدر عليه دخال ثابتا". وهنا يسحب  

 الباحث أفراد العينة من البطالين، كما ورد ذكرهم في التعريف اإلجرائي وال يتخطاهم إلى غيرهم. 

على مقياس الشعور بالسعادة تفوق المتوسط  "الشعور المرتفع بالسعادة، هو الحصول على درجة خام 

الحسابي للمجموعة بانحرافين معياريين موجبين". وهنا يسحب الباحث أفراد العينة من السعداء كما ورد 

 ذكرهم في التعريف اإلجرائي وال يتخطاهم إلى غيرهم.

 . ليس لكل مفهوم تعريف إجرائي

جدر اإلشارة إلى أنه ليس باإلمكان دائما، أو  وكما تبين لنا في فقرات سابقة من هذه الدراسة، ت

المرغوب فيه، باستمرار، تقديم تعريف إجرائي لكل مفهوم. ورغم أن السلف األول من الباحثين، لقّنوا  

مبدأ اإلجرائية الذي يقضي بأن يكون المفهوم متطابقا تماما مع إجراءات قياسه، أو التجريب عليه، إال أنه  

ن اإلحاطة التامة بالعديد من المفاهيم بواسطة أساليب القياس أو التجريب المتوفرة  في أحيان كثيرة ال يمك

 (.97 ص. ،1999حاليا )كريس باركر، نانسي بيسترانج، دافيد إليوت، 

 الصةخ

تناولت هذه الدراسة، تعريف المفهوم في البحث العلمي النفسي، تأسيسيا وإجرائيا. وطرحت عددا من  

بة عنها. فتبين أن التعريف التأسيسي مهم وله األولوية واألسبقية في تحديد المفهوم  األسئلة، حاولت اإلجا 

الذي هو محل البحث. فالتعريف التأسيسي يوضح هوية المفهوم وخصائصه، وتميزه عن مفاهيم أخرى،  

لتعريف  م، ويقوم عليه اقريبة أو بعيدة منه في المعنى والداللة، ويكون صادرا عن التناول النظري للمفهو 

 اإلجرائي. 

التعريف اإلجرائي في تحديد المفهوم في البحث الميداني، سواء عن طريق القياس أو عن  تتجلى أهمية 

فكر ومذهب هي طريق التجريب. وتبين أن اإلجرائية ليست ممارسة في القياس أو في التجريب فقط، بل 

لى فلسفة البحث في العلوم الطبيعية.  متأصل في فلسفة العلم، قامت على االتجاه الوضعي في العلم، وع

ورغم أن تاريخ اإلجرائية المدّون، يشير إلى أن أول القائلين بها صراحة، هو الفيزيائي األمريكي  

إال أن المعلومات التي قدمتها هذه الدراسة، بينت أن علماء النفس كان لهم السبق في  (،1927)بردجمان 

 ك، وتم تقديم أمثلة على ذلك.، وإن لم يصرحوا بذلثهم التجريبيةتوظيف اإلجرائية في بحو 

وبينت هذه الدراسة أن التعريف اإلجرائي ليس ممارسة مبتذلة، ولكنها طريقة فنية لها شروط ومعايير  

وأرجو أن تقدم هذه الدراسة إسهاما يفيد   ينبغي أخذها بعي االعتبار، وإال أضرت بالبحث العلمي الميداني.

 . إلجرائية في تعريف مفاهيم بحوثهم بطريقة صحيحةالباحثين في توظيف ا
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