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                                       Validity     صدقال

   Validität, f 

)  اآلخ��ر ه��و درج��ة االعتم��اد(أح��د معي��ارين 
.   الباحثون على نتائجهم، وأدوات قياسهم بهمايحكم 

النتيجة الصادقة هي تلك التي تق�يس بش�كل ص�حيح 
 .  ما تدعي قياسه

ل�يس استخدام مقاسات األحذية لقياس ال�ذكاء 
مقياس��اً ص��ادقاً، ألن��ه ل��يس واض��حاً أن��ه يق��يس م��ا 

أحد مقاييس الصدق قد يك�ون الم�دى .  يدعي قياسه
ال���ذي تس���مح ب���ه مقاييس���ك ب���التنبؤ ح���ول الس���لوك 

كيفي��ة بإذا ك��ان مقي��اس ال��ذكاء ال يتنب��أ  . المس��تقبلي
أداء الناس في االمتحانات فربما يكون مقياساً غي�ر 

 . للذكاء صادقٍ 
 
                                                  Valuesقيمال

     Vorstellungen, pl 

قواع���د نس���بية ثقافي���ة عام���ة ع���ن م���ا ه���و 
ت�وفر الق�يم قاع�دة .  صحيح، أخالقي ومرغوب فيه

عريض�����ة للتنظ�����يم المعي�����اري المح�����دد للتفاع�����ل 
 . االجتماعي

 
                    Variables             متغيراتال

Variablen, pl 

مصطلح أساسي لعلم االجتماع الكمي، 
يدل .المنظور األكبر ىوعلم االجتماع البنائي ذ

أي أن  .المصطلح على ما يتغير وال يكون ثابتاً 
المتغير هو الصفة لألشياء أو األفراد التي تختلف 

  .من مفردة إلي أخرى في الكم أو الكيف

بش��كل خ��اص يرج��ع للمظ��اهر البنائي��ة الت��ي 
أش�ياء مث�ل الن�وع، العم�ر، الس�اللة والطبق�ة (تتغير 

، ويك��ون ل��ه ت��أثير عل��ى  الس��لوك أو )االجتماعي��ة
 ). التمييز العنصري مثالً (المتغيرات السلوكية 

يخل�����ق الب������احثون الط�����رق لقي������اس ه������ذه 
ويحــددون  )ع��ادة ع��ن طري��ق األس��ئلة(المتغي��رات 

المتغيرات الت�ي .  أهميتها في فهم السلوك اإلنساني
نعتق���د أنه���ا س���ببية تع���رف ب���المتغيرات المس���تقلة، 
.  والت��ي يعتق���د أنه��ا نتيج���ة تس��مى متغي���رات تابع���ة

متغي�ر الن�وع م�ثالً ل�ه ق�يم .  ن أو أكثراللمتغير قيمت
 . ذكر وأنثى

 
                         Verstehen)الفهم(الفيرشتيهن 

      Verstehen  

ارت��بط بكتاب��ات م��اكس فيب��ر، ويعتب��ر اآلن 
أساسية ل�رفض العل�وم االجتماعي�ة  وطريقةً  اً مفهوم

يدل الفيرش�تيهن عل�ى فه�م معن�ى الفع�ل .  الوضعية
 . من وجهة نظر الفاعل

إن��ه ال��دخول ف��ي ح��ذاء اآلخ��ر، وتبن��ى ه��ذا 
الموقف البحثي يقتضي معاملة الفاعل كذات ول�يس 

كم��ا أن��ه يقتض��ي .  لباح��ثكموض��وع لمالحظ��ات ا
أيض���اً، أن���ه عل���ى خ���الف المواض���يع ف���ي الع���الم 
الطبيع�ي، ف��إن الف��اعلين البش�ر ليس��وا ببس��اطة نت��اج 

 . الجذب والطرد للقوى الخارجية
لع���المهم الخ���اص  نينظ���ر لألف���راد كص���انعي

إج�راء البح�ث . ه معن�ىً ئ�بتنظيم فهمه�م عن�ه وإعطا
ني الت�ي عن الفاعلين بدون األخذ في االعتبار للمعا

هم يعن�����ي مع�����املتهم ئ�����تينس�����بونها ألفع�����الهم أو بي
 . كمواضيع
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