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  :الملخص

 التفـــــس�� ا'&را%ـــــ� ثــــم امليتـــــاف� يقي ثـــــم :      مــــر تفـــــس�� الـــــسلوك ��ــــسا�ي بمراحـــــل ثـــــالث �ــــ�

ًنفـسية ا':ديثــة املن6ـ5 العل(ــ) تـصميما وتنفيــذا وتحلـيال وتفــس��ات1ب0ـ/ البحــوث ال و.العل(ـ) ً ً ً .

، أما التفس�� )ماذا حدث؟(Hختلف التفس�� عن الوصف، فالوصف يجيب ع5A سؤال عن و

التفـــس�� إذا Sــو توضـــيح الداللـــة ؛ ف)كيــف حـــدث؟ أو ملـــاذا حــدث؟(فيجيــب عAـــ5 ســؤال عـــن 
ً

ـــام والنتــــائج قــ اســــات الـــــسابقة، وتب0ـــــ)  يحتـــــاج التفـــــس�� .رالــــسي]لوجية لأل رإ`ــــ5 اســـــ1يعاب الد

َوlــش�kط %ــ� التفــس�� ا'iيــد. hتجــاه النقــدي، والتحليــل الــدقيق ملــش]لة البحــث أو أســئلتھ ُ :

Hــــة، والـــp:ة العلميــــة، والتنظــــيم  عية املنisيــــة، وrخالقيـــة، واملوضــــوعية، وhبت]ا راملـــشر و

وفقا لw&طة املنظمة لعرض م]ونات التفس��
ً

.  

 تفس�� نتائج البحوث الـسي]لوجية، التفـس�� املبتكـر، التفـس�� ا'iيـد، :حيةال
لمات املفتا

  .م]ونات التفس��
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Some Operational guide- lines for interpreting the 
results of psychological research  

Hussein Abdul-aziz Al-Deriny 

Department of Educational Psychology and Educational Statistics, 
Faculty of Education in Cairo (Boys),Al-Azhar University 

E-mail: Hussein.Abdeaziz@azhar.edu.eg 

Abstract: 
Interpretation of human behavior has gone through three stages i.e., 

Legendary, metaphysical and scientific. Recent psychological research 

adopts the scientific approach. Interpretation differs from description. 

Description clarifies (what happened?) while interpretation clarifies 

(how or why this happened?). Therefore, interpretation clarifies the 

psychological meaning of the research results. Interpretation requires 
assimilation of previous studies, critical thinking and careful analysis 

for the research problem. Sound interpretation should be 
methodologically sound, ethical, objective, creative, scientifically 

sound and well organized according to a certain plane. 

Keywords: interpretation of psychological research results, creative 
interpretation, interpretation components. 
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   عض املوج�ات �جرائية لتفس�� نتائج البحوث السي
لوجية

التفـس�� ا'&را%ـ�، ثـم : ي     مرت محاوالت تفس�� السلوك ال}ـشر بمراحـل ثـالث أساسـzىة �ـ�
ــــ� الـــــسلوك إ`ـــــ5 عوامـــــل خياليـــــة، فمـــــثال . ًامليتـــــاف� يقي، وأخ�ـــــ�ا العل(ـــــ) {عـــــز التفـــــس�� ا'&را%ـ

ً
و

اح الــــشيطانية أو ا'iــــن" داخــــل جــــسم املــــرHض النفــــ��) أو العقAــــ� وتوجــــھ ال�ــــ) تكمــــن " وrر
اء الطبيعـــة"ىأمـــا التفـــس�� امليتـــاف� يقي فيفkـــ�ض وجـــود قـــو غي}يـــة تكمـــن %ـــ� . ســـلوكھ " رمـــا و

ادة ا':ياة أو القوة ا':يوHة أو العلية الباطنة %� نظام ال]و نتتحكم %� السلوك مثل إ   .ر

اسة والتفك�� ً     جاء التفس�� العل() للسلوك تفس��ا يقوم ع5A دعائم  راملن�s العل() %� الد
ًوالبحــــث، تفــــس��ا يتحــــصل بــــھ عAــــ5 قــــدر كب�ــــ� مــــن املعرفــــة hحتماليــــة بــــالظواSر والعوامــــل 

ًاملـس�مة %ــ� أحــداث الــسلوك وت1ب0ــ/ البحــوث الــسي]لوجية ا':ديثــة hتجــاه العل(ــ) تــصميما 

ًوتنفيـــذا وتحلـــيال وتفـــس��ا ً ً
 إ`ـــ5 نتـــائج -لبيانـــاتو�عـــد مراجعـــة �ـــ:ة ا-فمـــا أن يـــصل الباحـــث . 

استھ أو بحثھ ح�/ {شرع %� تفس�� النتائج   .رد

  :مع"! التفس��

، أما التفس�� "ماذا حدث؟"     يختلف التفس�� عن الوصف، فالوصف يجيب ع5A سؤال عن 
زإن Sذا معناه أن التفس�� يتجاو حدود وصف " كيف حدث؟ أو ملاذا حدث؟"فيجيب ع5A سؤال 

ن والنظرHات واملعلومات ال�) �ساعد ع5A ف�م النتائج ال�) توصل إل��ا النتائج إذ يضيف القوان�
س سواء ًالبحث أو الد افضة لھر اسة مع الفرض أو  ر أ�انت إيجابية أو سلبية، م1سقة الد   .ر

قام والنتائجو     التفس�� Sو إعطاء وتوضيح الداللة السي] وSو إبراز للعوامل ال�) . رلوجية لأل
اسةأس�مت %� إحداث الظا اسة الظاSرة، . رSرة موضع الد رإنھ التناو العق�A النظر لنتائج د ي ل

ن أي بحث  أل؛روذلك الك1شاف أو تصو العالقات القائمة بي��ا و��ن غ��Sا من املتغ��ات والعوامل
ّعل() إنما ينطو ع5A استخالص خيوط جوانب من ظاSرة ما وضم ً�ا معا %� �سيج منتظم، إنھ ي

جة صدق hست£تاجات ال�) تقديم وعرض للمعطيات ء من ا':كم ع5A د ر ال�) تمكن القار ى
اسة أو البحث؛يتوصل إل��ا البحث ة الد جة جدا ر و�التا`� ا':كم ع5A د ر   .ر

  :فائدة التفس��

اسة ف�ما أدق � ًف�م الظاSرة موضع الد َ إذ أنھ توظيف لل�kاث السابق وتم؛ر َ
ث
ُّ

ل الباحث 
 .ن توضيح العالقات ب�ن الظواSرلد للوصو إ`5 قوان�ّلھ، إن Sذا قد يم�

اسة وأدوا¦�ا وعينا¦�ا نقدا موضوعي � §نقد إجراءات الد ً  . مما يزHد من مصداقية النتائج؛ار
اسة، و�يحاء بطر مختلفة  � قكشف أو اك1شاف الثغرات %� ف�م الظاSرة أو موضوع الد ر

 .لسد تلك الثغرات ومعا'i¨�ا

  :متطلبات التفس��

 .وتحليلھ وتمثلھاس1يعاب ال�kاث السابق  �
استھ �  .رالنظرة النقدية ملا قام بھ الباحث أثناء إجرائھ لد
اء Sذا  � اسات السابقة، وما و ض أو التأييد املتبادلة مع الد راس1شفاف عالقات التعا ر ر

ط �جراء ض أو التأييد من عوامل ترجع إ`5 العينات أو rدوات أو شر والتعا  .إ'»......  ر
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لبحث وأسئلتھ، وذلك لف�م r¬عاد الرئzسية للمش]لة ع5A التحليل الدقيق ملش]لة ا �
ياملستو النظر  .ى

ًالو� للنتائج التطبيقية ال�) قد ت�kتب ع5A ما {سفر عنھ البحث تجنبا للتعميم من  �

 .بيانات غ�� �افية

ط التفس��   :وشر

عية املنisية للتفس�� ب )1 اسات اواملشر رتباع القواعد العلمية واملنisية ا'&اصة بالد
عية ) ال املس}بة( تقدير العوامل املس�مة :النفسية مثل وللسلوك، وتتضمن املشر

Sذا يقت°�) التحقق و ،املنisية التمي�  ب�ن rح]ام وا':قائق، وعدم ا'&لط بي��ما
عية أيضا مدى .  من rح]ام قبل قبول�ا كحقائق-قدر �م]ان-  الدقيق ًوتتضمن املشر و

 .م عل��ا البحث وHت}ناSا الباحثتمثيل التفس�� للنظرHة ال�) قا
اسات السابقة:ثراء التفس�� من حيث )2 سة،ر توظيف الد  ،و وخصائص العينات املدر

 .وطبيعة املوضوع، وإيحاء التفس�� بموضوعات بحثية جديدة
ة hس1يعابية للتفس�� )3 تھ ع5A اس1يعاب وتوظيف املعلومات املتاحة ؛رالقد ر أي قد

Sا  أي أنھ {ستوعب ما سبق ؛ جزئية الصدق بال£سبة لھروالتفس��ات السابقة باعتبا
ة hس1يعابية للتفس�� عن تراكمية ّ�ع´. وHنقده وHتعداه إ`5 ما Sو أشمل منھ ر� القد

قصد بال�kاكمية الرأسية، أن ُي. أفقيةتراكمية رأسية وتراكمية  :العلم، ولل�kاكمية نوعان
اسة نفس الظاSرة ال�) سبق استر{عود العلم إ`5 د  :ر¨�ا، ولكن من منظو جديد مثلر د

اسة الذ�اء رتطو د  :ىأما ال�kاكمية rفقية ف¶) التوسع وhمتداد إ`5 ميادين أخر مثل. ر
اسة علم النفس اللغو يد  .نفس السي´�ا�يال وعلم ، وعلم نفس الفضاء،ر

و  وتقديم الدليل و�ثبات ملا يقدمھ أ، rمانة، وال¹ اSة:البعد rخال¸� للتفس�� مثل )4
اسة أو البحث، والوثو �ºاو ؛يق�kحھ ق�ذلك تزداد احتمالية صدق الد  .ر

اسة : أول�ما:  ول�ا نوعان،املوضوعية )5 راملوضوعية كصفة تم�  املن�s العل() واملتعلق بالد
Sا وإثبات صدق�ا،  راملنضبطة املنظمة ال�) تؤدي إ`5 نتائج يمكن التأكد م��ا بتكرا

 أي تجرده من �ل ؛اتجاSات الباحث واSتماماتھاملوضوعية كصفة تم�  : وثان��ما
ة أخر الفصل ب�ن الذات واملوضوع ات الذاتية أو القيمية، ¬عبا ىhعتبا ر  .ر

قصد �ºا عدم hنحياز إ`5 وج�ة نظر معينة ُ و�� من خصائص املوضوعية، وH،ا':يادية )6
اء ا؛ًتحقيقا لرغبة أو أمنية معينة أي من ½ ر أي أن التفس�� {عطي ل]ل  ضة حقھ ر رملتعا

ًال]امل، وعندما ي1ب0/ التفس�� وج�ة نظر معينة فإن ذلك ي]و قائما ع5A تقدير  ن
 .موضو� بحت إليجابية ا'À¿� أو سلبي¨�ا

إن Sذا يقت°�) . ً أي ترتzب عناصر التفس�� وم]وناتھ وفقا لقاعدة معينة؛التنظيم )7
ترتصو أفضل تخطيط ممكن للطرHقة ال�) 
ُ

ق
َ

 فالتفس�� ؛م �ºا rف]ار التفس��يةَّد
ًالسليم ال يكتفي بحقائق مفككة وإنما يحرص ع5A أن يقدم �سقا محكما يؤدي ف�م �ل  ً

ٍقضية فيھ إ`5 ف�م rخرHات، مما يؤدي إ`5 ت]وHن �ل
 . موحدّ

Hة )8 يتضمن التفس�� ما Sو جديد أو مبتكر، فمثال يمكن أن يتضمن إعادة أن  أي ؛رhبت]ا
ً

اسة بطرHقة أو منظو جديد، أو إضافة تنظيم لع رناصر وم]ونات الظاSرة موضع الد ر
اسة، أو اس1بعاد ¬عض العناصر  ر¬عض العناصر ا':ديثة ال�) توصل إل��ا البحث أو الد
ال�) تث}ت عدم مناسبة أو �:ة انتما�Æا مل]ونات الظاSرة، أو التوليف ب�ن تلك 
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ر'iديدة %� �سق متطو جديد، أو اق�kاح العناصر أو النتائج املتناقضة مع النتائج ا
اس¨�ا، أو تطبيقات عملية مستحدثة  إ'».... رأسلوب مستحدث ملعا'iة الظاSرة ود

ف عل��ا أو أ أي ؛الp:ة العلمية )9 ض املادة التفس��ية مع ا':قائق العلمية املتعا رال تتعا ر
فمثال مع). ًمدعما ذلك بأحدث rبحاث وrدلة(املستحدثة %� اiÈال 

ً
اسات  ر تقدم الد

 أل�Êا ال تخضع للتحقيق التجرÉH) ؛وجود" الغرHزة"النفسية التجرH}ية لم {عد ملف�وم 
 .كت]وHن فر�Ë)" الدافعية"واس1بدال�ا بمف�وم 

ة أن املعا'iة أو  )10 ورمن حدود التفس�� أن الفرض الذي يدعمھ بحث ال {ع0) بالضر
َّالتناو الذي تضم  أصل مختلفة، أو باستخدام نھ البحث سيعمل عملھ %� مجتمعاتل
ات مختلفة  أو مع متغ��ات تا¬عة مختلفة، إن Sذا معناه أن التفس�� ال يمكن أن ،راختبا

اسة ري]و شامال 'iميع أو غالبية جوانب الظاSرة موضع الد
ً

 .ن

  :عناصر مكونات التفس��

اسة ومش]ل¨�ا أو أسئل¨�ا rساسية )1  .رأن يبدأ التفس�� بذكر Sدف الد
اسة أو مش]ل¨�ا ألن الفرض حل hنتقال إ )2 ض مرتبة وفقا ل�kتzب أسئلة الد ر`5 الفر

ً و
اسة أو البحث. مق�kح للمش]لة  .رإن ذلك يحقق الوحدة الفكرHة ب�ن أجزاء الد

ض قبوال أو  )3 ¬عد عرض الفرض يذكر التحليل �حصاÍي املستخدم ون1يجة اختبار الفر
ً

و ُ

ًفضا  .ر
 .وط التفس�� ا'iيدًمناقشة النتائج عقب �ل فرض وفقا لشر )4

 ال��ائية أو العامة ال�) توصل إل��ا الباحث ¬عد conclusionsعرض hست£تاجات  )5
اسة، وذلك تم�يدا لعرض التوصيات، ع5A أن يرا� مدى  ض الد ًتحققھ من فر ر و

اسة تباط ب�ن hست£تاجات وعنوان الد hر  .ر

ض وتحfindingsذكر النتائج �ضافية  )6 ليل�ا وتفس��Sا و ال�) لم �شمل�ا الفر
ض البحث rساسية وإجراءاتھ  .ووتوضيح عالق¨�ا بفر

اسة وأوجھ القصو  )7 رتوضيح قيود الد  ال�) ظ�رت وأثرت ع5A النتائج، limitationsر
 .س�� ذلكفوت

  :قائمة مق�0حة ملراجعة تفس�� النتائج

دة %� مkن البحث )1 دة %� التفس�� مع الوا رhستخدام امل1سق للمفاSيم الوا  .ر
 .وظيف النقدي لل�kاث السابقالت )2
ض )3  .وإبراز العالقة ب�ن املش]لة والفر
اسة %� تفس�� النتائج ومناقش¨�ا )4  .رتوظيف إجراءات الد
اسة أو البحث )5  .رhلk ام بخصائص ومقومات املن�s الذي قامت عليھ الد
 .ا�ع]اس النظرHة ال�) ت}ناSا الباحث ع5A التفس�� )6
 .تخدام rدلةrمانة العلمية %� التفس��، مع اس )7
 .ناملوضوعية وعدم hنحياز دو م´�ر )8
 .العرض اÈ&طط واملنظم مل]ونات التفس�� وعناصره )9

اسة )10  .رإضافة ا'iديد بال£سبة للظاSرة موضوع الد
 .وضع الظاSرة %� سياق�ا العل() )11
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اسة أو البحث )12  .رالk ام التفس�� بحدود التعميم املناسبة للد
 .زتجاو التفس�� ':دود وصف النتائج )13
 .خلو التفس�� من املبالغات وا':شو الزائد الذي ال م´�ر لھ )14
 .وجود الطا¬ع hحتما`� %� التفس�� )15
 .توصل التفس�� إ`5 خاتمة أو است£تاج لھ ما ي´�ره )16
 .ا�ساق التوصيات مع ما توصل إليھ التفس�� )17
اسات السابقة إن وجد )18 ض ب�ن نتائج البحث والد رذكر م´�رات التعا  .ر
سة %� نفس أوضاع�ا ومستوHا¦�ا ال�) قام عل��ا استخدام التفس�� ل )19 ولمتغ��ات املدر

اسة  .رالبحث أو الد
اسة أو البحث )20 جة تحقيق أSداف الد رإجابة التفس�� عن د  .ر
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