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 كيو للفرز بطريقة لشخصيةل ةاألدلري ألولوياتابناء مقياس 
 نورس شاكر هادي العباس

 كلية التربية / جامعة بابل
 مستخلص  ال

هي التعبير الحديث عن فكرة آدلر عن أساليب الحياة، وهي أنماط يتبع  األولويات اآلدلرية للشخصية
وقياس أولويات الشخصية على طريقة . اف الحياةأحدها الفرد في تواصله مع المجتمع وسعيه نحو تحقيق أهد
ومن . وجه خاصومًا وفي التطبيقات السريرية على علم النفس اآلدلري لها تطبيقات واسعة في علم النفس عم

وهي . هي طريقة كيو للفرز( الفردي)األساليب التي إعتمدها المتخصصون في مجال علم النفس اآلدلري 
انات كمية ونوعية على نحو يتسم بمرونة عالية في التطبيق، كما أنها تتفق مع منهجية تقوم على إستحصال بي

 .الفلسفة الكلية لإلنسان التي إنتهجها علم النفس اآلدلري
طريقة كيو للفرز، وتكونت  على إستهدف البحث الحالي بناء أداة لقياس األولويات اآلدلرية للشخصية

على وفق إتفاقهم مع  رة واحدة، ويقوم المستجيبون بفرزها وترتيبهابطاقة تضمنت كل منها عبا( 84)األداة من 
 .تمتعت األداة بمؤشري الصدق الظاهري وصدق البناء، كما إتصفت بالثبات. محتواها

Abstract 
Adlerian personality priorities is the contemporary expression of Adler’s life-

styles; the styles that an individual adapts to deal with the society and to seek goal 

fulfilment. The measurement of Adlerian personality priorities has many implications 

in psychology and especially in clinical settings. Adlerian (individual) psychology 

repeatedly recommended using Q-sort to measure Adlerian personality priorities. Q 

methodology collects both quantitative and qualitative data from participants in a very 

flexible manner. It is also compatible with the holistic philosophy of the Adlerian 

psychology.  

The study aimed at constructing a scale to measure Adlerian priorities using 

Q-sort method. The current instrument constituted of 48 cards, each contains one 

statement. Participants are required to sort all the cards according to their agreement-

disagreement with its content. The scale had acceptable validity and reliability. 

 

 إليه   والحاجة   حث  بال ة  أهمي  / ل  األو   الفصل  
 مشكلة البحث

بأن األفراد  Alfred Adlerمن المفاهيم الجوهرية في علم النفس اآلدلري هي نظرية الفريد آدلر 
 & Ansbacher)الذي ينشأ في سن مبكرة جدًا ويمكن قياسه من قبل المعالجين " إسلوب الحياة"يتصرفون وفقًا لـ

Ansbacher, 1964, p.47; Wheeler, Kern, & Curlette, 1991, p.229). وقد إفترض كيفرKefir 
وقد تم تبني  "personality prioritiesأولويات الشخصية "إعادة صياغة إلسلوب الحياة علة أنه ( 1751)

 ومع. (Ashby, Kottman & Rice, 1998, p.467)ذلك على نطاق واسع من قبل الكثير من األدلريين 
 ,Wheeler, Kern)ذلك، ال توجد أداة موضوعية مقبولة لقياس أولويات الشخصية من قبل المعالجين األدلريين 

& Curlette, 1986, p.16) كما أن هنالك أداة واحدة فقط مقترحة تستخدم للمراحل التطورية المبكرة ،
(Allen, 2005) .لى التقنين ومحدودية البحوث في العديد وما هذا إال إنعكاس لمشكلة أكبر تتمثل في اإلفتقار إ

 .(Kern & Curlette, 2003, p.363; Choca, 1998, p.81)من مفردات نظرية آدلر 
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يحاول البحث الحالي التصدي إلى هذه المشكلة مستخدمًا وسيلة واسعة القبول لقياس الشخصية، تقوم 
في األوضاع السريرية لتعّرف أولويات الشخصية لبناء أداة يمكن استخدامها بسهولة  Q-sort فرز كيوعلى مبدأ 

(Stephenson, 1953, p.89; Watts & Stenner, 2005, p.68). 
 أهمية البحث

 .إن الغرض الرئيس من إجراء البحُث الحاليُّ هو بناء أداة سريعة لقياس أولويات الشخصية األدلرية
لشخصية، فإن بناء مثل هذه األداة يمكن أن تكون له ونظرًا لقلة األدوات المتوافرة لدى المتخصصين ألولويات ا

 .وخصوصًا إذا إمتازت األداة بسهولة التطبيق واإلستعمال. فائدة للعاملين في علم النفس
ما هو أنسب تصنيف "أولهما هو : إن الخوض في هذا الموضوع يتطلب اإلجابة على تساؤلين رئيسين

ستخدامها ألولويات الشخصية يمكن تبنيه لغرض بناء األ ما هي الفقرات التي ينبغي تضمينها : "وثانيهما" داة وا 
 "في هذه األداة 

النظرية القائمة وراء علم النفس األدلري أو علم النفس الفردي  لمعرفةمراجعة األدبيات  من الضروري
الحياة أو أنماط لقد إفترض العديد من األدلريين قوائم ألساليب . الشخصيةأولويات تصنيف وأساليب الحياة أو 
وعلى الرغم من اإلختالفات فيما بينهم، إال أن هنالك من يقول بإشتراك العديد منهم في  .أولويات الشخصية
 .(Wheeler, Kern, & Curlette, 1991, p.231)األفكار الرئيسة 
 quantitativeإسلوب في القياس يسمح بدمج البيانات الكمية  يه Q methodology كيو يةمنهج

بأخذ الحرف األول من كل من المصطلحين  Qومن هنا أتت تسمية المنهج )للبحوث  qualitativeالنوعية و 
 ,Brown, 1980). ذاتية معقدة مثل اآلراء، واإلتجاهات، والقيموهو يستخدم لدراسة ُبنى ( باللغة اإلنكليزية

p.19; Johnston, Angerilli, & Gajdamaschko, 2004, p159) . 
في المفهوم األدلري ألولويات الشخصية من خالل بناء أداة  تائج البحث الحالي المساهمةمن شأن ن

ذا. لقياس هذا المفهوم النظري في األوضاع السريرية ما تمتعت األداة بالصدق والثبات، فإن بإمكان المعالجين  وا 
القائمة على النظرية مع أساليب  أولويات الشخصية لدى المراجعين ومطابقة التداخالت العالجيةاألدلريين قياس 
كما أن بناء أداة لقياس أولويات الشخصية يمكن أن يفتح الباب أمام إجراء المزيد من الدراسات . حياة المراجعين

ستكشاف تطبيقات أولويات الشخصية في السلوك والوظائف النفسية لألفراد  .في هذا المفهوم وا 
 هدف  البحث  

 .Q-sort كيو للفرز بإسلوب أولويات الشخصية األدلريةقياس أداة ل ناءيستهدُف البحُث الحاليُّ ب
 حدود  البحث  

عينٍِّة مْن طلبِة ل Q-sortبناء أداة لقياس أولويات الشخصية األدلرية بإسلوب تحدََّد البحُث الحاليُّ 
مَن األربع األولى  للمراحلِ ( العلمّي واإلنسانيّ )ومَن التخصُّصيِن ( الذكوِر واإلناثِ )مَن الجنسيِن  بابلجامعِة 

ليَّةِ   .الصباحيَّةِ  الدراساِت األوَّ
 تحديد المصطلحات

 Adlerian Personality Prioritiesأولويات الشخصية األدلرية : أولا 

النمط المفيد إجتماعيًا، والنمط المتحكم، : هي أنماط الشخصية األربعAdler (1791" :)آدلر تعريف  .1
 .(Adler, 1998, p.36)" المتجنب والنمط اآلخذ، والنمط
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النمط المتفوق أخالقيًا، والنمط المتحكم، والنمط المتجنب، والنمط Kefir (1751" :)تعريف كيفر  .2
 .(Kefir, 1971, p.vi)" المسترضي

إسلوب لقياس أساليب الحياة بإستخدام الشعور بالنقص أو التفوق وفقًا لنظرية Pew (1751" :)تعريف بيو  .9
 .(Pew, 1976, p.58)" آدلر

 ,Brown, 1976)" هي األساليب المتفوق، والمسترضي، واآلخذBrown (1751" :)تعريف براون  .8

p.23). 

 .(االدرجة التي يحصل عليها المستجيب على أداة قياس أولويات الشخصية)أما التعريف اإلجرائي للمتغير فهو 

 Q-sort methodفرز كيو للطريقة : ثانياا 

ل تللفرد، بحيث تح( أو أهميتها)ترتيب الفقرات وفقُا لتمثيلها "Stephenson (1779 :)تعريف ستيفنسن  .1
" ، بينما تحصل الفقرات األقل تمثياًل له أدنى الدرجاتالفقرات األكثر تمثياًل له على درجات أكثر

(Stephenson, 1953, p. 357). 

ب مجموعة من العبارات المتفق عليها طريقة يقوم فيها المحكم أو المستجيBlock (1711" :)تعريف بلوك  .2
 .(Block, 1961, p.8)" مسبقًا ليقوم بترتيبها في مجموعات تمثل كل األوصاف التي ُيسمح لهم بإستخدامها

هو إختبار يقوم فيه المستجيب بتبويب الفقرات إلى فئات وفقًا لُبعٍد Colman (2001" :)تعريف كولمان  .9
وصفية في عدد  عباراتالمتضمنة من البطاقات  رزمةما يكون ذلك بترتيب ، وغالبًا ال أتفق/ أتفق من قبيل 

 .(Colman, 2006, p.13) "وُيعد هذا الترتيب نوعًا من مقاييس التقدير. ثابت من المجموعات

أداة قياس تتكون من مجموعة بطاقات يقوم المستجيبون بترتيبها وفقا لمالئمتها )أما التعريف اإلجرائي لها فهو 
 .(لهم

                                                                                                                                                                                          
 الثاني الفصل  

 نظري   طار  إ
 علم النفس األدلري

 Individual، ويسمى أيضًا علم النفس الفردي Adlerian Psychologyعلم النفس األدلري 

Psychology (Hoffman, 1994, p.53) يقوم على نظريات ألفريد آدلر ،Alfred Adler وقد . وكتاباته
كان آدلر من أوائل تالميذ مع فرويد الذين إنشقوا عنه بسبب إختالفات تنظيرية حول طبيعة الشخصية اإلنسانية 

(Ellenberger, 1970, p.117). 
لقد أكد آدلر ومن بعده علماء النفس اآلدلريون على أهمية توجهات األفراد نحو مصلحة المجتمع 

 ,Grey)بوصفها مفهومًا مهمًا في العالج النفسي وفي مفهوم الصحة النفسية في منظومة علم النفس الفردي 

1998, p.37; Sperry, 2007, p.126) . ولخص كل من دنكمايرDinkmeyer  وسبيريSperry (2000 )
إن مقياس تقدم الفرد يتمثل في إزدياد . "في العالج النفسي اآلدلري بالنمو الإلجتماعي للفردأهداف وطبيعة التقدم 

وهو ما يدعوه اآلدلريون االهتمام  –القابلية على مواجهة مهمات الحياة، وافي األخذ والعطاء، وفي التعاون 
 .(Dinkmeyer and Sperry, 2000, pp. 178-179)" اإلجتماعي

المعّبر عنها في  وأكد اآلدلريون على أن الفرد إنما يتميز بإسلوب الحياة أو نوعية أولويات الشخصية
وأن إسلوب حياة . (Ansbacher, 1967, p. 193)مفهوم الفرد لذاته والنهج الذي ينتهجه لتلبية متطلبات الحياة 
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وهو المصطلح الذي إستعمله آدلر )وهو يشمل مفهوم الذات ومثال الذات . لحياةالفرد هو التوجه األساس في ا
 ، وصورة العالم، والقناعات األخالقية أو منظومة السلوك المقبول لدى الفرد(للداللة على الطبيعة الغائية للفرد

(Dinkmeyer, Pew, & Dinkmeyer, 1979, pp.81-82) . وقد أجرى ليمايرLemire (2005 )جعة مرا
للمنظرين اآلدلريين المهمين في علم النفس اآلدلري متوصاًل إلى إجماعهم أن هنالك أربعة طرائق ُيعبر فيها عن 

واإلنجاز  ،والتشجيع، والتطوير، وقد أطلق عليها تسمية االهتمام. االهتمامات االجتماعية في السلوك اإلنساني
(Lemire, 2007, pp.60-61). 
وحدة الشخصية وغرضية : مقدمتين منطقيتين، هماإلسلوب حياة الفرد على يقوم المفهوم اآلدلري 

سلوب حياة الفرد هو نمط من السلوك يتماشى أهدافه الخيالية . (Vaughan, 1927, p.363)السلوك  أي )وا 
ويؤكد . (Manaster, 2009, p.7)ويتبناه الفرد مبكرًا في حياته بوصفه منطقه الخاص  (غرضية السلوك

ومن هنا . ون على أن اإلنسان في الصغر يشعر باإلتكالية والضعف مقارنًة بالراشدين والعالم من حولهاألدلري
فيبحث الطفل عن وسائل للوصول بهذه الدونية الُمدَركة إلى مستوى من التفوق أو . ينشأ إدراك للنقص والدونية

 Dinkmeyer, Pew) منه بالخيارات واألفعاليخرج ( إسلوب الحياة)فيكون الفرد منهجًا للحياة . األمن النسبيين

& Dinkmeyer, 1979, p.57). 
 إسلوب الحياة وأولويات الشخصية

فهم إسلوب حياة الفرد، ولكنه وقف ضد اإلمعان في إستخدام أنظمة تقسيم أنماط  ن آدلر أهميةبيّ 
. خص إسلوب حياة فرديليس لنا أن ننظر للناس على أنهم أنماط، ألن لكل ش( "1797)الشخصية، فكتب عام 

 "األفرادوعليه، إذا تكلمنا في األنماط، فإنها لن تكون سوى أداة مفاهيمية للوصول إلى فهم أفضل لتشابهات 
(Vaihinger, 2009, p.223). 

، إستنادًا (، واآلخذ، والمتجنب، والمنتج إجتماعياً المتحكم)ومع ذلك، فقد وّضح آدلر أربع أساليب للحياة 
التي قال بها الطبيب اإلغريقي القديم  (الدموي، الصفراوي، السوداوي، البلغمي)ألخالط األربعة إلى نظرية ا

ومن هذه األنماط األربع ألساليب الحياة التي قال بها آدلر، ُعرِّفت ثالثة على أنها غير . Hippocratesأبوقراط 
على الحاجة إلى التعاون واإلنتماء  مالئمة لتحديات الحياة في المجتمع، والنمط الرابع هو وحده القائم

 .(Kefir & Corsini, 1974, p.165) اإلجتماعيين
النمط و . الهيمنة في عالقاته مع اآلخرينأول أنماط آدلر هو النمط المتحكم، وُيظهر نزعة الفرد إلى 

. ن يحققونها لهالسعي وراء أهدافه من خالل جعل اآلخريالثاني هو النمط اآلخذ، يشير إلى الفرد الذي يحاول 
هو النمط و  ،أما النمط الرابع. النمط الثالث هو النمط المتجنب، ويشير إلى الفرد الذي يتجنب تحديات الحياة

هذه األنماط . وتلبية حاجات الفرد من خالل التعاوناالجتماعية المنتج إجتماعيًا، ويكون متوجهًا نحو المصلحة 
نة لمخطط رب إستنادًا إلى االهتمام والنشاط االجتماعيين  (1)، كما في الجدول اعياألربعة هي العناصر المكوِّ

 .(Ansbacher & Ansbacher, 1964, p.92) لدى الفرد
 أساليب الحياة األربعة بحسب الفريد ادلر(: 1)الجدول 

درجة عالية من االهتمام  
 اإلجتماعي

درجة منخفضة من االهتمام 
 اإلجتماعي

 النمط المتحكم مط المنتج إجتماعياً الن درجة عالية من النشاط
 النمط اآلخذ النمط اآلخذ درجة منخفضة من النشاط

ورأي في . أن أغلبية التصنيفات اآلدلرية تركز على السلوكيات السلبية Kopp (1741)الحظ كوب 
من تسع أنواع  فإقترح تقسيمًا يتكون .ذلك تناقضًا مع تأكيد آدلر على الجوانب اإليجابية من السلوك واألهداف
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عرضًا نظريًا لألنواع التسعة من ( 2)ويبين الجدول . من أساليب الحياة قدمها مع االهتمام االجتماعي وبدونه
متازت . االجتماعيالكفاح للوصول إلى األهمية تستند إلى األهداف االجتماعية، مع التدرج بين قطبي االهتمام  وا 

 تطبيقها في تكوين المفاهيم عن كيفية إرتباط الفرد باآلخرينألساليب الحياة بسهولة ( 1747)صيغت كوب 
(Kopp, 1986, pp.17-21). 

 أنواع الكفاح بحسب كوب(: 1)الجدول 
 مع االهتمام االجتماعي من دون االهتمام االجتماعي األهداف في الكفاح نحو األهمية

 حي الضمير واعظ األخالقية
شهيد-ضحية العدالة  محامٍ  

 فرداني مقاوم اإلستقاللية
 مصدر للمعرفة مدعي المعرفة المعرفة
 منِجز محرِّك اإلنجاز
 منظِّم متحكم الترتيب
 حاصد آخذ اإلكتساب
 ناصح منتقد التقييم
 مجامل مسترضٍ  السالم

أولويات الشخصية بوصفها طريقة منقحة لدراسة مفهوم أساليب الحياة ( 1751)إقترحت كيفر 
قسيمها المقترح ألولويات الشخصية، الذي تقدمت به في تجمع عالمي لعلماء النفس وت. الشخصية لدى الفرد

 :وقد حددت أربعة أنماط في إنموذجها ألولويات الشخصية. اآلدلريين، كان يستند إلى النظرية والخبرة السريرية
 خرينالمسترضي، وهو الذي يسعى إلنجاز أهدافه من خالل الحصول على التأييد أو القبول من اآل. 

 المتفوق، وهو الذي يسعى إلى تحقيق منزلة إجتماعية عالية أو مستوى من اإلنجاز يفوق اآلخرين. 

 المستريح، وهو الذي يسعى إلراحة نفسه وتجنب الضغوط والمواقف الضاغطة. 

  أو السيطرة الداخلية على الذات من على البيئة الخارجية المسيطر،وهو الذي يسعى للسيطرة
 .(Dreikurs, 1972 p.37).هدافهأجل تحقيق أ

وقد أدلت برأيها في وقٍت كان الكثيرون يتساءلون فيه عن التوجه المستقبلي للنظرية اآلدلرية، فوجدت 
Corsini (1758 )ثم تابعت مع كورسيني  .(Ward, 1979, p.14)لرأيها الترحاب في البحث والتطبيق 

ية، متوصلين إلى معايير التصنيف الجيد ألساليب الحياة مراجعة التصنيفات المتوافرة في األدبيات اآلدلر 
 :والشخصية اإلنسانية

 .أو السلوكيات/ويجب أن يكون مفيدًا تصنيف عدد ال بأس به من الناس و. أن تكون له تطبيقات واسعة .1

 .أن يتصف بالدينامية أكثر من السكون؛ أن يمثل األفعال أكثر من األنماط؛ السلوك أكثر من المظهر .2

 .يوضع الناس فيها" خانات"يكون ممتدًا؛ أي ال يتكون من  أي .9

 .أن يكون معقدًا ومركبًا، على نحو يتضمن متغيرين أو أكثر في الوقت ذاته، وبذا فهو يسمح بالتعبير .8
(Kefir & Corsini, 1974, p.164). 

 أدوات القياس في علم النفس اآلدلري
، وغالبًا ما ُتستكمل في في علم النفسي اآلدلري مهمةال من المهمات األولىيعد قياس أساليب الحياة 

المعمول وترجع أدوات القياس  .(Kern, Yeakle, & Sperry, 1989, p.39)الجلسات األولى مع المراجعين 
 & Ansbacher)بها في علم النفس اآلدلري إلى األسئلة التي إقترحها آدلر لتوجيه المقابالت المبكرة 

Ansbacher, 1964, p.94) . حول الترتيب الوالدي، والتفاعالت )وقد طّور اآلدلريون الجدد أسئلة أدلر
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لتصبح مجموعات محددة من األسئلة لغرض إستخدامها في ( األسرية، والمشكالت الطبية، والعالقة بين اآلخرين
 .(Shulman & Mosak, 1988, p.23)األوضاع السريرية 

 طريقة كيو للفرز ومنهجية كيو
 ,Shinebourne, 2009)ذات اصل تنظيري  qualitative و هي طريقة بحث نوعيمنهجية كي

p.93).  وهو يستخدم التقنيات الكميةquantitative  وطريقة خاصة في جمع البيانات( مجموعة كيوQ-set )
إذ  .(Block, 1961, p.91)لتعّرف عناقيد التقييمات الذاتية للمستجيبين ( Q analysisتحليل كيو )وتحليلها 

 Van Exel)ُيطلب من المستجيبين فرز مجموعة من العبارات علة وفق معايير محددة سلفًا في توزيع إجباري 

& de Graf, 2005) . عادة ما يكون توزيعًا طبيعيًا، كما هو )وتفرز فقرات مجموعة كيو على نمط محدد سلفًا
المقارنة الذاتية بين كل الفقرات في مجموعة كيو، وللسماح ب(. الحال بطريقة كيو لفرز أولويات الشخصية اآلدلرية

إلى حين إنتهاء مهمة فرز " يمكن الوصول إليها وفرزها"على نحو تبقى جميع الفقرات في مجموعة كيو 
 .(Thomas & Watson, 2002)المستجيبين للفقرات 

 علم النفس اآلدلري ومنهجية كيو
وتركيزها على المنظور " بين األشخاص بدال من اإلختبارات إيجاد العالقات اإلرتباطية"إستنادًا إلى مبدأ 

إذ يفترض كل من منهجية كيو . الذاتي للفرد، تعد منهجية كيو متناسبة مع إفتراضات علم النفس الفردي اآلدلري
قائل الوعلم النفس اآلدلري أن المعتقدات الذاتية للفرد تعد عناصر مهمة في التقويم، كما أنها تتفق مع اإلنموذج 

 .(Stephenson, 1935, p.19) أن اإلنسان كل ال يتجزأ
 

 الثالث   الفصل  
جراءاته   البحث   ة  منهجي    وا 

جراءاتمتهجية البحث و تتضمَُّن  ختيار عينة تحديَد مجتمِع البحِث،  هُ ا  ، مناسبة إلجراءات إعداد األداةوا 
 .ثم إجراءات بناء األداة وفق أهداف البحث الحالي

 عينتهمجتمع البحث و 
تكّون مجتمع البحث الحالي من طلبة المراحل األربع األولى من الدراسة الصباحية في جامعة بابل 

 لغرِض إجراِء تحليِل الفقراِت، لةٍ ممثِّ  نةٍ عيِّ  على لحصولِ لو . (2019–2012)الدراسيِّ  عامِ لل( ومن كال الجنسين)
على  بناءاً  حصائيِّ اإل المجتمعِ  منَ  ناتِ العيِّ  منَ  هذا النوعِ  ختيارُ إ ويتمُّ ، نقوديةِ العُ  ةِ العشوائيَّ  بالطريقةِ  نةُ عيِّ ال تْ حبسُ 

 ى كل  سمّ ، يُ (مشتركةٍ  خصائصٍ  ذاتَ  طبقاتٍ  ليستْ ) واضحةٍ  ةٍ جزئيَّ  و مجموعاتٍ أ في وحداتٍ  المجتمعِ  فرادِ أ عِ تجمُّ 
 .ِه الطريقِة ليسْت عشوائيًَّة كاملةً والعيِّنُة المختارة بهذ .(157-158، ص1744الخليلي وعودة، ) نقوداً منها عُ 

وهَي األكثُر إستخدامًا في بحوِث العلوِم اإلنسانيَِّة  .بمعنى أنَّها ال تمثُِّل المجتمَع، إال أنَّها الطريقُة األكثُر واقعيَّةً 
 تْ ختير أُ  ثمَّ  .واإلنسانيِّ  العلميِّ  :صينِ للتخصُّ  وفقاً  البحثِ  مجتمعِ  مَ سِّ ، قُ لى هذا األسلوبِ إ ستناداً وا   .على نحٍو عام  

 نَّ أ علماً  .الطلبةِ  منَ  مجموعة   تْ ر يختأُ  قسمٍ  كلِّ  ومنْ  .ةٍ كليَّ  كلِّ  منْ  قسمينِ  ختيارُ إ تال ذلكَ  .صٍ تخصُّ  كلِّ  منْ  كلّية
ْت دعبستُ ا  و  .فرداً ( 270) نةِ عيِّ ال افرادِ  عددُ  بلغَ  وقدْ  .البسيطِ  العشوائيِّ  باألسلوبِ  يتمُّ  كانَ  عنقودٍ  كلِّ  ضمنَ  ختيارَ اإل
 حسبَ  تْ عتوزَّ  إستمارًة،( 281)فكاَن مجموُع اإلستماراِت المتبقيِة  .عنها جابةِ اإل كتمالِ إ لعدمِ  ةً ستمار إ (7)

 .(9)الجدوُل  نُ بيِّ يكما  ،والجنسِ  والقسمِ  ةِ والكليَّ  صِ التخصُّ 
 والجنس   م  والقس ة  والكلي   ص  التخص   حسب   نة  عي  ال فراد  أ توزيع  (: 3)الجدول  
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 اإلناث الذكور المجموع الجنس الكلية التخصص

 114 12 71 الهندسة علمي
 129 18 77 األساسيةالتربية  إنساني

 281 121 117 المجموع
 البحث   أداة

، إلغرِض  طبيعِة العيِّنِة والهدِف مَن  تتناسُب معَ  أداةٍ َلَزَم إستعماُل ستكماِل إجراءاِت البحِث الحاليِّ
 :البحِث الحاليِّ كما هَو مبيَّن  أدناهُ  أداةبإعداِد قاَم الباحُث لذا ، دراسةِ ال

 بطريقة كيو للفرز قياس األولويات األدلرية للشخصية خطوات بناء أداة
 :تتضمن البحوث التي تجرى وفق منهجية كيو خمسة خطوات أو مراحل

 (.ا مجموعة كيووهو مدى التوصيفات التي سوف تصاغ منه" )الملتقيات"تحديد  .1

 (.وهي عينة الفقرات التي سوف يفرزها المستجيبون ترتيبياً )صياغة مجموعة كيو  .2

 .إختيار مجموعة المستجيبين .9

 .قيام المستجيبين بفرز مجموعة كيو .8

 .تحليل البيانات وتفسيرها .7

(van Exel and de Graaf, 2005). 
: العملية بثالثة مراحل هيهذه Watson (2002 )وواتسون  Thomasكما لخص كل من توماس 

 .(Thomas & Watson, 2002, p.143)التصميم المناسب، والتطبيق المناسب، والتحليل المناسب 
 األولويات اآلدلرية للشخصية مقياسل (الملتقيات) مجالت  التحديد  

ِة بالمتغيِّرِ  األولويات اآلدلرية للشخصيةُحدِّدْت مجاالُت  مع التركيز تحديد  ،في ضوِء األدبيَّاِت الخاصَّ
 :، ومن التقسيمات التي خضعت للمراجعة هيالتقسيم األنسب للعمل به في تبويب أولويات الشخصية اآلدلرية

 .(Adler, 2009, pp. 283-287)تقسيم آدلر للشخصية  .1

 .(Allen, 2003, pp.366-375) تقسيم آلن .2

 .(Ansbacher, 1967, pp.191-212)تقسيم آنسباخر  .9

 .(Kefir and Corsini, 1974, pp.163-178)وكورسيني تقسيم كيفر  .8

 .(Kopp, 1986, pp.17-25)تقسيم كوب  .7

 :وتوصل إلى الباحث مجاالت األولويات اآلدلرية للشخصية، كما يأتي
ويركز . أو األبرز في الموقف" األفضل"يبدي مياًل لتحقيق األمن أو األهداف بأن يصبح الشخص : التفوق .1

 .لى الكفاءة وُيظهر إحساسًا عاليًا بالمسؤوليةهذا الفرد غالبًا ع

وربما ُيظهر نقصًا في " متمهالً "وقد يبدو هذا الفرد . يسعى لتجنب القلق من خالل اإلشباع المباشر: الراحة .2
 .التخطيط يسبب له المصاعب في الحياة

يواجه مشكالت بسبب  وربما يهمل إحتياجاته الخاصة وقد. يبدو متعاونًا ومتلهفًا لإلسترضاء :سترضاءاإل .9
 .التجنب المفرط للصراعات

وقد يخشى فقدان السيطرة ويسعى إلى السيطرة . يمتاز بتقييد الذات ومحدودية الخبرات الشخصية :السيطرة .8
 .على خيارات اآلخرين
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 .وقد يخشى التفاعالت والمواجهات الشخصية المؤلمة. محدودية التفاعالت وقلة المقربينيمتاز ب :التجنب .7

ولربما ُيظهر إهتمامًا مفرطًا في الممتلكات . ُيبدي تركيزًا على الحصول على الموارد وتجنب النقص :خذاأل .1
 .بوصفها دليل على قيمة الذات

 مجموعة كيو لقياس األولويات اآلدلرية للشخصية صياغة
مجموعة التصنيفات المبينة أعاله، صيغت األولويات اآلدلرية للشخصية في ضوِء بالرجوع لتوصيفات 

. (وهي مجموعة كيو)ليتم فرزها ترتيبيًا بإسلوب كيو للفرز فقرات لكل مجال،  (4)، بواقع عبارة( 84)متكونة من 
لصياغة مجموعة كبيرة موسعة من العبارات بلغ عددها ( 1711)وتمثلت الخطو األولى بإستخدام توصيات بلوك 

ثم أجريت عملية التنقيح الدقيق . فقرة( 49)به إلى ، ثم تقليصها بإسلوب اإلختزال بناءًا على التشا(174)
تتوزع هذه الفقرات بالتساوي على كل أنواع . Block, 1961, pp.113-117)فقرة ( 84)للفقرات، فتبقت 
 .(1)، وكما هي مبينة في الملحق أولويات الشخصية

 وصف األداة وطريقة تصحيحها
سم، مغلفة بطبقة من ( 7×5)رق المقوى بحجم على بطاقة من الو ( 84)الـت كل من العبارات عُطب

ووضع ترقيم على ظهر البطاقة لتسهيل تدوين . البالستك الحراري لمنع تلفها بسبب كثرة تداولها باأليدي
ويقوم الباحث بخلط البطاقات عشوائيًا قبل تقديمها إلى . اإلستجابات الحقًا بعد أن يقوم المستجيبون بترتيبها

أتفق "فرز البطاقات إلى مجموعتين رئيستين على أساس التعليمات الطلب من المستجيب  وتتضمن. المستجيبين
  .ثم يطلب منه ترتيب جميع البطاقات في سبع مجموعات فوق المنضدة." أرفض عموماً "و" عموماً 

ونظرًا لعدم خضوع المستجيبين . من قبل المستجيبين صيغت التعليمات بحيث تكون سهلة الفهم
 .إلسلوب كيو للفرز سابقًا، فقد توجب وضع تعليمات تفصيلية لخطوات الفرز

ويتم تحليل البيانات بإستخدام التحليل العاملي اإلستكشافي إلستجابات كل شخص لتحديد العوامل 
لعاملي اإلعتيادي، فإن تفسير التحليل العاملي وبخالف التحليل ا. (Brown, 1991)المشتركة في البيانات 

للبيانات بطريق كيو ال يكون على أساس التشبعات بل يقوم على التحليل النوعي لمحتوى للعبارات التي يتضمنها 
 .(Wheeler & Montgomery, 2009, pp.287-299)العامل الواحد 

 يق  للتطب األولويات اآلدلرية للشخصية مقياسصالحي ة  فقرات  
 1على مجموعٍة مَن الخبراِء المتخصصيَن في علِم النفسِ  األولويات اآلدلرية للشخصية مقياس ُعرَض 

ضمَن إجراءاِت  األولويات اآلدلرية للشخصيةلقياِس  إبداِء الرأِي في مدى مالئمتهِ بوصفهُم محكِّميَن لغرِض 
سُتخدَم مربَُّع ك، (Corsini, 1999, p.361) البحِث الحاليِّ  للحكِم على داللِة آراِء الخبراِء حوَل  2αاي وا 
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 .جدملة بغدلة/ كقبة لآلةلب/ قبسم عقم للنفس: أرو  حميد رببع .ة. أ .1
 .جدملة بغدلة/ كقبة لآلةلب/ قبسم عقم للنفس: خقبل إبرلهبم رسول .ة. أ .2
 .جدملة بغدلة/ كقبة لآلةلب/ قبسم عقم للنفس: سندء عببسى للدلغبستدين .ة. أ .3
 .جدملة بغدلة/ كقبة لآلةلب/ قبسم عقم للنفس: وهب  جمبد للكبببس  .ة. أ .4
 .جدملة بغدلة/ كقبة لآلةلب/ قبسم عقم للنفس: لنلدم لفتة موسى .ة. م. أ .5
 .جدملة بغدلة/ كقبة لآلةلب/ قبسم عقم للنفس: سندء جمول فبصل .ة. م. أ .1
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عدا )لجميع الفقرات  (0007)ومستوى داللٍة ( 1)عنَد درجِة حريٍَّة  2قيِم كا وُحسبت، صالحيَِّة الفقراِت المقترحةِ 
 .وقد حازت جميع الفقرات قبول المحكمين (.التي أجمَع الخبراُء على قبولهاتلك 

 األولويات اآلدلرية للشخصية مقياسلالتطبيق  اإلستطالعي  
الغرُض مَن الدراسِة اإلستطالعيَِّة هَو التأكُُّد مْن وضوِح التعليماِت والفقراِت وحساِب الوقِت الالزِم 

األولويات اآلدلرية  مقياسوزِّعْت نسخ  مَن وقد  ،(59، ص1747الزوبعي، بكر، والكناني، )إلستكماِل اإلجابِة 
وذكَر ، (9)الجدوُل  ، كما يبيِّنُ التربية للعلوم اإلنسانية بجامعة بابلطالبًة مْن كليَِّة طالبًا و ( 29)على  للشخصية

وكاَن معدَُّل الوقِت المستغرِق إلستكماِل اإلجابِة هَو ، كانْت واضحًة ومفهومةً والفقراَت المستجيبوَن أنَّ التعليماَت 
 .دقيقةً ( 18)

 
 

 األولويات اآلدلرية للشخصية مقياسلاألول   عينة  التطبيق  اإلستطالعي  (: 3)الجدول  
 العدد الجنس
 11 ذكور
 19 إناث

 29 المجموع
 األولويات اآلدلرية للشخصية مقياس تطبيق  

هذا  تطبيقُ  ويتمُّ ، األولويات اآلدلرية للشخصية مقياس فقراتِ  تحليلُ  هوَ  التطبيقِ الغرُض مَن هذا 
، 1747الزوبعي، بكر، والكناني، ) لهُ  عدُّ يُ الذي  صليَّ األ المجتمعَ  ثلونَ يم فرادِ األ منَ  على مجموعةٍ  مقياسال

 فرادِ األ نسبةُ  تكونُ  ،وبذلكَ (. 281)إسُتعملت لهذا الغرض إستمارات عينة البحِث آنفة الذكر، وعددها (. 59ص
كما أنَّ  ،(Nunnally, 1978, p.262) الفقراتِ  تحليلِ  المطلوبَة إلجراءِ ( 1:7)نسبَة ل مالئمة راتِ قالف لى عددِ إ

 Sample Sizeوفقًا لبرنامِج حساِب حجِم العيِّنِة حجَم العيِّنِة يمكُن وصفُه بأنَُّه ممثِّل  للمجتمِع الذي ُسحَب منُه؛ 

Calculator  (MaCorr Research, 2010). 
 األولويات اآلدلرية للشخصية مقياستحليل  فقرات  

ريَّة  في بناِء اإلختباِر، فهَي توفُِّر تقويمًا نوعيًَّا لمحتوى الفقراِت وصيغِة َي عمليَّة  جوهه الفقراتِ  تحليلُ 
يًَّا دقيقًا لكلِّ فقرٍة مْن فقراِت اإلختباِر لتحديِد ما إذا كانتْ   كل  تقديِم اإلختباِر مْن ِقبِل واضعيِه، كما توفُِّر تحلياًل كمِّ

القدرِة على التمييِز بيَن المستجيبيَن المختلفيَن في مستوياِت ظاهرٍة ما منها متمتِّعًة بمستوًى مقبوٍل مَن الصعوبِة و 
(Luecht, 2005, pp.958–967) ختبارِ اإل فقراتِ  منْ  فقرةٍ  كلِّ  عنْ  فرادِ األ ستجاباتِ إ فحصِ  عمليةُ ، وهَي 

 !Errorمنها  سُتخدمَ إ، الفقراتِ  لتحليلِ  الطرائقِ  منَ  العديدُ  وتوجدُ  (.58، ص1747الزوبعي، بكر، و الكناني، )

Reference source not found.و ،Error! Reference source not found.  ِضمَن إجراءات 
 .األولويات اآلدلرية للشخصية مقياسفقراِت  تحليلِ 

 ألولويات اآلدلرية للشخصيةا مقياسمؤشرات  الصدق  في 
 ختبارُ ، واإلةِ النفسيَّ  ختباراتِ اإل بها في بناءِ  هتمامُ اإل التي يجبُ  المهمةِ  الخصائصِ  منْ  الصدقُ  يعدُّ 

الزوبعي، بكر، و الكناني، ) قياسها جلِ أل ضعَ التي وُ  أو الظاهرةِ  السمةِ  على قياسِ  القادرُ  ختبارُ اإل هوَ  الصادقُ 
، والصدُق (71، ص2000األنصاري، ) قياسهُ  منهُ  طلبُ ما يُ  المقياُس  يقيَس  أنْ  هوَ  والصدقُ ، (97، ص1747

، بْل هَو أقرُب إلى أْن McGrath (1747)ومكراث  Brinbergليَس سلعًة تبتاُعها التقنياُت، كما يذكُر برنبيرك 
وصوُل إليها، فهَي بنظرهما أقرُب إلى يكوَن مفهومًا يشيُر إلى حالٍة مثاليٍَّة يمكُن السعُي إليها ولكْن ال يمكُن ال
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 & Brinberg)مفهوِم الصفِة النوعيَِّة، ذلَك أنَّها تُقدَُّر نسبيًَّا بحسِب الغرِض مَن اإلختباِر وظروِف تطبيقِه 

McGrath, 1985, p.13) ، ْيةُ تاآل الصدقِ  مؤشراتُ  األولويات اآلدلرية للشخصية مقياسفي  توافرت: 
 األولويات اآلدلرية للشخصية ياسمقالصدُق الظاهريُّ ل

ًا ظاهريَّ  جلهِ أ منْ  عدَّ أُ الذي  للغرضِ  ختبارِ اإل على مدى قياَس  التعرفَ  الصدقِ  منَ  هذا النوعُ  فُ ستهدِ يَ 
 عتبارات  إ لهُ  الظاهريَّ  الصدقَ  نَّ إلى أ( 2000) األنصاريُّ  ، ويشيرُ (88، ص1747الزوبعي، بكر، و الكناني، )

، 2000األنصاري، ) ختبارٍ إ األولى أليِّ  في المراحلِ  تدخلَ  أنْ  يجبُ  وكفاءتهِ  وى المقياسِ محت ةِ بصحَّ  ة  خاصَّ 
 الخبراءِ  منَ  على مجموعةٍ  المقياسِ  فقراتِ  عرُض  هيَ  الظاهريِّ  إلى الصدقِ  لِ في التوصُّ  طريقةٍ  ، وأفضلُ (75ص

على  مؤشَّرُ هذا ال ُيعدُّ و . (Ebel, 1972, p.551) قياسها رادُ الم ةِ الخاصيَّ  ها في قياسِ على صالحيتَّ  للحكمِ 
مَن الخبراِء  مجموعةٍ على فقْد عرضُه الباحُث  ؛األولويات اآلدلرية للشخصية مقياسمتوافرًا في  الصدقِ 

األولويات اآلدلرية  مقياسصالحيَُّة فقراِت " عنوانِ  تحتَ  ، كما ورَد ذكرُه سابقاً المتخصصيَن في علِم النفسِ 
 ."يقِ للتطب للشخصية

 األولويات اآلدلرية للشخصية مقياسصدق البناء ل
إجراء التحليل العاملي لفقرات اإلداة بإستخدام التحليل ، من البناءصدق  توافرت في األداة مؤشر

، والتدوير بطريقة (إنطالقًا من المجاالت الست المكونة لألداة، نظرياً )العاملي اإلستكشافي لست عوامل 
وأظهرت التشبعات أن البناء العاملي لألداة . SPSSالفاريماكس، بإستخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 . كان متماشيًا مع التركيبة النظرية للفقرات ضمن المجاالت المحددة
 األولويات اآلدلرية للشخصية مقياسمؤش رات  الثبات  ل
إلى  لُ التوصُّ  مكنُ ويُ ، لإلعادةِ  وقابلةٍ  سقةٍ متَّ  معلوماتٍ  على توفيرِ  لقدرتهِ  ختبار  إ وَ ه المقياسِ  ثباتُ 

 فقراتُ  إذا كانتْ  قُ يتحقَّ ( الداخليُّ  ساقُ تِّ أو اإل) الداخليُّ  ، فالثباتُ طرائقِ ال ٍد منَ عد ستعمالِ إب الثباتِ  راتِ مؤشِّ 
 نفسِ  في إعطاءِ  المقياسِ  إلى ثباتِ  يشيرُ ( الخارجيُّ  ساقُ تِّ اإل) الخارجيُّ  والثباتُ  ،نفسهُ  المفهومَ  تقيُس  المقياسِ 
 مقياستوافرْت في وقد . (Holt & Irving, 1971, p.60) ةٍ زمنيَّ  ةٍ مدَّ  عبرَ  تطبيقهِ  تكرارِ  بعدَ  تقريباً  الدرجاتِ 

 :اإلتِّساِق الخارجيِّ  مؤشِّر األولويات اآلدلرية للشخصية
ُر اإلتِّساِق الخارجيِّ   بطريقِة إعادِة اإلختبارِ  األولويات اآلدلرية للشخصية مقياسلمؤشِّ

تقوُم هذِه الطريقُة على تطبيِق اإلختباِر على مجموعٍة مَن األفراِد، ثمَّ تطبيِق نفِس اإلختباِر على نفِس 
ِل والتطبيِق الثاني، ثمَّ المجموعِة مَن األشخاِص وفي ظروٍف مماثلٍة بعَد مروِر مدٍَّة زمنيٍَّة مناسبٍة بيَن التطبيِق األوَّ 

 معاملِ  لحسابِ و (. 49، ص2007ربيع، )ُيحسُب معامُل اإلرتباِط بيَن درجاِت التطبيقيِن وهَو يمثُِّل معامَل الثباِت 
 يّ يَّتكل منْ  وطالبةً  طالباً ( 97)عددها  نةٍ على عيِّ  األولويات اآلدلرية للشخصية مقياس قَ بِّ طُ بهذِه الطريقِة،  ثباتِ ال
، كما يبيِّنُ اآل  .يوماً ( 17) ةِ مدَّ  مرورِ  بعدَ  األفرادِ  على نفسِ  مقياسال تطبيقُ  دَ يعثمَّ أُ ، (8)الجدوُل  داِب والطبِّ

 حسب   ختبار  اإل إعادة   بطريقة   األولويات اآلدلرية للشخصية مقياسل الثبات   نة  عي   أفراد   توزيع  (: 4)الجدول  
 والجنس   ة  الكلي  

 جموعالم الجنس ةالكليّ 
 إناث ذكور

 14 10 4 اآلداب
 15 7 4 الطب
 97 17 11 المجموع

 .(0057)الثاني  والتطبيقِ  لِ األوّ  التطبيقِ  درجاتِ  بينَ العزوميِّ  لإلرتباطِ بيرسن  معاملِ  قيمةُ  تْ وبلغ
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 ة  اإلحصائي   الوسائل  
 :الحاليِّ  للبحثِ  ةِ ائيَّ اإلحص اإلجراءاتِ  إلستكمالِ  اآلتيةُ  ةُ اإلحصائيَّ  المعادالتُ  تْ عملإستُ 

 .الئِم إلجراءاِت البحِث الحاليِّ إختباِر تحديِد حجِم العيِّنِة لتعرُِّف حجِم العيِّنِة الم .1

ِل والثاني في إعادِة اإلختبارِ  .2  .معامُل بيرسون لإلرتباِط العزوميِّ لتعرُِّف العالقِة بيَن التطبيقيِن األوَّ

ِف داللِة معامل اإلرتباِط المستخرجرتباِط لتعإختباُر داللِة معامِل اإل .9  .في البحثِ  رُّ

 .تبار مربع كاي، لحساب الصدق الظاهريخإ .8

جراءات صدق البناء .7  .التحليل العاملي اإلستكشافي، لتعرف البناء العاملي ألداة البحث وا 

 .التدوير بطريقة فاريماكس، لتدوير مجاور البناء العاملي ضمن إجراءات التحليل العاملي .1
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 المالحق
 (1) الملحق  

 مجموعة كيو لفرز األولويات اآلدلرية للشخصيةقائمة العبارات الواردة في مجموعة 
 .يمكن لألخرين اإلتكال عليَ  .1

 .ال أضع الكثير من الخطط .2

 .أنا بحاجة ألن أساعد اآلخرين .9

 .صعوبة في فهم مشاعر اآلخرين أحياناً أواجه  .8

 .غالبًا ما ُيساء فهمي .7

 .أشعر أحيانًا بفراغ في داخلي .1

 .من المهم جدًا أن أحقق أهدافي .5

 .أود أن اتجنب الضغوط والقلق .4

 .أؤجل احتياجاتي من أجل مساعدة الغير .7

تباعها .10  .من المهم معرفة القوانين وا 

 .ن الناسيسهل أن أشعر باإلحراج عندما أكون في حشد م .11

 .أخشى أن يأتي يوم ال أمتلك في شيئاً  .12

 .أنا أنفذ ما أريد .19

 .ال أحب إنتظار األمور التي أريدها .18

 .ال أحب المناظرات والجداالت .17

 .أرغم في معرفة ما يحدث قبل أن أتدخل .11

 .ال أمتلك عددًا كبيرًا من األصدقاء .15

 .أتوق أحيانا للحصول على ما يمتلكه اآلخرون .14

 داً لدي معايير عالية ج .17

 .من المهم أن أكون مسترخيًا وأشعر بالراحة .20

 .ال أشعر بالراحة عندما أكون بين أناس يتجادلون .21

 .أنا شديد األناقة والترتيب .22

 ال يمكنك الثقة بأغلب الناس دوماً  .29

 .ينتبه لي الناس إذا إمتلكت شيئًا باهضاً  .28

 .أنا شخص شديد الثقة بنفسي .27

 .أنا قليل التحمل لأللم .21

 .ندما يطلب أحدهم مني خدمةً يصعب علي الرفض ع .25

 .أنا شخص شديد الحذر .24

 .أحيانًا ال أرغب إال في أن ُأترك لوحدي .27

 .من الجيد دفع مبالغ إضافية لشراء أفضل الماركات .90
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 .أواصل السعي وراء خططي .91

 .ال بأس في ترك بعض األشياء دون إكمالها .92

ن لم تكن تشعر بالسعاد .99  .ةينبغي عليك مواصلة االبتسام دومًا، حتى وا 

 .يجب على األطفال إحترام السلطة .98

 .من الصعب معرفة اآلخرين فعالً  .97

 .شراء األشياء لنفسي يشعرني دوما بالتحسن .91

 .أحب النقاش في السياسة والفكر .95

 .أحاول أن ال أبذل جهدًا مبالغًا فيه في العمل .94

 .أحب أن أسعد اآلخرين .97

 .أنا جيد في توجيه اآلخرين وقيادتهم .80

 .أنا حساس جداً  .81

 .غنيًا، لما أضطررت للقلق بشأن الكثير من األمور لو كنت .82

 .بوسعي حل مشكالتي بالنقاش .89

 .تُثقل كاهل كثرة المسؤوليات .88

 .ال ينتبه الناس أحيانًا إلى كثرة ما أفعله من أجلهم .87

 .من األفضل أن تكون جميع األمور منظمة جيداً  .81

 .أكون خجواًل ومتحفظًا مع اآلخرين .85

 .هدايايسرني كثيرًا أن أحصل على ال .84

 

 (2) الملحق  
 ألولويات اآلدلرية للشخصيةتعليمات فرز بطاقات مجموعة كيو ل

 
 التعليمات

 ..عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة
ال "و" أتفق معها: "إذ ينبغي عليك أواًل فرز البطاقات إلى مجموعتين، هما. مجموعة البطاقات مرتين

 ".أتفق معها
ذ تلك البطاقات التي سبق لك فرزها، لترتيبها على اللوحة بعد إكمال هذه المهمة، يرجى منك أخ

علمًا أن المربعات مرتبة في سبع . الموضوعة على المنضدة، بحيث تكون هنالك بطاقة واحدة في كل مربع
يمكنك تغيير أماكن (. في يسار اللوحة" )أعترض بشدة"إلى ( في يمين اللوحة" )أتفق بشدة"أسطر، تتدرج من 

ويرجى منك إبالغ الباحث عندما تنتهي من فرز . عموٍد آلخر، إلى أن تقتنع بموضع كل بطاقةالبطاقات من 
 .وسيقوم الباحث بتوجيه بعض األسئلة إليك بعد انتهاءك من فرز البطاقات. جميع البطاقات

 هل لديك أسئلة أخرى قبل البدء 
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