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 أليزنك  اخلصائص السيكومرتية ملقياس مسات الشخصية
  على طلبة مدارس الشهابية يف مدينة الكرك

   وعالقتها بالنوع االجتماعي
  :الملخص

هدف البحث إلى التعرف على الخصائص السيكومترية لمقياس سمات الشخصية 
دينة الكرك، أليزنك على عينة من طلبة مدارس الشهابية الثانوية من الذكور واإلناث في م

 & Eysenck) ١٩٧٥(يزنك أاستخدام مقياس وقياس السمات التي تميز شخصيتهم وقد 
Eysenck  المعدل للشخصية) EPQ (         الذي تم تعريبه من قبـل البـاحثين)  ،الرويتـع
مته للبيئة األردنية، ويتكون ء والتحقق من صالحيته ومالتحكيمهوتم ) ٢٠٠٢ ()والشريف

:  للـسلوك تمثلـت فـي   أنماط أربعةبندا لقياس   ) ٧٥( من   المقياس في صورته لمعدلة   
بندا لقيـاس العـصابية،   ) ٢٤(، خصص منها    )، الكذب ةاالنبساطيالعصابية، الذهانية،   (
بندا لقياس الكذب،   ) ٢٠(بندا لقياس االنبساطية، و   ) ١٧(بندا لقياس الذهانية، و   ) ١٤(و

أنثى، ) ٥٢(ا وذكر) ٤٨(هم طالب وطالبة، من) ١٠٠( من المكونةطبق على عينة البحث 
 كان هبعة كل في المجال الذي تنتمي إليتوصل البحث إلى أن تشبع فقرات المجاالت األرو

جيدا ومناسبا ألغراض البحث وإن أظهرت فقرات مجال الكذب تشبعا أقـل مـن بـاقي            
، )٠,٨٠١٧( وأظهرت النتائج أن معامل ثبات مجال العصابية كان جيدا بلـغ          .المجاالت

، في حين   )٠,٦٣٤١(  بلغ   االنبساطية، وعلى البعد    )٠,٦٦٨٣( ى بعد الذهانية بلغ   وعل
 وهي قيم مقبولة، وأظهرت النتـائج أن المجـاالت          )٠,٥١٢٨( بلغ معامل ثبات الكذب   

 عند مستوى   إحصائيا وذات قيم تمييز دالة      االجتماعياألربعة للمقياس تميز تبعا للنوع      
للذهانية ) ٠,٠٠٥(للعصابية و) ٠,٠١( عة على التواليحيث بلغت للمجاالت األرب) ٠,٠٥(
وبينت النتائج كذلك أن جميع فقرات العصابية  .للكذب) ٠,٠٢٣( ولالنبساطية) ٠,٠٠٩(و

 بالمجال الذي تنتمي إليه وكلها ارتباطا والكذب أبدت االنبساطيةوالذهانية ومعظم فقرات 
يزنك ارتبطت جميعا أة لمقياس ربعوأن المجاالت األ، )٠,٠١(دالة إحصائيا عند مستوى 

بلغت قيمة الخطأ كما ). ٠,٠١(بعضها ببعض بمعامالت ارتباط جميعها دالة عند مستوى 
وبلغت لكل بعد من األبعاد األربعـة       ) ٠,٠٥-٠,٠٤(المعياري على مستوى الفقرة بين      

 أن  وتوصلت نتائج البحث إلى.وهي قيمة متدنية جيدة ألغراض البحث) ٠,٠٢(للمقياس 
ة، من طلبة ى انتشارا بين عينة البحث الرئيس جاء في المرتبة األولالعصابيةمستوى سمة 

 في االنبساطيةوجاءت  في المرتبة الثانية، الكذبتالها مدارس الشهابية في مدينة الكرك، 
في المرتبة األخيرة بتصنيف    الذهانيةت  بينما جاء  وكلهم بتصنيف عالي،     المرتبة الثالثة 

 االجتماعيالنوع  تعزى ألثر ما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيةك. ضعيف
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 المقياس األربعة بلغ فيها متوسط أداء اإلناث أعلى من متوسط      في جميع مجاالت سمات   
  .أداء الذكور عليهم جميعا

  .يزنك، طلبة المدارسأالخصائص السيكومترية، سمات الشخصية، : الكلمات الدالة
The Psychometric Properties of Eysenck's Personality 

Traits Scale of the Students of Al-Shahabiyah Schools in 
Al-Karak City and their Relationship with Gender 

Abstract: 
The research aimed at identifying the psychometric 

properties of Eysenck's personality traits scale of a sample of male 
and female students at Al-Shahabiyah secondary school in the city 
of Al-Karak, and measuring the traits that distinguish their 
personalities. The modified scale of Eysenck & Eysenck (1975) for 
personality EPQ was used after being Arabicized by Al-Ruwaite' 
& Al-Shareef (2002) and arbitrated and checked for its validity 
and appropriation for the Jordanian environment. The scale, in 
its modified form, consists of (75) items to measure four 
behavioral patterns namely: (neuroticism, Psychosis, extroversion, 
lying) where (24) items were dedicated to measure neuroticism, 
(14) items to measure psychosis, (17) items to measure 
extroversion and (20) items to measure lying. The scale was 
applied on the study sample which consisted of (100) students (48 
males and 52 female) whereby the research showed that the 
saturation of the four domains' items-each in its relevant domain- 
was good and suitable for the objectives of the research even 
though the items of the lying domain exhibited less saturation 
than other domains. The results showed that the reliability 
coefficient of neuroticism was good and reached (0.8017), for the 
psychosis dimension was (0.6683), for extroversion was (0.6341) 
while the lying reliability coefficient was (0.5128) which are all 
acceptable scores. The results revealed that the four domains of 
the scale where different according to gender and with values of 
statistically significant distinction at (0.05) where it was for the 
four domains (0.01) for neuroticism, (0.0005) for psychosis, (0.009) 
for extroversion and (0.023) for lying. The results also showed that 
all the items of neuroticism and psychosis and most items of 
extroversion and lying revealed a correlation with the domain 
they belong to, and that they all were statistically significant at 
(0.01), and that the four domains of Eysenck's scale were 
correlated with each other with correlation coefficients that are all 
significant at (0.01). The value of standard error on the level of 
item ranged between (0.04 – 0.05) and was for each of the four 
dimensions of the scale (0.02) which is a low value. The results 
revealed that the level of neuroticism took the first rank in the 
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main study sample of the students of Al – Shahabiyah schools in 
Al – Karak city, followed by lying in the second rank while 
extroversion took the third rank and all of them were of high 
rating while psychosis came in the last rank with weak rating. The 
results also showed statistically significant differences due to the 
effect of gender in all the four traits of the scale wherein the 
average performance of females was higher than the average 
performance of males.   
Key words: Psychometric Properties, Personality Traits, Eysenck, 
school students. 

  :البحث مقدمة
ينظر علم النفس المعاصر إلى مقومات الشخصية في نموها وتطورها وبنائها           

 هذه العوامل والمقومات بقدر اتساقإلى عوامل أو مقومات يكمل بعضها البعض، وبقدر 
 تتفاعل وتتكامل فـي  اجتماعيةما تتكامل الشخصية، واإلنسان هو وحدة جسمية نفسية         

أن العادة وهي وحدة البنـاء الـصغرى فـي          ) ١٩٩٧لح،  صا(مكوناتها، ويرى دوالر    
 البسيطة  تالتعليما متعلم بين مثير واستجابة، وأن ترابط عدد من          ارتباط هيالشخصية  

 من العادات لتكون بذلك الـسمات،  سالسل الشرطية تؤدي إلى تكوين    لالستجاباتنتيجة  
وبذلك فإن  .  السمات  هي )جوردن والبورت وكاتل   (وأن وحدة بناء الشخصية بالنسبة ل     

السمات من أهم وحدات بناء الشخصية وهي تربط الشخصية بكاملها بسلوك الفرد ككل،        
والسمة هي أي خاصية يختلف فيها الناس أو تتباين من فرد آلخر، وقـد تكـون تلـك     

 مثـل  االجتماعية أو سمة مكتسبة كالسمات واالنفعالالسمات استعدادا فطريا كالمزاجية    
ويعتبر أيزنك أن العادات أساسا تقوم عليها سمات الشخـصية وهـذه         . خداع وال األمانة

فيرى أن السمة   ) ستاجنر(، أما   بدورها تتجمع في أبعاد قليلة بناء على التحليل العاملي        
 ال نالحظ السمة بل نالحظ المؤشرات واألفعال الدالـة        إننامفهوم له طبيعة مجردة حيث      

  ).٢٠٠٣طبيله، (عليها 
متصل كمي قابل للتدرج وتتحدد تجريبيا وإحصائيا، فالفروق بين         السمة هي   و

األفراد على سمة معينة هي فروق في الدرجة وليس في النوع، والسمات إما أن تكون               
 الـسمات إلـى     )ألبورت(صنف   وقد   ).٢٠٠٤سفيان،  (أحادية القطب أو ثنائية القطب      

 عند مجموعه كبيرة من سمات عظمى ومركزية وثانوية، أو سمات عامة مشتركة توجد    
، وقد قسمها العلماء    )١٩٩٧صالح،  (أفرد المجتمع وأخرى فردية يمتلكها الفرد بمفرده        

على أنها قد تكون سمات سطحية ظاهرة أو مصدرية كامنة أو مكتـسبة مـن البيئـة                 
 انشغل اإلنسان من قديم األزل بمحـاوالت        وقد ).٢٠٠٤سفيان،  (وأخرى وراثية وهكذا    

رفه صفات وسمات شخصيته، كما اهتم الناس أيضاً بمعرفه طبيعة السمات فهم ذاته ومع
وصفات الشخصيات التي يتعاملون معها، ومعرفه كيف تتصرف تلك الشخـصيات فـي             
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المواقف المختلفة، ولقد توصلت الدراسات إلى العديد من أألساليب والطـرق العلميـة             
ي تشكل سلوك الفرد الناتج من لمعرفه هذه السمات وطباع الشخصية ومدى تكونها والت      

  ). ٢٠٠٥طه، (تفاعالته والمكونات النفسية واالجتماعية واالنفعالية 
وسماتها من المحاور المهمة جداً في علم       ) (personalityوتعتبر الشخصية   

 إلـى حـد     بأنها نمط سلوكي مركب، ثابت، دائم     ) ٢٠٠٨(النفس وقد عرفها أبو هاشم      
من الناس، ويتكون من تنظيم فريد لمجموعة من الوظائف          هكبير، يميز الفرد عن غير    

ظم القدرات العقلية، والوجدان أو االنفعـال،   نوالسمات واألجهزة المتفاعلة معاً، والتي ت     
واإلرادة وتركيب الجسم والوظائف الفسيولوجية والتي تحدد طريقة الفرد الخاصة فـي            

  .االستجابة، وأسلوبه الفريد في التوافق مع البيئة
اهتم العديد من الباحثين في مجال علـم نفـس الشخـصية بتحديـد              هذا وقد   

مـا هـي   : المكونات األساسية للشخصية اإلنسانية، والتركيز في اإلجابة على الـسؤال    
األبعاد األساسية للشخصية؟، وهم في سبيلهم لإلجابة عن هذا الـسؤال يتفقـون فـي               

ة النتائج الوصفية، وتحويلها إلي نتائج استخدام التحليل العاملي كأسلوب إحصائي لمعالج
ـ  "ة بأنها   يف الشخص ي تعر مكني، و كمية يمكن التعامل معها بشكل أكثر دقة       م يذلك التنظ

الفـرد  ساعد  يتمتع بالثبات النسبي، و   يعرفة، والوجدان، والسلوك، والذي     الكلي من الم  
ة يئية والبيولوجية والفسيولوجي ببعض المحددات البتـأثريئـة، ويف مـع البيعلى التك

  )٢٠١٣سعید، (التي تشتمل على أحداث الماضي، والحاضر، والمستقبل 
إلى أن الدراسات عبر  (McCrae, 2001) "ماكري"وفى هذا الصدد يشير

ة، وأنها توجد في ثقافات متعـددة، وعبـر         ية أثبتت عموم بعض سمات الشخص     يقافالث
عوامل الخمسة في الشخصية، ولكـن      أعمار متباينة لدى الذكور واإلناث، مثل نموذج ال       
   .هذا ال ينفي احتمالية وجود أبعاد إضافية للشخصية

ـ   يالشخصسمات   كما أن دراسة   ن تهدف إلى الكشف عــن      ية في مجتمع مع
ة، ية أو ســلب  يجابيه من سمات إ   تسم ب ية أفـراد هذا المجتمع، وما      يشخصـسـمات  

ـ  التنبؤ بسلوك أفرادها ح    نيةوإمكاـرة فـي فهم الشعوب،     يـة كب يوذلـك لـه أهم   ث ي
ـ  ياً يتمثل السمات استعداًدا وراث  ن ياألفـراد الـذ  ن هـؤالء  يتضح من خالل االتـساق ب

ـ ة عبـر التغ   ية، والسلوك ية، واالنفعال يـد من الجوانب المعرف   يیختلفـون فـي العد   ر ي
   (Pervin, L, 2003) .، )١٩٩٨، ورضوانخليفة، ( فـي األوقـات، والمواقـف
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   :بحثمشكلة ال
تتلخص مشكلة البحث في الكشف عن الخصائص السيكومترية لمقياس سمات          
الشخصية أليزنك لدى طلبة مدارس الشهابية فـي مدينـة الكـرك ومـستوى سـمات        

  : جتماعي، وبالتحديد اإلجابة عن التساؤالت اآلتيةاالالشخصية أليزنك لديهم تبعا للنوع 
 خصية أليزنك؟ما دالالت الصدق العاملي لمقياس سمات الش .١
 ما دالالت ثبات فقرات وأبعاد مقياس سمات الشخصية أليزنك؟ .٢
  لفقرات مقياس سمات الشخصية أليزنك؟التمييزيةما الدالالت  .٣
  الداخلي لفقرات مقياس سمات الشخصية أليزنك؟االتساقما دالالت  .٤
 ما دالالت قيمة الخطأ المعياري في مقياس سمات الشخصية أليزنك؟ .٥
 لدى طلبة مدارس الشهابية في مدينة الكرك؟ ت الشخصيةما مستوى سما .٦
لدى  في مستوى سمات الشخصية   ) ٠,٠٥= a(هل توجد فروق دالة إحصائيا       .٧

  .؟االجتماعيطلبة مدارس الشهابية في مدينة الكرك تبعا للنوع 
  :البحثأهمية 

سمات الشخصية بشكل عام وألنه  لموضوع  الحالي في تناولهالبحثتكمن أهمية 
 عينة من طلبة مدارس الشهابية في مدينة الكرك لما لمرحلة المراهقة من تـأثير   ولتنا

 في السمات المكتسبة من مجتمعه وخاصة الفئات التي تسكن          الفردوأهمية في شخصية    
 بأقل من غيرها من الفئات التي تسكن األماكن القريبة لالهتمامالمحافظات والتي تتعرض 

 ودالالت الخـصائص    االجتمـاعي روق بينهم تبعا للنوع     من العاصمة والتعرف على الف    
ة، وتكمـن    الرئيس السيكومترية لمقياس أيزنك المعرب للبيئة األردنية على عينة البحث        

أهمية هذا البحث في التعرف والكشف على مدى دالالت فقرات مقياس السمات على عينة 
 الكشف عن الفروق بين البحث لتكون بمثابة مؤشرات على صالحية الفقرات وقدرتها في

 وللتعرف على مستوى انتشار سمات الشخصية أليزنك االجتماعيعينة البحث تبعا للنوع 
بين أفراد عينة البحث، والتي بالضرورة تقدم معلومات لآلباء والمؤسسات والجمعيات            
المعنية بالصحة النفسية وأصحاب القرار بتغذية راجعة ضرورية لجميع أساليب التنشئة        

 االجتماعيةستخدمة من مناهج وأعالم وبرامج توعية وبيئة محيطة وأساليب التنشئة الم
  .ككل كانت تلك التغذية الراجعة سلبية أم إيجابية
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  :األهمية النظرية
الضوء على مزيد من تتمثل األهمية النظرية للدراسة الحالية في محاولة إلقاء          -١

 الموضوعالنظري لهذا    ومحاولة التأصيل    وعواملها سمات الشخصية  موضوع
 .العالم العربيفي في مجال الصحة النفسية 

لدى طلبة مدارس الشهابية     لسمات الشخصية تزويد الباحثين بأدب نظري جيد       -٢
، ومعرفة مستوى انتشار في مدينة الكرك والفروق بينهم تبعا للنوع االجتماعي

 .تلك السمات وسبل االستفادة منها
المؤسسات التربوية المختلفة إلى أهمية تطـوير       توجيه اهتمام المسئولين في      -٣

توجيـه  و. ية تتوافق مع سمات وصفات الطلبـة      طرائق واستراتيجيات تدريس  
اهتمام اآلباء وأصحاب القرار وفي المؤسسات التربويـة المختلفـة المعنيـة            

موح بالصحة النفسية لتوجيه برامجها وأساليبها مع ما يتوافق والسمات المط         
  . صالح لمجتمعهواطن التوافرها في الم

  :األهمية التطبيقية
 تىسمات الشخصية التوجيه التربويين إلى توظيف المناهج المدرسية في تعزيز  -١

تقديم برامج إرشادية وتدريبية لتعديل السمات الشخصية غيـر          و . فيها نرغب
 .المرغوب فيها

نعي القـرار    للباحثين من التربويين، وصا    البحوثإمكانية االستفادة من نتائج هذه       -٢
أهمية التحقق الدوري من الخـصائص الـسيكومترية         و .في المؤسسات التربوية  

 .للمقاييس التي أثبتت عبر السنين فاعليتها في الكشف عن السمات المتضمنة فيه           
أهمية التحقق الدوري من صالحية المقاييس العالمية المعروفة عبر الزمن وعلى          و

  .عينات عديدة
  :مصطلحات البحث

يقصد بالخصائص السيكومترية حسب النظريـة التقليديـة         :صائص السيكومترية الخ* 
الصعوبة والتمييز للفقرة والصدق والثبات لالختبار أما حسب النظريـة الحديثـة فـي              
القياس فهي الصعوبة والتمييز والتخمين ودالالت المطابقة للفقرة ومؤشرات المعلومات        

ت الصدق بدالال: عرف إجرائياتو. النسبية لالختباروالخطأ المعياري في التقدير والكفاءة   
والثبات والتمييز والدقة في القياس المتمثلة في الخطأ المعياري على مستوى الفقرة في 

  .كل سمة فرعية في مقياس سمات الشخصية أليزنك والمستخدم في البحث الحالي
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ة ات المتسق يكجموعة من السلو  متعرف السمات الشخصية بأنها      :السمات الشخصية * 
 یمكـن أن    ستقرار النسبي، نها، وتتمیز باال  يما ب يمـع بعضـها البعض، والمرتبطة ف    

ـ نة، أو وجدا  ية، أو معرف  يها األفراد، وقد تكون اجتماع    يیختلف ف  ة، وتتـأثر بـبعض     ي
 ا أيزنك بأنه  اعرفهتو ).٢٠١٣،  سعيد ("ةية، واالجتماع يولوجية، والفس يالمحددات النفس 
بت والدائم إلى حد ما لطابع الفرد ومزاجه وعقله وبنية جسمه والـذي             ذلك التنظيم الثا  

هي الدرجة التي يحصل عليها الفرد : اإجرائي و).٢٠١٢بالن،   (للبيئةيحدد توافق الفرد    
  .على فقرات كل سمة من سمات الشخصية أليزنك المستخدم بالبحث الحالي

فقرة مطور للبيئة العربية    ) ٧٥(مقياس يتكون من    : مقياس أيزنك لسمات الشخصية    *
 والتفاعل النشط ويرى أيزنك االجتماعية االستجابات: االنبساطية :يقيس أربع سمات هي

، يقابلهـا   والحيويـة  والميل إلى المرح والنشاط      واالندفاعية االجتماعيةأنه يتكون من    
ـ  ).٢٠١٢بالن،  . ( وهو اتجاه الفرد نحو الداخل وتقوقعه على نفسه        االنطوائية رف وتع

 فـي مقيـاس سـمات       االنبساطيةإجرائيا بالدرجة التي حصل عليها الفرد على فقرات         
  .الشخصية

وتـشير الدرجـة    ) العـصاب (  النفسي باالضطراب لإلصابة   االستعدادهي  : العصابية *
 والمبالغـة فـي     االنفعـالي  السمة بالعصاب وعدم التـوازن       هذهالمرتفعة على فقرات    

 والتوتر وانخفاض احترام الذات وتقلـب   واالكتئابدي للقلق    مما يؤ  االنفعالية االستجابة
بالدرجة التي حصل عليها الفـرد      : عرف إجرائيا تو ).٢٠١٢بالن،  . (واالنفعاليةالمزاج  

 .على فقرات العصابية في مقياس سمات الشخصية
اضطراب نفسي شديد يصيب الشخصية وهو قابلية الفرد لتطـوير شـذوذ            : الذهانية* 

عدوان والقسوة والبرود المضاد للمجتمع والمتمركز حـول الـذات، فهـو         نفسي مثل ال  
 ).٢٠١٢بالن، . (مندفع، متبلد، قادر على اإلبداع، صارم العقل، متصلب، غريب األطوار

 .مقياس سمات الشخصيةبالفرد على فقرات الذهانية الدرجة التي حصل عليها : إجرائياو
 يلجأ له الفرد للتزييـف وتجميـل الـذات           مكتسب اجتماعيوك  لس): الكذب(المراءة   *

: إجرائيـا و). ٢٠١٢بـالن،   ( بالذات وغلبة التوتر     االستبصارص  قوتجميل السلبية ون  
  .الدرجة التي حصل عليها الفرد على فقرات الكذب في مقياس سمات الشخصية

 ن بالمدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم      وهم الطلبة الملتحق  : طلبة المدارس  *
  .٢٠١٤/٢٠١٥لعام ) ذكور، إناث(في مدينة الكرك في مدرسة الشهابية 
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  :حدود البحث
 طالب وطالبـة مـن طـالب األول         )١٠٠(طبق البحث على  : الحدود البشرية  -

 .٢٠١٤/٢٠١٥الثانوي من مدرسة الشهابية الثانوية للبنين والبنات لعام 

 .٢٠١٤/٢٠١٥م طبق البحث في العام الدراسي الثاني لعا: الحدود الزمانية -

 .مدرسة الشهابية الثانوية للبنين والبنات في مدينة الكرك: الحدود المكانية -

  )مقياس ايزنك لسمات الشخصية(أدوات الدراسة المستخدمة في البحث الحالي  -
  :اإلطار النظري

تشكل االختبارات والمقاييس أدوات قياس أساسية تـستخدم لقيـاس األفـراد            
 االعتماد عليها في التوصل إلى أحكام وقـرارات متعلقـة     يمكن معلوماتللحصول على   

بتقويم تحصيلهم أو استعداداتهم وفي التوظيف والتنبـؤ وتحديـد مـستويات األفـراد              
 وجدت والكـشف     أن اضطراباتهموالتعرف على سماتهم والفروق بينهم والتعرف على        

  . الخ ...عن مدى انتشارها
نتائج االختبارات والمقاييس فإنه ال بد من ونظراً ألهمية القرارات المترتبة على 

استخدام اختبارات تتصف بالدقة والموضوعية في القياس بمعنى توفر عناصر الفاعلية           
لالختبارات في إعطاء بيانات يمكن الوثوق بها في التوصل إلـى أحكـام واسـتنتاجات        

ن متـرابطين  وقرارات صحيحة لها ما يبررها، وعناصر فاعلية االختبار تكون في جانبي  
يتصل األول بخصائص أو دالالت تصف االختبار بمجمله وتعبر عن درجة الثقة في القيم 
أو البيانات المتحققة من تطبيقه، أما الثاني فيتصل بدالالت الفاعلية عن مكونات االختبار 
أي فقراته ومدى إسهامها في فاعلية االختبار بمجمله، وعناصر فاعلية االختبار تتمثل في 

لصدق والثبات وعناصر فاعلية الفقرات تتمثل في معامالت الصعوبة والتمييز والتخمين ا
  ). ٢٠٠٣الكيالني وعدس والتقي، (

وحتى تكون االختبارات والمقاييس وسائل قياس فاعلة ال بد لهـا أن تكـون              
مالئمة لألهداف المرجوة منها وشاملة للمجال التي وضعت لقياسه ومالئمـة لنوعيـة             

ويستخدم الباحث مقـاييس مناسـبة تتمتـع بالخـصائص          . تفكيرهمومستويات  الطلبة  
المطلوبة سواء كان ذلك في مقاييس يقوم ببنائها أو يقوم ببنائها اآلخـرون، ففاعليـة         
الدور الذي تقوم به المقاييس وسالمة القرارات التقويمية التي تبنى على نتائجها يعتمد           

ءمتها لألغراض التي ستستخدم من أجلها، وأيـاً        في الدرجة األولى على فاعليتها ومال     
كان نوع االختبارات والمقاييس التي يستخدمها الباحثون فال بد أن تتصف بخـصائص             

  . سيكومترية مقبولة
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وفيما يتعلق باألساس النظري الذي يتم بناء عليه تطوير االختبارات والمقاييس 
لسيكومترية لها فهنـاك نظريتـان      وتحليل البيانات المستمدة منها وتقدير الخصائص ا      

 )Classical Test Theory، CTT (فـي القيـاس   التقليدية النظريةأساسيتان هما 
 Item(والنظرية الحديثة في القياس والتي تعرف باسم نظريـة االسـتجابة للفقـرة    

Response Theory، IRT) (Hambleton & Jones, 1993(   ولكـل منهمـا ،
  . في تقدير الخصائص السيكومترية للفقراتافتراضاتها وطرقها الخاصة 

وفي ظل وجود نظريتي القياس التقليدية والحديثة ولكل منهما أساليبها وطرقها 
 الخصائص السيكومترية لالختبار وللفقرات وعندما تتبين الخصائص        تقديرالخاصة في   

ـ                ذه السيكومترية للمقياس وما تتميز بطبيعة الفقرات التي تتألف منهـا فـإن مثـل ه
 مدى فاعليـة    واالختباراتالمعلومات تقدم أسساً يمكن أن توضح لمستخدمي المقاييس         

المقياس وفقراته من خالل خصائصهما السيكومترية للوثوق بالمعلومات التي يقـدمها           
  .د واتخاذ القرارات بحقهماالمقياس في تصنيف األفر

إلـى تفـسير     سيكية في القياس تستند بشكل أسـاس      إن مفاهيم النظرية الكال   
معياري المرجع، وهي تفترض أن مقادير السمات النفسية تتوزع في األفـراد توزيعـاً              

 تصنيف األفراد في سمة ما بمقدار ما يملكون         يمكنيقترب من المنحنى السوي، وبذلك      
منها وتكون وظيفة االختبارات تصنيف األفراد وبيان الفروق بينهم مقارنـة بعـضهم             

ضع االختبار أن يكتب فقرات تميز بين المفحوصـين بحيـث           ببعض، ويكون اهتمام وا   
تنتشر عالماتهم في مدى واسع من شأنه إبراز التباين فـي األداء علـى المقيـاس أو            

  ). ١٩٩٤الكيالني، (، ونتيجة لذلك ترتفع قيمة ثبات االختبار االختبار
: سالخصائص السيكومترية للفقرات وفق النظرية التقليدية في القيـا        أما عن   

بعد تطبيق االختبار على عينة المفحوصين يتم تحليل نتائجه ويـشمل ذلـك حـساب               ف
الخصائص السيكومترية للفقرات حسب النظرية التقليدية وفيما يلي تعريف بالخصائص          

  : السيكومترية للفقرات حسب النظرية التقليدية في القياس
  ): Item Difficulty(صعوبة الفقرة * 

كي لصعوبة الفقرة هو نسبة النجاح على الفقرة أو متوسط     إن التعريف الكالسي  
العالمة على الفقرة، وصعوبة الفقرة تمثل نسبة المفحوصين الذين أجابوا على الفقـرة             

 ، ومدى قيم صعوبة الفقرة)p (بالرمز صعوبة الفقرةإلى عادة ما يشار و. إجابة صحيحة
)p (يتراوح من) 1.00 (إلى) 0.00 ()Crocker & Algina, 1986 (تفـسيرها إذا  و

كانت النسبة مرتفعة فالفقرة سهلة وإذا كانت النسبة منخفضة فالفقرة صعبة، وتعتبـر             
للفقرات متعددة التدريج التي تراعـي      الفقرة جيدة إذا كانت درجة صعوبتها متوسطة و       

المعرفة الجزئية في التصحيح فإن صعوبة الفقرة تعني نسبة العالمات التـي حـصلها              
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وهذا يعني كلما زادت درجة صعوبة السؤال       ). ٢٠١٣عودة،  (على ذلك السؤال    الطلبة  
واقترب من الواحد الصحيح كان السؤال سهالً جداً وكلما انخفـضت درجـة الـصعوبة        

 حيث إن الفقرة السهلة جداً والفقرة الصعبة        ،واقترب من الصفر كان السؤال صعباً جداً      
ة وأفضل درجة صعوبة للسؤال تلك التي تعطي جداً ال تميزان بين المفحوصين من الطلب     

 يكون تباين الفقرة أعلى ما      )٠,٥٠(أعلى تباين أي عندما تكون صعوبة الفقرة تساوي         
يمكن، وتتوزع مستويات الصعوبة حسب الغرض من االختبار وأي فقرة ضمن توزيـع             

 أن  يمكن) ٠,٥٠ (بمتوسط مقداره ) ٠,٨٠ (إلى) ٠,٢٠(لدرجات الصعوبة يتراوح بين     
تكون مقبولة، ويعتبر السؤال جيداً إذا كانت درجة صعوبته متوسطة، وتستخدم الفقرات           
ذات الصعوبة المتطرفة ألغراض تربوية محددة كأن يكون الغرض فرز الطلبة الممتازين 
في الصف أو للقبول في الجامعات، كما تستخدم فقرات سهلة في بداية االختبار لتشجيع             

ويستغنى عن هذه الخاصـية فـي       ). ٢٠١٣عودة،  (ر في اإلجابة    الطلبة على االستمرا  
 النفـسية وتـستخدم بـشدة فـي        واالضطراباتالمقاييس التي تقيس السمات والميول      

  . التي تصنف األفراد تبعا لقدراتهم العقليةواالختبارات التحصيلية االختبارات
  :)Item Discrimination(تمييز الفقرة  *

 التمييز بين المفحوصين ذوي القـدرات أو الـسمات          يعني قدرة الفقرة على   و
لمرتفع والمفحوصين ذوي القدرات والسمات المتدني، والمقارنات تجري على أسـاس           
استجابات أفراد المجموعتين العليا والدنيا في أدائهما واللتين تم تكوينهما بنـاء علـى          

 ذات التمييز الجيـد هـي       العالمة الكلية التي حصل عليها كل فرد في االختبار، فالفقرة         
الفقرة التي يكون احتمال إجابتها من ذوي العالمات العالية مرتفعاً واحتمال إجابتها من             
ذوي العالمات المنخفضة منخفضاً، وإذا كان عدد اإلجابات الصحيحة للفقرة مـن بـين              

كون سالباَ أفراد المجموعة الدنيا أكبر منه بين أفراد المجموعة العليا فإن اتجاه التمييز ي
 النفـسية وغيـر     تضطراباوهذا مقبوال في المقاييس التي تقيس السمات والميول واال        

 ألنها تدل علـى ضـعف بنـاء    التحصيل واختباراتمقبول في مقاييس القدرات العقلية     
 النفـسية   واالضطراباتوتعتبر الفقرات ذات التمييز العالي في مقاييس السمات         . الفقرة

المفضلة بشكل عام والتي تنتج اتساقاً داخلياً لعالمـات االختبـار           هي الفقرات الجيدة و   
وتميز بين مستويات القدرة المرتفعة والمتدنية وتساهم في الكشف عن الفـروق بـين             

وهناك خمسة معالم يمكن استخدامها كمؤشرات لفاعلية تمييز الفقـرة أحـدها            . األفراد
ين وهو األكثر استعماالً لـسهولة  يعتمد على مفهوم المجموعات المتطرفة من المفحوص 

حسابه أما المؤشرات األربعة األخرى فهي أنواع من معامالت االرتباط بين العالمة على     
الفقرة والعالمة الكلية على االختبار كمحك داخلي أو العالمة على محك خارجي، وفيمـا   

  . يلي تعريف بهذه المؤشرات
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في ف: لفقرات في النظرية التقليدية   مقارنة بين مؤشرات تمييز ا    وفيما يتعلق بال  
 والتي استخدم فيها ),Crocker & Algina, 1986 Cited in Englehart(دراسة 

مفحوصين في اختبار الكفاءات للمدارس الثانوية الحكومية واعتبـر         ) ٢١٠ (استجابات
العالمة الكلية على االختبار هي المحك وقام بتقدير خمسة مؤشرات تمييز للفقرة هـي              

فرق بين المجموعتين العليا والدنيا، ومعامل فاي، ومعامل االرتباط الثنائي، ومعامـل            ال
ومن ثم تم إيجاد معامل االرتباط بين . االرتباط الثنائي النقطي، ومعامل االرتباط الرباعي

) ٠,٨٥ (م معامـل االرتبـاط بـين      كل زوجين من معامالت التمييز حيث تراوحت قـي        
وتراوحـت  ) ة واحدةعند تطبيق االختبار مر(من االختبار   على صورة واحدة    ) ٠,٩٩(و

عند تطبيـق اختبـارين     (على صورتين متكافئتين من االختبار      ) ٠,٩٩(و) ٠,٩٠ (بين
تـم  ) ,Crocker & Algina, 1986 Cited in( وفي دراسـات أخـرى  ). متوازيين

 في معظم هـذه   ) Mendoza (ومندوزا) Beuchert (التقرير عنها من قبل بيوشيرت    
وهنـاك مؤشـرات   . الدراسات كانت أكبر الفروق تحدث للفقرات المتطرفة في الصعوبة    

ارتباطية لتمييز الفقرة المتعددة التدريج منها معامل ارتباط بيرسون كمقيـاس لدرجـة          
العالقة الخطية بين متغيرين، فإذا كانت فقرات االختبار خاضعة للتطوير وكـان مـدى              

أو أكثر مثل فقرات مقياس ليكرت لالتجاهات،       ) ٥ إلى   ١ أو من    ٤ إلى   ١(عالمات من   ال
فيمكن استخدام معادلة ارتباط بيرسون لتقدير درجة العالقة بين الفقرة والعالمة الكليـة     

يخص المعلم الفقـرات    ف: التخمينأما  . لالختبار ويمكن حسابه من بيانات العالمة الخام      
مفحوص إلى اإلجابة على الفقـرة      الموضوعية من نوع االختيار من متعدد حيث يلجأ ال        

بالتخمين رغم عدم قدرته لإلجابة الصحيحة، ويكون تخمين الفقـرة احتمـال اإلجابـة              

(= عدد بدائل الفقرة فإن التخمين)= M (الصحيحة من عدد البدائل بمعنى إذا كان
1
M( ،

%) ٣٣,٣( وبثالثة بدائل    )%٢٥ (وبأربعة بدائل %) ٢٠(لتخمين بخمسة بدائل    فيكون ا 
، وللتقليل من أثر التخمين يلجأ معد االختبار إلى التصحيح ألثر التخمين )%٥٠ (وببديلين

  . حيث يتم تصحيح العالمة الكلية للطالب بأحد الطرق اإلحصائية المستخدمة
ويمكننا القول . أما الخصائص السيكومترية لالختبار فتتمثل في الصدق والثبات

يأخذ األهمية األولى في تقويم فاعلية االختبار بوصفه أداة قياس، وصـدق            إن الصدق   
يعبر عن مدى فاعلية االختبار ومدى مالءمتـه للغـرض   ) Test Validity (االختبار

المحدد له، وعندما نريد أن نتحقق من صدق مقياس نعمل على جمع أدلـة يـستخلص           
لة المتحققة ذات صلة باالستنتاجات     منها أنه يقيس السمة التي صمم لقياسها أو أن األد         

ولذلك يرتبط نوع الصدق بالغرض الخاص      . والقرارات التي ستبنى على بيانات تطبيقه     
 وتقع الدالالت التي نقـوم      . يبنى على نتائجه   من االختبار وطبيعة القرار الذي يمكن أن      

صـدق المحتـوى    : بها صدق اختبار ما في ثالثة أنواع رئيسة مـن الـصدق وهـي             
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)Content Validity(يتضمن مفهوم صدق المحتوى الختبار أن فقرات االختبـار  ، و
تؤلف عينة ممثلة لجميع جوانب المجال السلوكي تمثيالً جيداً، الصدق بداللـة المحـك              

)Criterion-Related Validity (   هناك مجاالت مهمة نطبق فيها اختبـارات علـى
بارات ما سيكون عليه سلوكهم أو أداؤهـم  األفراد حتى نستنتج من أدائهم في هذه االخت       

في متغير آخر ال يقاس مباشرة في هذه االختبارات، وللتحقق من صدق اختبار بداللـة               
محك يتطلب حساب معامل االرتباط بين عالمات المفحوصين على االختبار وعالمـاتهم            

 .لة المحكعلى مقياس المحك فيكون معامل االرتباط الناتج هو معامل صدق االختبار بدال
يعبر عن الدرجة التي يمكن فيها لعالمـات  ) Predictive Validity(فالصدق التنبؤي 

 Concurrent(االختبار أن تتنبأ باألداء على محك يقع في المستقبل والصدق التالزمي 
Validity :(  فيعبر عن درجة العالقة بين عالمات االختبار وقياسات لمحك يقع في نفس

فإذا حصلنا على معامل ارتباط موجب ومرتفع فهو يمثل .  فيه االختبارالوقت الذي يعطى
داللة عن الصدق التالزمي لالختبار والصدق التطابقي ويعبر عن درجة العالقـة بـين              
عالمات االختبار الذي نريد أن نتحقق من صدقه واألداء على اختبار آخر يقيس نفـس               

بار اآلخر يتمتع بدالالت مثبتة سـابقاً عـن   السمة التي يقيسها االختبار األول لكن االخت    
صدقه وثباته، فإذا كان معامل االرتباط مرتفعاً نسبياً يكون قد حصل على داللـة عـن                

 صـدق المفهـوم   و.  علـى اختبـار آخـر      الصدق التطابقي الختبار بداللة محك األداء     
)Construct Validity :(   يعبر عن المعنى النظري للصدق فالـسمات والخـصائص
نفسية التي نحاول قياسها ما هي إال مفاهيم أو بنى افتراضية غير قابلـة للمالحظـة                ال

  ).٢٠٠٣الكيالني وعدس والتقي، (المباشرة 
أما ثبات االختبار فهو التوافق أو االتساق في عالمات مجموعة من األفراد عند 

كافئة والثبات تكرار القياس مثل إعادة تطبيق االختبار نفسه والثبات بطريقة الصور المت     
بطريقة التجزئة النصفية لالختبار الداخلي في االختبار والثبات باالتساق الداخلي ويعتمد      

في أداء المفحوصين من فقرة إلى أخـرى،        ) التوافق  (مبدأ هذه الطريقة على االتساق      
معادلة كرونبـاخ ألفـا     : وهناك أكثر من طريقة لحساب معامل االتساق الداخلي ومنها        

)Cronbach Alpha ( أو معامل ألفا)Coefficient Alpha:( في حـسابها  تعتمد و
تباين (وتباين االختبار ) تباين استجابات المفحوصين على كل فقرة(على تباينات الفقرات 

) ٢٠  رقـم   ريتشاردسون –كودر   (ومعادلة) عالمات المفحوصين على االختبار بكامله    
)No. 20 Kuder Richardson Formula (إليها عادة بـالرمز ويشار ) KR-20 (

وهي حالة خاصة من معادلة ألفا وتستخدم في حالة االختبارات الموضوعية ثنائية التدريج 
معادلة كودر وهناك . )واحد لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخطأ(التي تأخذ قيمتين فقط 

صـة مـن    وهي حالة خا   ):KR-21 (ويشار إليها عادة بالرمز   ) ٢١ ( ريتشاردسون رقم  –
وتستخدم في االختبارات الموضوعية ثنائية التدريج التي تأخذ قيمتين فقط          ) 20KR (معادلة
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ولكنها تفترض أن جميع الفقرات متـساوية       ) جابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخطأ    واحد لإل (
  ).(Crocker & Algina,1986 .في صعوبتها 

 المعياري في القيـاس     يمكن تعريف الخطأ  ف: اسالخطأ المعياري في القي   أما عن   
على أنه االنحراف المعياري ألخطاء القياس في عالمات االختبار لمفحوص واحد تكرر            
قياسه عدداَ كبيراَ من المرات، وخطأ القياس هو الفرق بين العالمـة الخـام والعالمـة        

والجزء الخطـأ مـن     الحقيقية، وتتكون العالمة الخام من جزأين هما العالمة الحقيقية          
العالمة الخام، يرتبط الخطأ المعياري في القياس بمعامل الثبات لعالمات االختبار، حيث            

بما أن القياس ال يمكن أن      ). ١(يتراوح مدى معامل الثبات من صفر إلى واحد صحيح          
يكون مثالياً فإن مقدار الخطأ المعياري في القياس حسب النظرية التقليدية في القيـاس            

مد على دقة تقدير العالمة الحقيقية من خالل العالمة الخام وتقع العالمـة الحقيقيـة          يعت
ضمن مدى معين للعالمات الخام، ويشار إلى هذا المدى بفترة الثقة، ولتحديد هذه الفترة   
فإننا بحاجة إلى معرفة الخطأ المعياري في القياس، ويمكن تقدير القيم المتحققة للخطأ             

اس لالختبارات الموضوعية الثنائية التدريج والمقالية المتعددة التدريج المعياري في القي
(Crocker & Algina, 1986).   حيث يدخل الخطأ المعياري للقياس في حساب فترة

الثقة التي يمكن أن تقع ضمنها العالمة الحقيقية ألن فترة الثقة تعتمد على الخطأ المعياري 
ات، وإذا كان معامل الثبات لالختبار يساوي صفراَ فإن الذي بدوره يعتمد على معامل الثب

الخطأ المعياري في القياس في هذه الحالة يساوي االنحراف المعياري للعالمات الخـام             
لالختبار أي أن الفروق في العالمات ناتجة عن أخطاء القياس وليست فروقـاً حقيقيـة            

  ).٢٠١٣عودة، (متعلقة بالسمة التي يقيسها االختبار 
التالي تكون العالمة الحقيقية مساوية للعالمة الخام بمعنى ال يوجد خطأ في            وب

تقدير العالمة الحقيقية، وكلما زاد معامل الثبات قل الخطأ المعياري فـي القيـاس وزاد       
اتساق االختبار وزادت دقة القياس واقتربت حدود العالمة الحقيقية من العالمة الخـام             

ياري في القياس قل معامل الثبات وقلت دقة القياس وتباعدت وكلما زاد مقدار الخطأ المع
حدود العالمة الحقيقية عن العالمة الخام، وتفترض النظرية التقليدية في القياس تساوي  
تباين خطأ القياس لكل المفحوصين الذين طبق االختبار عليهم مما ينتج عنه أن متوسط      

باين خطأ القياس الموجب يساوي تبـاين  خطأ القياس لجميع األفراد يساوي صفراَ ألن ت  
أي أن الخطأ المعياري في القياس له القيمة نفـسها فـي جميـع    . خطأ القياس السالب  

  . مستويات القدرة
أي أنه كلما زاد معامل الثبات قلَّ الخطأ المعياري في القياس، وأنـه إذا كـان      

اف المعياري للعالمات؛   معامل الثبات يساوي صفراً، فإن الخطأ المعياري يساوي االنحر        
أي أن الفروق في العالمات كلها ناتجة عن أخطاء القياس، وليست فروقاً حقيقية متعلقة 

  Crocker & Algina, 1986).(بالسمة التي يقيسها االختبار 
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  :الشخصية وسماتها
كاتل، وأيزنـك،   ( :اهتم الكثير من علماء النفس بدراسة سمات الشخصية مثل        

 )بيـرت (قد عـرف     سار بوجه نظر في تحديد هذه السمات، و        منهم وكل   )وجولد ببرج 
 الجسمية والعقلية الثابتة نسبيا والتي      واالستعداداتللشخصية هي النظام الكامل للميول      

، )١٩٩١داوود وآخـرون،    (د طريقته في التوافق مـع بيئتـه         تعد مميزة للفرد وتحد   
يكون عليه سلوك الفرد في موقف ما  على أنها ما يمكننا من أن نتنبأ بما )كاتل(وعرفها 

 بأنها هي ذلك التنظيم الدينامي داخل الفرد لتلـك    )جيلفورد(، ويعرفها   )١٩٩٤عباس،  (
) ٢٠٠٠جبل، (األجهزة النفسية والجسمية التي تحدد طابعه الخاص في توافقه مع بيئته 

تماعيـة أو  الجسمية أو العقلية أو االنفعاليـة أو االج        بالصفة) ٢٠٠٤(ويعرفها سفيان   
المكتسبة التي يتميز بها الشخص، وهي استعداد ثابت نسبيا لنوع معين من            الفطرية أو 

 حالة الجهـاز العـصبي،      :، والسمات إما أن تتوقف على عوامل وراثية، مثل        "السلوك
ال تحتاج إلى تعليم أو تدريب، وإما أن تكـون          وعملية التمثيل الغذائي، و   وجهاز الغدد،   

التعمـيم والتـدعيم، والتقليـد وغيـره        الرتباط الشرطي، و   ةن طريق علمة ع مكتسبة مت 
والسمات وحدات أساسية في تنظيم الشخصية ال نستطيع رؤيتها ولكن نستند وجودهـا             

  .من خالل السلوك
عبارة عن صفة أو خاصية يتميز بها الفرد  ":بأنها) ٢٠٠٢(ويعرفها العيسوي 

 الجماعات وقد تكون هذه السمة أخالقيـة   أو تتميز بها جماعة مناألفرادعن غيره من  
مثل الكرم أو التعاون أو التسامح أو الصدق، وقد تكون فكرية كالمرونة أو ثقافية كسعة 
 األفق، أو شخصية كاالنطواء، أو االنبساط، أو مزاجية كسرعة التقلب في المـزاج، أو             

وض اإلنـسان   جسمية، مكتسبة أو موروثة، شعورية أو ال شعورية، وقد يع          حركية أو 
عميقة مسيطرة  شعوريا أو ال شعوريا بسمة مناسبة أخري، وقد تكون السمة سطحية أو

اهللا  وعرفها عبد  ".أو بسيطة، وقد تكون متغيرة متحركة ديناميكية أو ثابتة ثبوتا نسبيا          
المجموع الدينامي المنظم لخصائص اإلنسان وصفاتـــها لمعرفيـة         " :بأنها) ٢٠٠١(

" سمية واالجتماعية التي تميزه عن غيره وتحدد درجة تكيفه مع بيئتـه        واالنفعالية والج 
الشخصية هي أكثر التصورات الذهنية موائمة لسلوك الشخص في    ": )ماكليالند(وعرفها  

 ).٢٠٠١المليجـي،   " (كل تفاصيله التي يمكن للعالم تقديمها في لحظة ما من الوقـت             
الفرد لألجهزة النفسية الفيزيقية التي تحدد      ألبورت بأنها التنظيم الدينامي داخل      عرفها  و

  ).٢٠٠٣أحمد، (للفرد طابعها لمميز في السلوك والتفكير 
وترجع أهمية دراسة الشخصية ألنها خاتمة لكل فروع علم الـنفس التـي تفـسر     
وتضيف لكي نفهمها، ألن الفرد واتجاهاته وقيمه ودوافعه قد ال تظهر جميعها فـي سـلوكه    

فقياس ودراسة الشخصية من أبرز المهمات اإلنسانية تعقيدا، وقـد اهـتم   الخارجي الظاهر،   
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 المقابلةالمختصون بقياسها بما هو موضوعي وإسقاطي من خالل مقاييس عديدة تأخذ شكل         
رورشـاخ  ( : اإلسقاطية مثـل   واالختبارات الموقفية   واالختبارات والمالحظةوقوائم الصفات   

  .)واختبار تفهم الموضوع
ن أساسيتين تظهر األولى على شكل ثبات في الشخصية         يصية بخاصيت وتتميز الشخ 

والثانية تتغير وتتطور خالل تاريخ حياة الفرد، وعلى الرغم أن بعض األفراد قد أظهروا ثباتا       
في شخصياتهم إلى درجة مرتفعة، فقد كشف آخرون عن تغيرات كبيرة في شخصياتهم، مع              

 وقت في الحياة خاصة عند المراهق إثر الضغوط   أن التغيرات في الشخصية قد تحدث في أي       
 أبو حطـب،  ( والمحافظة والرقة    ألمخاطرهالنفسية أو السمات المتصلة بجنس المراهق مثل        

  ). ١٩٩٠ وصادق،
الشك أن الثبات في الشخصية نسبيا، فصفات النمو والتغير التـي تـصاحب             و

 وكل ما تقدمة الخبرات الشيخوخة حتى الطفولة تمر بالفرد من أساسيةالنمو هي صفات  
 أن الثبات في الشخصية قـد يظهـر فـي    إالوعوامل النضج تؤثر في تغير الشخصية،     

 التي يعكسها سلوكه مثل احترام اآلخـرين، وكـذلك   االتجاهاتالثبات األعمال من خالل    
الثبات في األسلوب والثبات في البناء الداخلي ونعني هنا الدوافع األولية والقيم التي تم              

، وكذلك الثبـات فـي الـشعور        واالهتماماتكوينها في حياة الفرد وطفولته والمبادئ       ت
الداخلي وهي ثبات وحدة شخصيته في الظروف المتعددة التي تمر بـه عبـر مراحـل                

  .حياته
تتحدد الشخصية وسماتها بمجموعه من المتغيرات تؤثر بشكل حاسم في تحديـد            و

وهي تأثير العوامل الوراثية وتأثير األجهـزة       :  البيولوجية المحددات :مفهوم الشخصية هي  
وهي منظومة  : االجتماعيةالمحددات   و .العضوية وتأثير التكوين البيوكيميائي والغددي للفرد     

وهي نمـط   : المحددات الثقافية  و .رد مثل تراثه التاريخي والحضاري    الثقافة التي يعيشها الف   
محـددات   و.الجماعـة  مـن  مقبولـة الالشخصية المرغوب فيه بالمجتمع وأشكال التصرف   

وهي أن يكون الفرد قائدا في موقف وتابعا في آخر على الرغم من توافر شـروط               : الموقف
  ).٢٠٠٣أحمد، (القيادة لديه 

يولد اإلنسان كوحدة بيولوجية تتفاعل مع وحـدة         ف :الشخصيةمكونات  أما عن   
عل مادام اإلنسان على قيد     أكبر هي وحدة البيئة المادية واالجتماعية، ويستمر هذا التفا        
تها وتصبح تنظيم دينامي    االحياة، حيث تتشكل الشخصية وتنمو وتتحدد معالمها وبصم       

داخل الفرد، ينظم األجهزة النفسية والجسمية التي تفرض على الفرد طابعا خاصا فـي              
ماعيـة  السلوك والتفكير، أي أنها جملة السمات الجسمية والعقلية واالنفعاليـة واالجت          

تميز كل شخص عن غيره، وإن صح التعبير فهي تركيبة من موروثة والمكتسبة والتي ال
  :)٢٠١٠عبود،  (:إلىعدة مكونات، يمكن تحليلها 
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 تتعلق بالشكل العام للفرد وصحته من الناحية الجسمية، مثل:المكونات الجسمية : 
، ألمـراض الجـسمية   ا، الصحة العامة، األداء الحركي،      اللون، الطول، الوزن  

المختلفـة، العـصبي، الـدوري،    واإلعاقات ووظائف الحواس وأجهزة الجسم    
  .  الخ...الغدد

   وظائف العقل العليـا كالـذكاء العـام     :ونقصد بها  :ةالمكونات العقلية المعرفي 
والقدرة الخاصة كالقدرة العددية واللغوية والميكانيكية والفنية وكذلك العمليات         

 .دراكالنفسية كاالنتباه والتذكر واإل
  ويقصد بها قدرة الفرد على تكوين عالقات مع كثير من          : المكونات االجتماعية

 .أألفراد أو تكوين عالقات مع جماعات
   وتتعلق بالنشاط االنفعالي والنزوعي كالميل إلى االنطواء       : النفعاليةاالمكونات

 . أو االنبساط والميل للسيطرة أو الميل للخنوع
  بالعواطف واالتجاهات والقيم التي تكتسب من البيئـة         تتعلق: المكونات البيئية

 . الفرد كاألسرة والمدرسة والمجتمعيعيشهاالتي 
هذه المكونات تتحدد بتفاعل العوامل الفسيولوجية والبيئية وال شك أن التغيـر       
الذي يحدث ألحد هذه المكونات نتيجة العوامل الفسيولوجية واالجتماعية يؤثر بدوره في 

ية مما يؤكد عملية تفاعل تلك المكونات وتأثيرها ببعضها مما يؤكد بدوره تكوين الشخص
  .فكرة التكافل الديناميكية بينها

إلى ) ٢٠٠٤سفيان،  ( في   )البورت(  فيشير : الشخصيةالسمات  قياس أما عن   
عدد مرات : ًالمعيار األول  :سمات الفرد وهيالكتشاف   معايير مستخدمة  ثالثة أن هناك

المعيار  و.التوافق اً معيناً من التكيف أوـــيستخدم فيها شخص ما نوعالتكرار الذي 
ــرد الذي يستخدم فيها هو سلسلة المواقف : الثاني هو : المعيار الثالثو. طنفس النمالف
 تقييم محاوالتوتعتمد العديد من . لالمفضالسلوكي   للمحافظة على نمطه  تفاعالته شدة

وعلى ليـة   ذه العم الذين يقومون بهألخصائييناعند  المالحظةعلى دقة شخصية األفراد 
عدة ل ويمكن قياس سمات الشخصية من خال،  األحكام الصائبةاســتخالصقدرتهم في 
ــواختب، موازين التقدير: (طرق منها ــل(ومقياس ، )منيسوتا المتعدد األوجه(ار ـ  )كات
،  للشخصية)يزنكأ( واختبار، ة بأسلوب الحياةـــاس السمات الخاصـــوقي، للشخصية
 ومن خالل دراسة الحالة، ومن خـالل        .لجوردنل   للشخصية المعد)ـلبروفي(ومقياس 
  ).٢٠٠٢، قطامي وعدس( الموضوعية واالختبارات اإلسقاطية واالختباراتالمقابلة، 

 هـي ذلـك التنظـيم       (Personality)إن الشخـصية    ف: سمات الشخصية أما  
 النفسية والعقلية والبيولوجية    والمنظوماتالديناميكي في نفس الفرد لتلك االستعدادات       

 الشخصية اصطالح أن، بمعنى واآلخرينالتي تحدد طريقته الخاصة في التوافق مع البيئة 
 مفهوم يصف الفرد كال موحدا متكامال، وان لدراسة الشخصية في علم النفس وظيفة        أو
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فس  رغب عالم النإذانه أ (Gardner Murphy) مورفي )جاردنر(تكاملية، فيما يذكر 
ك ل يرى جميع العالقات والروابط الداخلية داخل الكائن العضوي دفعة واحدة، وكذ           أنفي  

 يهتم ويعنى بسيكولوجية الشخصية     أنتسلسل القوانين التي تحكم هذه العالقات، فال بد         
(Ang & Dyan, 2006) السمات التي تميز الفرد، والسمة هنا أنموذج، فالشخصية هي 

 المواقف المختلفة   ألدراكند الشخص، بما في ذلك استعداداته        خاصية نفسية ع   أيتعني  
على نحو مشابه، وان يستجيب بشكل منسق برغم المنبهات المتغيرة والظروف والقيم            
والقدرات والدوافع والدفاعات وجوانب المزاج والهوية والنمط الشخصي، وبحسب مفهوم 

 التي ينفرد بها الشخص، بما القياس النفسي فان الشخصية هي ذلك النمط من الخصائص
 هي بأنها السمة (Cattel)في ذلك موقعه على كثير من متغيرات السمات، ويعرف كاتل 

 تجمع مـن العوامـل      أنها أي،  (Factor) متغير   أووحدة بناء الشخصية، وهي عامل      
  .(Block, 2001)المرتبطة فيما بينها ولها مصادر مشتركة 
 ال نالحظ السمة بطريقة مباشـرة، بـل   فإننافالسمة مفهوم ذو طبيعة مجردة،     
 مستنتجة من المالحظـة     إذن، فالسمة   أساسهانالحظ مؤشرات وفعال مجردة نعمم على       

 لتنظيم بعض ومبدأ مرجعي إطار مقياس، فالسمة أو من خالل اختبار أوالفعلية للسلوك، 
 فهي مجرد جوانب السلوك والتنبؤ به، وهي مستنتجة مما نالحظه من عمومية السلوك،

وتعد السمات عند عدد من واضعو النظريات       .  السلوك ذلكمفهوم يساعدنا على وصف     
 الوحدة األولية في بناء الشخصية، وهي التي تساعد على تفسير حـاالت الثبـات           بأنها

 أسـلوبية  أنهـا  اعتبار الـسمات علـى   وباإلمكان. اإلنسانيةالتي نجدها في الشخصية  
(Stylistic)   وديناميكية (Dynamic)    األسلوبية تغير مستمر، فالسمة     أو، ذات فعالية 

تخبرنا كيف يسلك الفرد والسمة الديناميكية تخبرنا لماذا يسلك الفرد بالطريقـة التـي              
 الثانية تعطي العوامـل الدافعـة لـذلك      أن، في حين    األسلوب تعطي   فاألولىيسلك بها،   

(Fayombo, 2010).  
 أنبارة عن صفات يمكن من خاللهـا         السمات الشخصية كمصطلح واحد ع     إن

 والتنبـؤ   األحكام إصدار، وللتعرف على هذه السمات البد من        األشخاصيميز الفرد بين    
 من أكثر المفاهيم أهمية عند      )كاتل(بالسلوك الذي سيسلكه هذا الفرد، وتعد السمة لدى         

بات مجموعة ردود األفعـال واالسـتجا     " دراسته للشخصية، حيث يعرف السمات بأنها       
يربطها نوع من الوحـدة التـي تسمح لها أن توضع تحت اسـم واحـد ومعالجتهـا                

 كـذلك بأنهـا     الـسمة وتعرف   ).٢٠٠٦الميالوي،  (بالطريقة نفسها في معظم األحوال      
" استعداد أو نزعة عامة من المكونات السيكوفيزقية تـدفع سـلوك الفـرد وتحـدده                "
مـا عرفهـا راتـب      :  للسمات منهـا   وهناك عدة تعريفات ومفاهيم    ).٢٠٠٦رشوان،  (
   ".استعدادات داخلية عامة للسلوك يمكن التنبؤ بها "بأنها) ١٩٩٥(
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:  أكثر من مستوى للسمات، حيث صنفها حسب أهميتها إلى)البورت(طرح وقد 
والتقسيم الثاني الذي طرحـه   .ةالسمات العظمى، والسمات المركزية، والسمات الثانوي

وميتها وفرديتها، حيث أشار إلى وجود سـمات        مى أساس ع   للسمات قائم عل   )البورت(
وهي السمات التي نجدها في مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع ذاتـه،            : عامة مشتركة 

آلخرون، وقـد   اوهي السمة التي يمتلكها الفرد وال يشاركه فيها         : وأخرى سمات فردية  
 في أفراد معينين، وال ال تتوافر إال:  سمات فريدة:صنفت السمات بصورة عامة كما يلي

يتسم بهـا مجموعـه     : سمات مشتركة . توجد على نفس الصورة بالضبط لدى اآلخرين      
: سمات مـصدرية   .وهي السمات الواضحة الظاهرة   : سمات سطحية  .كبيرة من األفراد  

تنتج عن فعل العوامل البيئية وهي      : سمات مكتسبة  .وهي السمات الكامنة غير الظاهرة    
سـمات   .وهي سمات تكوينية تنتج عن العوامل الوراثية    :  وراثية سمات. سمات متعلمة 

تتعلق بمدى قدرة الفرد على : سمات قدرةو. تهيئ الفرد وتدفعه نحو األهداف : ديناميكية
  ).٢٠٠٥غنام، ( تحقيق األهداف

فالسمة . سمات عامة، و وأخرى سمات موقفية أنواع منها   تقسم السمات إلى  و
 نسبيا فالشخص الذي يتمتع بسمة األمانة العامة يكون أمينا في العامة ثابتة ثبوتا مطلقا   

أما السمات الموقفية هي التي تتوقف على نوع الموقف، وهناك سـمات            . كل المواقف 
 –الخ، وهناك ...أخرى مثل السيطرة والخضوع والذكورة واألنوثة والرصانة واالنفعالية

عورية هي التي يشعر بها الفرد مثل  السمات الشعورية والالشعورية فالسمات الش-أيضا
الصداقة والروح االجتماعية، والسمات الالشعورية هي التي ال يشعر بها الفـرد مثـل              

  ).٢٠٠٢العيسوي، : (الكبت والمخاوف المكبوتة وتنقسم السمات المكبوتة إلي نوعين
   هي السمات التي تبدو في صورة سلوك يعبر عنه         : السمات العصابية المنطلقة

رد المكبوت، كانطالق البعض في صورة عدوان أو ثورات غـضب ومـن             الف
خصائص السمات العصابية أنها تتعارض مع الخلق المعهود للشخص ألن فيها 
تعبيرا عن دوافع الفرد الحقيقية التي تظهر في شكل عصاب نفسي أي مرض             

 . نفسي

   قـيض  هي السمات التي تبدو في صورة سلوكه ون  : السمات العصابية العكسية
السلوك الذي كان يصدر لو أن الفرد كان طليقا، مثل مظاهر الرحمة المبـالغ              

أو مظاهر الـصدق    ) ٢٠٠٢العيسوي،. (فيها التي تختفي وراءها قسوة بالغة     
  . والمصلحةاالبتزاز التي تخفي ورائها الخداع وحب واألمانة

صية، هناك العديد من التصورات النظرية لوصف الشخ ف:نظريات الشخصيةأما 
وتحتوي النظرية كما يرى علماء النفس على مجموعة من االفتراضات تترابط مع بعضها 
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البعض بطريقة منظمة لتصف البنيان العام للشخصية التي تدل على فرديـة الـشخص              
  :وتميزه في السلوك، ومن هذه النظريات

 إلى نمـط مـا      يصنف الفرد باعتباره ينتمي   ) السمات(يطلق عليها أيضاً    : نظرية األنماط  -
حسب مجموعة السمات التي يكشف عنها، فإذا شارك جماعة كبيرة من األفراد اآلخرين في              

 ذلك النمط، وتصنف    إلى، فإنه ينتمي هو وأفراد هذه الجماعة        )تشكل نمطاً (مجموعة سمات   
طـافش،  (الجسدية، والفسيولوجية والـسلوكية     : الشخصية على حسب األنماط إلى األنماط     

٢٠٠٦.(  
وتقوم هذه النظرية على مالحظة سلوك الفرد فـي عمليـة التفاعـل             : ظرية التعلم ن -

وتؤكد علـى   . االجتماعي وتؤكد على دور التدعيم في اكتساب وتعديل األنماط السلوكية         
. الثواب والعقاب كأسلوب من أساليب التعلم االجتمـاعي فـي تنميـة الشخـصية              دور

  ).٢٠٠٧كرميان، (
تم علماء النفس بدراسة السمات الشخصية وتحديد الـسمات         فقد اه : نظرية السمات  -

وغيرهم، حيث ) يزنل، وكاتلأوالبورت،  (التي يتميز أفرد عن األخر ومن هؤالء العلماء         
 إن بناء السمة أساس في بناء الشخصية، ويمكن أن تكون السمة            Cattel) (  أكد كاتل 

) واألمانة، والـصدق    اإلخالص  (ية  استعداداً فطرياً أو مكتسباً كما في السمات أالجتماع       
وغيرها، وتعتمد هذه النظرية على فكرة ثبات الشخصية، فالشخص الواحد يسلك سلوكاً            
متشابهاً في المواقف المتشابهة، كذلك تعتمد هذه النظرية على اختالف األفـراد فيمـا              
ـ               ا يملكون من سمات، فنحن جميعاً نغضب في المواقف التي تثير الغضب، ولكن كل من

 السمات إلى   )كاتل(يختلف عن األخر في درجة الغضب، وفي طريقة التعبير عنه وقسم            
  ).٢٠٠٩أحمد، .( سطحية غير ثابتة نسبيا، وإلى سمات مصدرية أساسية ثابتة نسبيا

المـزاج  : أمزجـة  ةوالتي تصنف األفراد حسب مزاجهم إلى أربع      : نظرية هيبوقراط  -
وحدة المزاج، المزاج الدموي وهو صاحب النشاط        االنفعالالصفراوي الذي يميز سريع     

والمتشائم المنطوي والقلق المكتئـب، وأخيـرا       : والمرح والتفاؤل، والمزاج السوداوي   
  ).٢٠٠٨تاج الدين، ( .االنفعالالمزاج البلغمي وهو الخمول والبالدة وقلة 

لهـضمي  وهي تقسم األفراد ألنماط جسمية هي النمط ا       ): ١٩٤٠( نظرية وليم شيلدون   -
ويتميز بالسمنة، النمط العضلي ويتميز بالعضالت والحيوية، والنمط العصبي ويتميز بالجدية           

  ).Wright et al, 1970( .والذكاء والنحالة
وهي تقسيم األفراد حسب قيمهم لستة أنماط، وكل نمط يمثل          : نظرية إدوارد سبرانكر   -

الـنمط الجمـالي، الـنمط      ،  االقتـصادي النمط النظري، النمط    : شخصية مستقلة وهي  
  ).٢٠٠١وحيد، (، النمط السياسي، النمط الديني االجتماعي
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والتي تقسم األفراد تبعا للخريطة الهرمونية واإلفـرازات        ): ١٩٧٢(بيرمان  سنظرية   -
النمط الدرقي، النمط األدريناليني، النمط النخامي، :  أنماط هيةالهرمونية لدية إلى خمس 
  ).٢٠٠١عامود، (تيموسي النمط الجنسي، النمط ال

المجموع ( تتسق مع أن الشخصية هي اجتماعيةهي نظرية بيولوجية و: أيزنكنظرية  -
، وتحتل السمة مكانا مركزيـا فيهـا        )وك الفعلية والكامنة لدى الكائن    لالكلي ألنماط الس  

 الملحوظة تجمعا ملحوظا من النزعات الفردية للفعل، وأن تجمع من السمات            باعتبارها
يزنك تصور هرمي للشخصية أووضع نظمة بشكل عام في الفرد هو طراز شخصيته،      الم

)  والعـصابية والذهانيـة  االنبـساط (بحيث يوجد على قمة الهرم أنماط الشخصية وهي   
، أي أن الفرق بين الناس عليها       متفاوتةوبأنها موجودة لدى جميع الناس ولكن بنسب        
، ياجدون في منتصف المنحنى اإلعتداليتوهو فرق في الدرجة وأن األسوياء من الناس       

  .حيث يقع العصابيون والذهانيون على طرفي المنحنى السوي
 بين البـشر وال يمكـن   متفاوتةوهو بذلك يرى أن هذه السمات تتواجد بنسب       

 هو العامل األهم في تكوين شخصية الفرد، الوراثةيزنك عامل أ جعلكما انعدامها تماما، 
على األقـل، وهـذا     ) %٥٠ ( هي وشخصيتهثة على سلوك الفرد     وأن حجم تأثير الورا   

نه ال  أ و واالنفعالية كاالجتماعيةينطبق على جميع سمات الشخصية التي يمكن تصورها         
أن التطور ) ٢٠٠٢( في عبدات أيزنكيرى  و .توجد سمه واحدة ال تتأثر بعامل الوراثة      

حدة أساسية تنطلق منها د باعتماد وــــمرهون إلى حد بعي، العلمي في البحث النفسي
ـ  فأيزنكل  اوـولقد ح،  الدراسات النفسية وتتمحور حولها تبيان ،  ي دراساته الكثيرةـ

، وم الشخصيةـى مفهـ علاإلنساني اعتمادا سلسلة سببية متكاملة للسلوك بناء   إمكانية
 وتنتهي بالفروق الفردية،  حيث تبدأ هذه السلسلة بالفروق الوراثية والبنى الفسيولوجية

ــذكر، من حيث التعلم ومن الواضح أن مصطلح . والسلوك االجتماعي، اإلدراكو، والتـ
 نحو أيزنكاتجه  لذلك ،   للمعالجة العلمية  لالشخصية يتسم بالعمومية بحيث يبدو غير قاب

العاملي في الكثير ل  التحليتإجراءاواستخدم ) (Allport & Cattellوكاتل ورت ـالب
ــمن الدراس ــاوال، اتـ الشخصية إلى بعدين ل يوفي بالقدرة على تحليل دلي تنظيم مح

وإمكانية تحديد ) نفعال اال–االتزان (وبعد )  االنبساط –االنطواء (د ـا بعـيين همـأساس
ـ اطع هـة بتقـأنماط الشخصية األربع وال تعني هذه ،  ذين البعدين المتصلين عمودياًـ

باستطاعة نه  تعني فقط ألب، منطوياًأو  شخص يجب أن يكون إما منبسطاً  كلالبنية أن
وموقعاً آخر على بعدي ، االنبساط – االنطواءدي ـى بعـفرد أن يجد لنفسه موقعاً علكل 

ــصيةونتيجة لتقاطع موقعيه على هذين المتصلين يتحدد نمطل، االتزان االنفعا ،  الشخـ
 . انطوائي متزن  أو انطوائي انفعالي أومتزن  انبساطي أو انبساطي انفعالي :ويكون إما

 محدد وهـو ثنـائي      شيء موجهه نحو    االتجاه بأن   واالتجاهيميز ألبورت بين السمة     و
 محدد فهـي  لشيء تتجه، بينما السمة ال االجتماعاألبعاد وهو الوحدة األساسية في علم   
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أكثر عمومية وتشير إلى مستوى أرقى من التكامل وهي األساس في دراسة الشخصية             
  ).١٩٨٣عبد الخالق، (

وطورت وخضعت للتقنين في كثير من      تعددت   فقد   :يزنكخصية أل أبعاد الش أما  
الدول حيث أثبت صدقها وثباتها، كما تميزت ببساطتها وبتعديالتها البسيطة يمكنهـا أن      

 ناهيـة،  أبـو ( يزنك للشخصية ما يليأفقد ضمت أبعاد .  فئات عديدة من المجتمع  تالءم
  :)١٩٩١أحمد، (، و)١٩٩٣عبد الخالق، (، )١٩٩٧

وهو االستعداد لإلصابة بالمرض العـصابي عنـد        : االنفعالي االتزانصابية مقابل   الع -
، والدرجة العالية   تكيفيه غير   استجابة العصابية هي    االستجابةتوافر الشروط، على أن     

على العصابية تعني أنه محبط يعاني من اضطرابات سيكوسوماتية متنوعة ويـستجيب            
  .بصعوبة تزانلالبقوة لكل أنواع المثيرات ويعود 

 وسيطرة األنا األعلى عند   االنبساطيوهي سيطرة الهو عند     : االنطواء مقابل   االنبساط -
 بالمحيطين، واالتصال، وأن المنبسط منطلق وأقل عرضة للكف محبا لألنشطة     االنطوائي

ويكون صداقات عديدة بسرعة، يحب الحفالت له أصدقاء كثيرون، ويحب التغيير، ويأخذ 
يزنك أن النمط المنبسط متهور ويرتكب األخطاء ويتقلـب         أوبذلك يرى    .اطةاألمور ببس 

 منهـا عـن   االنطـوائيين بالمزاج وأن نمو الضمير من خالل التشريط يكون أسهل في      
  ..االنبساطيين

وهو النمط الشخصي المندفع، بارد متلبد ال يهتم باآلخرين يفتقد لمـشاعر            : الذهانية -
 ال يكترث أن يمارس العدوان مع أسرته، وهـو قـاس         التعاطف، غير حساس، عدواني   

  وغريب 
وهؤالء األفراد يتصفون بالجمود والسلبية، وفقدان الشعور باألمن والتـوتر          : الكذب -

   .والخداع والتزييف
  :الدراسات السابقة

لتعرف على سمات الشخـصية     ا الىدراسة هدفت   ) ١٩٩٧ ،الطهراوي( أجرى
لدى الطلبة المتفوقين والمتأخرين في الجامعة اإلسـالمية         المعرفية   باألساليبوعالقتها  

يزنك واختبار األشكال المتضمنة، أدام مقياس طالبا وباستخ) ١٩٥(بغزة على عينة بلغت 
 االنبـساط دالة بين المتفوقين والمتـأخرين علـى سـمة          فروق  أظهرت النتائج وجود    

  . كانوا أكثر عصابية، ودالة لصالح المتأخرين على العصابية أي أنهمواالنطواء
العالقة بـين  ) ,McCullough, 2002) Jo-Ann Sharonتناولت دراسة و

 ١٩األبعاد الخمسة الكبرى للشخصية والتدين في سن الرشد، في دراسة طولية لمـدة              
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 ٢١٢( و اولـد ) ٢٨٠(شخصاً  ) ٤٩٢ ( في الدراسة الحالية بيانات من     واستخدمتسنة،  
سـنة وقـت إجـراء      ) ١٨ -١٢ (بين حت أعمارهم ما  من المراهقين الذين تراو   ) ابنت

 الدراسة، تم تقييم المراهقين من قبل ذويهم ومدرسيهم بواسطة استمارات التقييم فـي            
 سمة أخرى لمدرس واحد لكل طالب، ٢٥سمة شخصية من قبل ذوي المراهقين و   ) ٢٥(

راهقين في وكشفت عن ارتباط التدين بدرجات كبيرة من حيوية الضمير والطيبة لدى الم  
 المراهقين ذوي االستقرار االنفعـالي      إلىالمرحلة المبكرة من سن الرشد، أما بالنسبة        

العالي، فكانت الصلة قوية بالتربية الدينية مما لدى المراهقين ذوي االستقرار االنفعالي            
  . األقل

إلى اختبار فرضيات ) ,McCrae & Terracciano  2005(دراسة هدفت و
 فـي   واإلنـاث  من الـذكور     )١١٩٨٥(منعينة  ال الشخصية، تألفت    حول عالمية سمات  

ولتحقيق الهدف تـم اسـتخدام نـسخة        . ن خلفية ثقافية  ي الجامعية ومن خمس   المرحلة
 Revised NEO (مـن قائمـة الشخـصية الجديـدة المنقحـة     ) الشخص الثالـث (

Personality Inventory (التي تحتوي)ة فقرة لقياس أبعاد الشخصية الرئيس) ٢٤٠
وأسفرت النتائج عن وجـود     ). االنبساطية، الطيبة، حيوية الضمير، العصابية والتفتح     (

 اختالفـات  أظهـرت  في الجنس تطابق نتائج سابقة للتقرير الذاتي التي    إحصائيةفروق  
وكذلك وجود فروق دالة بين متوسطي العمر فـي عمـر           . واضحة في الثقافات الغربية   

، هـذه البيانـات أسـندت    األربعـين  في ما بعد سن     المرحلة الجامعية وتغيرات بسيطة   
الفرضيات التي تظهر أن السمات الشخصية تتسم بالعمومية لـدى كـل المجموعـات              

  .اإلنسانية
إلى الكشف عن الـشعور بالوحـدة النفـسية     ) ٢٠٠٥ ،شيبي(هدفت دراسة   و

 وأثرها على العمر والتخصص الدراسي، لدى عينـة مـن           الشخصيةوعالقتها بسمات   
وطبـق مقيـاس الوحـدة النفـسية ومقيـاس      . بات جامعة أم القرى بمكة المكرمة طال

) ٢٠٠(طالبة مـنهم    ) ٤٠٠(لسمات الشخصية وتكونت عينة الدراسة من       ) أريكسون(
، وأشارت النتائج إلى ٢٠٠٤من التخصص األدبي لعام ) ٢٠٠( من التخصص العلمي، و

 الشعور بالوحدة النفـسية مقابـل        ارتفاع إلىوجود ارتباط سالبي دال إحصائياً، يشير       
 إحصائيةوتبين كذلك عدم وجود فروق ذات داللة        . انخفاض في درجة سمات الشخصية    

  .في درجة سمات الشخصية وفقاً لمتغير العمر
إلى دراسة بعض الـسمات الشخـصية لـدى      ) ٢٠٠٧ سمير، (دراسةهدفت  و

عة، تكونت عينة البحث من الممارسين وغير الممارسين لألنشطة الطالبية من طالب الجام
 وطالبة احد هذه العينة الطالب الممارسين لألنشطة وقد انقسمت العينة إلى اطالب) ٢١٤(

اختيار عينة الطالب الممارسين لألنشطة الطالبية بالطريقة العمدية، من خالل الطـالب            
فة، فضال  الذين سجلوا في أألنشطه الطالبية وهم أكثر الطالب تميزاً في أألنشطه المختل           
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طالب وطالبة  ) ١٠٠(عن اختيار عينة من الشباب تم اختبارها بطريقه عشوائية عددها           
وجود فروق بين الطـالب الممارسـين       ى   إل ت، وتوصل األنشطةمن الذين ال يمارسون     

لألنشطة الطالبية والطالب الغير ممارسين لهذه األنشطة في جميع السمات الشخصية وقد 
ممارسـين  الغيـر  مارسين والسمات السلبية باتجـاه   باتجاه المكانت السمات االيجابية  

لألنشطة الطالبية، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق بين الطلبة والطالبات الممارسين  
أن سمة الميول يتضح والغير ممارسين لألنشطة التعليمية في سمة العصابية، ومما تقدم 

سمات الدافعية لالنجاز تميز الممارسـين      االجتماعية وسمة الصور اليجابية للذات وفي       
 وأن هناك فروق بين الممارسين والمتميزين في مختلف األنشطة الرياضية، ذكور إناث،  

  .ممارسين لألنشطة الطالبية في بعض السمات الشخصيةالغير و
هدفت إلى التعرف علـى     ) ٢٠٠٩ ، وصوالحة ،العبوشي( افي دراسة أجراه  و

 والعقالنية، تحمل المسؤولية، الحزم واتخـاذ القـرار،         االتزان(بعض سمات الشخصية    
لية، و معرفة لدى طلبة جامعة عمان األه  ) القابلية االجتماعية، اإلبداع، السيطرة، النظام    

الجنس، (فيما إذا كان هناك فروقا دالة إحصائيا في هذه السمات الشخصية تبعاً للمتغيرات 
نوع الكلية، عدد الساعات المعتمدة التي أنهاها الطالب، و المعدل التراكمي للطالب وتكونت 

أداة تم اسـتخدام    .  وطالبة من الكليات العلمية واألدبية     اطالب) ٥٣٧(عينة الدراسة من    
فقرة موزعة على أبعاد المقياس، وأشارت ) ٤٠ (لقياس السمات الشخصية، اشتمل على 

عدم وجـود  ومتوسطة، نتائج إلى أن مستوى السمات الشخصية المقاسة كانت بدرجة  ال
فروق دالة إحصائيا لمستوى السمات الشخصية تعزى لمتغير عدد الساعات الدراسـية            

 كل سمة من السمات السبعة وعلـى الدرجـة الكليـة     المعتمدة التي أنهاها الطلبة على    
المقياس في حين كانت هناك فروق دالة إحصائيا على بعض سمات الشخـصية تبعـاً                

  .لمتغيرات الجنس، نوع الكلية، والمعدالت التراكمية للطالب
 سـمات الشخـصية     علـى إلى التعـرف    ) ٢٠١٢ ،الزبون(كما هدفت دراسة    

اهللا الثـاني    مي الطلبة الموهوبين في مدارس الملك عبد      وعالقتها بقدير الذات لدى معل    
 ومعلمـة، وقـد اسـتخدم       امعلم) ٢٥٣(للتميز في األردن، وتكونت عينة الدراسة من        

 لقياس السمات الشخصية واستبانة تقدير الذات للتحقق عامال) ١٦(الباحث مقياس كاتل 
  في مدارس الملك عبدمن أغراض الدراسة، وتوصلت النتائج إلى أن معلمي الموهوبين      

غيـر  (اهللا الثاني يتميزون بسمات شخصية على مقياس كاتل وكانت دالـة إحـصائياً              
، ولعدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغيـر الجـنس،           )متحفظ، وانبساطي، وذكي  

وتوصلت النتائج كذلك بوجود فروق دالة إحصائيا في تقدير الذات تعزى لمتغير المؤهل           
 لصالح الماجستير، وأشارت النتائج إلى بوجود عالقة إيجابيـة ودالـة      العلمي، وجاءت 

  ).اتكالي/ مستقل(و) ال أبالي/ حي الضمير( بين تقدير الذات وعوامل الشخصية إحصائيا
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هدفت إلى معرفة ) ,Lee Ming, 2012 Rio & Nora(أجرها وفي دراسة 
الدراسات العليا في جامعة    أثر السمات الشخصية على مهارات التفكير الناقد بين طالب          

تكون مجتمع الدراسة من طالب الدراسات العليا في جامعة أصـفهان للعـام             . أصفهان
 طالبا بالطريقة العـشوائية، واسـتخدمت الدراسـة         ١٦٠وتم اختيار   . ٢٠١٢-٢٠١١

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن جميع السمات الشخصية .  فقرة٤٦االستبيان المكون من 
ات التفكير الناقد لطالب الدراسات العليا كما توصلت إلى إن هذه السمات            تؤثر في مهار  

  .من متغير التفكير الناقد) %٥١ (تشرح
مـستوى الـضغوط    " والموسومة بعنوان   ) ٢٠١٣الشريف،  (وهدفت دراسة   

النفسية وعالقتها بالسمات الشخصية لدى الطلبة الموهوبين والعـاديين فـي المملكـة      
، وقد هدفت إلى معرفة مستوى الضغوط النفـسية         " دراسة مقارنة    –العربية السعودية   

وعالقتها بالسمات الشخصية لدى الطلبة الموهوبين والعاديين في مكة المكرمـة فـي             
طالب وطالبة من الصفين السابع     ) ٤٠٠(المملكة العربية السعودية، وتكونت العينة من       

ر مقياس الضغوط النفسية، واعتمد والعاشر، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوي    
الباحث الصورة السعودية المعربة من مقياس السلوكية للطلبة الموهـوبين لرينزولـي        

)Renzulli  ،1972 (     والذي قام بتعريبه وتقنينه)  ،بعد التأكد من دالالت    ) ٢٠٠٢كلنتن
بين صدقه وثباته، أشارت النتائج إلى أن مستوى الضغوط النفسية لدى الطلبة الموهـو            

كان متوسطاً بينما جاء مستوى الضغوط النفسية لدى الطلبة العـادين كـان مرتفعـاً،               
وتوصلت النتائج كذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحصائياً في الضغوط النفـسية بـين     
الطلبة الموهوبين والطلبة العاديين وجاءت الفروق لصالح الطلبة العاديين، كما أشارت           

روق ذات داللة إحصائياً تعزى ألثـر الجـنس لـدى الطلبـة             النتائج إلى عدم وجود ف    
الموهوبين في الضغوط النفسية، وإلى وجود فروق ذات داللة إحـصائياً تعـزى ألثـر               

   .الجنس في جميع الصفات لدى الطلبة الموهوبين وجاءت الفروق لصالح اإلناث
 إلى الكشف عن السمات الشخصية وعالقتها     ) ٢٠١٤ ،الغامدي(هدفت دراسة   

وبلغ عدد عينة ، بمهارات التفكير الناقد لدى الطلبة الموهوبين بالمملكة العربية السعودية
، وتم استخدام مقياس السمات الشخصية أليزيك ومقياس        وطالبةطالب  ) ٢٠٠(الدراسة  

 في "الذهانية"مجال أظهرت نتائج مقياس أيزنك أن   وقد  التفكير الناقد لواطسن وجالسر،     
في المرتبة " الكذب"، وجاء مجال "العصابية"تاله في المرتبة الثانية مجال المرتبة األولى، 

كما أظهرت نتـائج مقيـاس      . في المرتبة األخيرة  " الثالثة، بينما جاء مجال االنبساطية    
تاله في المرتبة جاء في المرتبة األولى، "معرفة االفتراضات"مهارة أن واطسون وجالسر 

في المرتبة الثالثة، كما جاءت مهارة " التفسير"جاءت مهارة ، و "االستنباط"الثانية مهارة   
في المرتبة األخيرة، " االستنتاج"في المرتبة الرابعة، بينما جاءت مهارة " تقويم المناقشات"

وجـود  وتقويم المناقشات،   بين الكذب وبين    دالة إحصائيا   سلبية  وجود عالقة   وأظهرت  
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، بينما لم تظهر عالقة دالة إحصائيا االستنباطبين بين الكذب ودالة إحصائيا ايجابية عالقة 
 فـي  الجـنس تعزى ألثـر  وجود فروق ذات داللة إحصائية وبينت ، بين باقي المهارات 

الذهانية والكذب وجاءت الفروق لصالح الذكور، بينما لم تظهر فـي بـاقي العـصابية               
فـي جميـع     الجـنس تعزى ألثر   وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم  واالنبساطية، و 

  .المهارات باستثناء مهارة تقويم المناقشات وجاءت الفروق لصالح اإلناث

 موجبة دالة إحصائيا ارتباطيةوجود عالقة     يتضح مما سبق عرضه من بحوث سابقة
حيث وجدت  ،)١٩٩٧،الطهراوى( المعرفية، كما في بحث واألساليببين سمات الشخصية 

بغزة على سمة  اإلسالمية في الجامعة المتأخرينو بين المتفوقين إحصائيافروق دالة 
 والمتفوقين على سمة العصابية المتأخرين، وكذلك فروق دالة بين االنبساط واالنطواء
 متباينة من حيث الحجم، البحوث، كما أن العينات التي استخدمتها تلك لصالح المتاخرين

، بينما )١٩٩٧اوى، الطهر( بحث كما في طالبا) ١٩٥(بحيث شملت أصغر عينة على 
 كما في طالبا وطالبة من خمسين خلفية ثقافية مختلفة) ١١٩٨٥(اشتملت أكبر عينة على 

، وقد اقتصرت العينات من حيث جنس ),McCrae & Terracciano  2005( بحث
 على أو،) ,Lee Ming, 2012 Rio & Nora( في بحث العينة على الذكور فقط، كما

 ،الغامدي( ، في حين اشتملت دراسات مثل ) ٢٠٠٥(ي  شيب فقط مثل دراسةاإلناث
 تم إجراء تلك الدراسات على على عينة من الجنسين، كما ) ٢٠١٣الشريف، (، )٢٠١٤

، كما يتضح عدم وجود دراسة عربية )٢٠١٢ ،الزبون( دراسة كما في معلمين ومعلمات
 ما يهدف إليه ، وهذاالخصائص السيكومترية لمقياس سمات الشخصية لـ ايزنكتناولت 

وقد استفاد الباحث الحالي من نتائج تلك البحوث في كيفية صياغة مشكلة .البحث الحالي
لدى أفراد عينة البحث، وتحديد األساليب اإلحصائية المناسبة  البحث الحالي وتحديد أهدافه

      .لإلجابة على أسئلة البحث وتفسير نتائجه
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  :)الطريقة واإلجراءات(منهجية البحث 
  : منهج الدراسة

المنهج الوصفي االرتباطي التحليلي، وهو يعد أحد أهم المناهج المتبعة استخدم 
يتميز بالدقة في تـصوير واقـع الظـواهر العلميـة       الدراسات كونه    منفي هذا النوع    

  .واكتشاف العوامل المرتبطة بها وتؤثر عليها
  :مجتمع وعينة البحث

لصف األول الثانوي في مدارس مديريـة  تكون مجتمع البحث من جميع طلبة ا     
مدرسة الـشهابية الثانويـة للـذكور،       (تربية محافظة الكرك، وقد تم اختيار مدرستين        

، واسـتخدمت الدراسـة أسـلوب العينـة       )ومدرسة الشهابية الثانوية المختلطة للبنات    
 العشوائية البسيطة كون الفئة المستهدفة تشتمل على طالب الصف األول الثانوي فـي            

أعمارهم مـا   تتراوح   ذكرا) ٤٨(طالب، منهم   ) ١٠٠(المدارس، وبلغ عدد أفراد العينة      
وانحراف معياري )  سنة١٥:  يوماً ٦٤(سنة، بمتوسط عمري مقداره ) ١٦ – ١٥(بين 

سنة بمتوسط  ) ١٦-١٥(ممن تتراوح أعمارهم ما بين      إناثاً  ) ٥٢(  ، .)٤٧٤,٠(مقداره
ويبين الجدول   )٣٤٤,٠(نحراف معياري مقداره  وا)  سنة ١٥:  يوم   ٦١(عمري مقداره   

  :التالي توزيع أفراد عينة البحث
 توزيع العينة تبعا لمتغير الجنس) ١(جدول 

 النسبة التكرار الفئات
 %48.0  48 ذكر
 % 52.0 52 أنثى

 %100  100  المجموع
  :أداة البحث

 المعـدل  Eysenck & Eysenck) ١٩٧٥(يزنـك  أاعتمدت الباحثة مقياس 
مته للبيئة السعودية من قبل ءالذي تم تعريبه واختبار صالحيته ومال) EPQ (للشخصية
فقرة، والذي تم تعديل فقراتـه      ) ٧٥(المتضمن  ) ٢٠٠٢ ،الرويتع، والشريف (الباحثين  

 من خالل التحكيم من قبل محكمين مختصين بلغت نسبة التوافق بيـنهم             األردنيةللبيئة  
حث الحالي، ويتكون المقياس في صورته المعدلـة مـن   كأداة للب%) ٩٠(على الفقرات   

  :  للسلوك تمثلت فيأنماط أربعةبفقرة يقيس ) ٧٥(
بندا لقيـاس العـصابية،   ) ٢٤(، خصص منها    )، الكذب ةاالنبساطيالعصابية، الذهانية،   (
بندا لقياس الكذب،   ) ٢٠(بندا لقياس االنبساطية، و   ) ١٧(بندا لقياس الذهانية، و   ) ١٤(و
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بحيـث يختـار   ) ال (أو) نعـم  (اإلجابتينحد أ على فقرات المقياس باختيار     جابةاإلويتم  
 عليـه،   ينطبق كان البند ال     إذا) ال( كان البند ينطبق عليه، ويختار       إذا) نعم(المفحوص  
على التوالي، أي أن الدرجة المرتفعة على المقياس تعنـي          ) ١،  ٢ (األوزانيقابل ذلك   

  .  انخفاض السمةة على المقياس تعنيارتفاع السمة والدرجة المنخفض
 والشريف  الرويتعقد تحقق    ف : وثباتها بصورتها السعودية   األداةصدق  أما عن   

في البيئة السعودية من البناء العاملي للمقياس بتطبيقه على عينة مكونة من            ) ٢٠٠٢(
طالب بجامعة الملك سعود من كليات وتخصصات متعددة، وباسـتخدام معامـل            ) ٥٠٠(

 ، واختبار التـراكم   األساسية، والتحليل العاملي بطريقة المكونات      ألفاباط، ومعامل   االرت
)Scree test( ريماكس ألفا ، والتدوير المتعامد للمحاور بطريقة)Varimax(  حيـث ،

من التباين الكلي،  %) 17،57( عوامل تفسر    أربعة النتائج تشبع المفردات على      أظهرت
، )االنبـساطية (، والعامـل الثالـث      )الذهانية(امل الثاني   ، والع )العصابية (األولالعامل  

وكـل مـن   ) العصابية(وكانت قيم معامالت االرتباط بين عامل    ). الكذب(والعامل الرابع   
، 199، 0، -10، 0(، هي على الترتيب )الذهانية، واالنبساط، والكذب: (العوامل الثالثة

 غيـر  األخرىت االرتباط البينية ؛ في حين كانت جميع معامالإحصائيا، ودالة   )338،  0
ويؤخذ على هـذه الدراسـة   ). 85، 0، 55،  0( بين   ألفا، وانحصرت قيم    إحصائيادالة  

العـصابية، الذهانيـة،     (األربعـة نسبة التباين ومعامالت االرتباط الـضعيفة بعوامـل         
 لىإ مستوى داللتها   إرجاع، وبالرغم من ذلك تم قبولها، ولكن يمكن         )االنبساطية، الكذب 

  . حجم العينة
عرض  فقد :صدق أداة البحث بصورتها المستخدمة ألغراض البحث الحالي    أما  

ين من مختصي القيـاس وأعـضاء       ممحك) ١٠(فقرة على   ) ٧٥(المقياس المكون من    
 والبلقـاء   مؤتـة الهيئة التدريسية في كلية علم النفس والتربية الخاصة من جـامعتي            

ة لبعض الكلمات والصياغات ثم أعيد المقياس للتحكيم التطبيقية وتم إجراء تعديالت طفيف
للمرة الثانية من نفس المحكمين وتوافقوا جميعا على كل فقراتها بعد التعـديل وكانـت      

للتأكـد مـن ثبـات أداة       ف : البحث الحاليـة   أداةثبات   أما   %).٩٠(نسبة التوافق بينهم    
بتطبيـق  ) test-retest (رالدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعـادة االختبـا         

المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكونـة             
طالب وطالبة من الصف األول الثانوي، ومن ثم تم حساب معامـل ارتبـاط              ) ٣٠(من  

وتم أيضاً حساب معامل الثبات بالطريقة النـصفية         .بيرسون بين تقديراتهم في المرتين    
النـصفية  التجزئـة   طريقة  يبين معامل االتساق الداخلي ب    ) ٢(والجدول رقم   لكل مجال،   

  .وثبات اإلعادة للمجاالت واعتبرت هذه القيم جيدة ألغراض البحث
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لمجاالت مقياس النصفية التجزئة والتطبيق  بإعادة معامل االتساق الداخلي )٢(جدول 
  يزنك للشخصية المستخدم كأداة للبحثأ

 النصفية ثبات اإلعادة  اتعدد الفقر المجال  م
 0.80 ٠,٨٢  ٢٤ العصابية  ١
 0.76 ٠,٧٩  ١٤  الذهانية  ٢
 0.73 ٠,٧٥  ١٧ االنبساطية  ٣
 0.61 ٠,٦٦  ٢٠ الكذب  ٤

تتم اإلجابة علـى فقـرات المقيـاس         ف :تفسير الدرجات على المقياس   أما عن   
ن البند ينطبـق    إذا كا ) نعم(بحيث يختار المفحوص    ) ال(أو  ) نعم(باختيار أحد اإلجابتين    

. على التوالي) ١، ٢(إذا كان البند ال ينطبق عليه، يقابل ذلك األوزان ) ال(عليه، ويختار 
الدرجة المرتفعة على المجال تعني درجة مرتفعة على السمة التي يقيـسها المجـال              و

وتصنف الدرجات على فقرات المقياس      .والدرجة المتدنية على المجال تعني عكس ذلك      
األداء ضعيفا تعني درجـة     ) ١,٣٢_ ٠,٦٦( :اء األفراد على المجال كالتالي    ومتوسط أد 

أداء مرتفعا تعني درجـة مرتفعـة علـى         ) ٢,٠٠ – ١,٣٣ (من و .ضعيفة على السمة  
  .السمة
  :البحث نتائج

 على السؤال األول المتعلق بدالالت الـصدق العـاملي لمقيـاس سـمات              اإلجابةفي  
ة على فقرات البحث الرئيسلتحليل العاملي ألداء عينة استخرجت نتائج ا :الشخصية أليزنك

يزنك للشخصية بأبعاده األربعة لكل بعد على حدة للتحقق من تشبع الفقرات التي أمقياس 
قـد  ) ٢٤(أن فقرات العصابية    :  البعد فكانت النتائج   يقيسهتنتمي لكل بعد بالعامل الذي      

في حين كـان التـشبع بالعامـل    ) ١٨,٨٣٤(تشبعت بعامل أوحد بلغت قيمة التشبع به  
 في  :التحليل العاملي ألداء أفرد العينة على مجال الذهانية       كما يتضح    .)٨,٥٣٢(الثاني  

وبلغ التشبع بالعامـل الثـاني     ) 21.679(بعامل أوحد بلغ    ) ١٤(تشبع فقرات الذهانية    
: املي كانت نتائج التحليل العاالنبساطية وعلى مجال .وهي قيم جيدة للتشبع) 10.917(

 بلغـت    كانت جيدة فقد تشبعت بعامل رئيس      فقرة) ١٧ (االنبساطيةأن قيم تشبع فقرات     
وهي قيم جيـدة  ) 9.315(في حين كان التشبع بالعامل الثاني     ) 18.207(قيمة تشبعه   

للفقرات وبالتحليل العاملي لمجال فقرات الكذب كانت النتائج أن تشبع فقـرات الكـذب              
يزنك فقد بلغ التـشبع علـى العامـل     أ من باقي األبعاد عند       لكنها أقل  كانت جيدة ) ٢٠(

وهي قيم جيدة لكنها أقل مـن       ) 9.227(والتشبع بالعامل الثاني    ) 13.890(الرئيسي  
  .باقي أبعاد المقياس
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المتعلق بدالالت ثبات فقرات وأبعاد مقيـاس       : وفي اإلجابة على السؤال الثاني    
ل على حدة علـى عينـة البحـث         ألبعاد ك استخراج ثبات ا   تم :سمات الشخصية أليزنك  

ة واستخراج الثبات على مستوى الفقرة باستخدام صدق التكوين الفرضي وعلى           الرئيس
أن معامل ثبات الفقرات كان جيـدا تـراوح بـين           : الدرجة الكلية للمجال فكانت النتائج    

وهي قيم تساهم في زيادة ثبات المجال وبلـغ الثبـات علـى مجـال               ) 0.79-0.80(
وتبين النتائج أن معامل ثبات . وهي قيمة جيدة ألغراض البحث) 0.80(ككل ) صابيةالع(

وهي قيم تساهم فـي  ) 0.64 – 0.67(الفقرات لسمة الذهانية كان مقبوال تراوح بين 
وهي قيمـة مقبولـة   ) 0.66(زيادة ثبات المجال، وعلى مجال الذهانية ككل بلغ الثبات     

 كـان  االنبساطيةئج السابقة أن معامل ثبات فقرات      يالحظ من النتا  كما   .ألغراض البحث 
وهي قيم تساهم في زيادة ثبات المجـال، وبلـغ   ) 0.61 – 0.59(مقبوال تراوح بين 
وتوضح  .وهي قيمة مقبولة ألغراض البحث    ) 0.63( ككل   االنبساطيةالثبات على مجال    

 – 0.53(ن  أن معامل ثبات الفقرات على مجال الكذب كان مقبوال تـراوح بـي  النتائج
وهـي  ) 0.51(وهي قيم تساهم في زيادة ثبات المجال وبلغ ثبات المجال ككل            ) 0.48

  .قيمة ضعيفة لكنها مقبولة ألغراض البحث
 لفقرات مقيـاس    التمييزيةالمتعلق بالدالالت   : وفي اإلجابة على السؤال الثالث    

ات الشخصية  زية لفقرات مقياس سم   استخرجت الدالالت التميي  : سمات الشخصية أليزنك  
) ت(استخراج اختبـار   ة حيث تم     على عينة البحث الرئيس    االجتماعييزنك تبعا للنوع    أل

وضحها تيزي للمجاالت فكانت النتائج كما      يعلى مستوى الفقرة وباستخراج التحليل التم     
  :الجداول التالية
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جال من مجاالت كل ميزي حيث يظهر معامل تمييز ييبين نتائج التحليل التم) ٣(جدول 
  االجتماعي على الدرجة الكلية للمجال تبعا للنوع الشخصيةيزنك أمقياس 

االجتماعيالنوع   الكذب االنبساطية الذهانية العصابية 
 006. 004. 004. 030. العصابية
 6.332E-005 .006 068. 004. الذهانية

 6.332E-005 .026 .009 004. االنبساطية
 ذكر

 026. 009. 006. 006. الكذب
 010. 009. 015. 041. العصابية
 003. 015. 031. 015. الذهانية

 أنثى 008. 029. 015. 009. االنبساطية

 019. 008. 003. 010. الكذب
 010. 009. 010. 040. العصابية
 005. 008. 049. 010. الذهانية

 Total 009. 028. 008. 009. االنبساطية

 023. 009. 005. 010. الكذب
a. The total covariance matrix has 99 degrees of freedom. 

من الجدول السابق أن الدرجة الكلية للمجاالت األربعة للمقياس تميـز           تضح  ي
) ٠,٠٥( عنـد مـستوى   إحصائيا وكلها ذات معامالت تمييز دالة     االجتماعيتبعا للنوع   

للعـصابية  ) ٠,٠١(علـى التـوالي    حيث بلغت مستوى الداللـة للمجـاالت األربعـة        
  .للكذب) ٠,٠٢٣( ولالنبساطية) ٠,٠٠٩(للذهانية و) ٠,٠٠٥(و

يزنك للشخصيةأ ويلكس المدا لمقياس اختبارنتائج التحليل التمييزي يبين ) ٤(جدول   
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square Df Sig. 

1 .863 14.160 4 .007 
 

يزنك للشخصيةأين مصفوفة البناء لمجاالت مقياس لتحليل التمييزي يبنتائج ا) ٥(جدول   
Function  1 

 940. العصابية
 501. االنبساطية

 382. الكذب
 159. الذهانية
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يزنك للشخصية كان فعاال في التمييز ألسابقين أن مقياس  يتضح من الجدولين ا   
والمبين في جدول ) ٠,٠٠٧( بلغت  الوظيفة دالة إحصائيالهذه فعاليتهبين الجنسين وأن 

السابق وأن أكثر المجاالت األربعة تمييزا للجنس كانت لمجال العصابية حيث بلغت            ) ٨(
 حيث بلغت القيمة التفسيرية لـه       االنبساطية، وثم لمجال    )٠,٩٤٠ (لهالقيمة تفسيرية   

كما  ).٠,١٥٩(وأخيرا لمجال الذهانية بقيمة     ) ٠,٣٨٢(، وتالها الكذب بقيمة     )٠,٥٠١(
 على مستوى الفقـرة تبعـا للنـوع         الشخصيةيزنك  أمقياس  بين معامل تمييز فقرات     ت

مـن  ) ٢٣-٢١-١٩-١٧-١٥-١٤-١٣-٨-٢-١(بينـت الفقـرات     فقد   :االجتماعي
مـن  ) ١٤-٣-٢( من مجال الذهانيـة والفقـرات     ) ١٠-٩-٨-٦(العصابية والفقرات   

مييز جيدة ودالة إحـصائيا     معامالت ت ) ١٧-١٣( ومن مجال الكذب الفقرات      االنبساطية
-٠,٠١(بين الجنسين، حيث كانت مـستوى الداللـة للفقـرات           ) ٠,٠٥(عند مستوى   

٠,٠٣٠-٠,٠٠٣-٠,٠٣٧-٠,٠٤٤-٠,٠٠١-٠,٠١١-٠,٠٠١-٠,٠٤٣-٠,٠٠٣-
٠,٠٤٩-٠,٠٠٨-٠,٠٠٣-٠,٠٢٥-٠,٠٢٣-٠,٠٠٤-٠,٠٠٦-٠,٠٣٠-٠,٠٠١ (

ييزا داال إحصائيا علـى     حين لم تظهر باقي الفقرات تم      في. على التوالي وهي قيم دالة    
  . الجنسين

 الداخلي لفقـرات    االتساقما دالالت   : السؤال الرابع وفيما يتعلق باإلجابة عن     
 أن جميع فقرات العـصابية بلغـت معامـل          فقد تبين  مقياس سمات الشخصية أليزنك؟   

وكلها دالة ) ٠,٤٧-٠,٣١( تنتمي إليه تراوحت بين الذي بالدرجة على المجال ارتباطها
معامل ارتباط ضعيف بلغ ) ٩(، في حين أبدت الفقرة رقم       )٠,٠١(ئيا عند مستوى    إحصا

 أن  كمـا تبـين    .وهي قيمة غير دالة إحصائيا وهي قيم جيدة ألغراض البحث         ) ٠,١٨(
 بالدرجة على المجال التي تنتمي إليه بين ارتباطهاجميع فقرات الذهانية تراوحت معامل 

وهي قيم جيدة ألغـراض     ) ٠,٠١(عند مستوى   وكلها دالة إحصائيا    ) ٠,٦١ -٠,٢٤(
 بالدرجـة علـى     ارتباطها تراوحت معامل    االنبساطية أن جميع فقرات     كما تبين  .البحث

) ٠,٠٥(وكلها دالة إحصائيا عند مستوى ) ٠,٥٨ -٠,٢٢(المجال التي تنتمي إليه بين   
ـ ارتباطا) ٨-٥-٤(وهي قيم جيدة ألغراض البحث، في حين أبدت الفقرات رقم          عيفا  ض

 فقرات الكذب    أن كما تبين  .وهي قيم غير دالة إحصائيا    ) ٠,١٦ – ٠,٠٦٠(تراوح بين   
ــام  ) ١٧-١٦-١٥-١٤-١٣-١٢-١١-١٠-٩-٨-٧-٦-٥- ٣-٢-١(ذات األرقـ

) ٠,٠٥(وكلها دالة إحصائيا عند مـستوى  ) ٠,٥٢ -٠,١٩( بين  ارتباطهابلغت معامل   
 ارتباطا) ٢٠-١٩-١٨-٤( قم وهي قيم جيدة ألغراض البحث، في حين أبدت الفقرات ر

وفي دراسة معامـل     .وهي قيم غير دالة إحصائيا    ) ٠,١٧-٠,٠٦(ضعيفا تراوحت بين    
 فكانت النتـائج كمـا   )بيرسون(ارتباط المجاالت بعضها ببعض، استخرج معامل ارتباط   

  :يوضحه الجدول التالي
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  لشخصية بعضها ببعضيزنك لأألربعة لمقياس معامل ارتباط بيرسون المجاالت ا) ٦(جدول 
 الكذب االنبساطية الذهانية العصابية   

Pearson 
Correlation 1 .451(**) .279(**) .312(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 .005 .002 

 العصابية

N 100 100 100 100 
Pearson 

Correlation .451(**) 1 .461(**) .263(**) 
Sig. (2-tailed) .000 . .000 .008 

 الذهانية

N 100 100 100 100 
Pearson 

Correlation .279(**) .461(**) 1 .399(**) 
Sig. (2-tailed) .005 .000 . .000 

 االنبساطية

N 100 100 100 100 
Pearson 

Correlation .312(**) .263(**) .399(**) 1 
Sig. (2-tailed) .002 .008 .000 . 

 الكذب

N 100 100 100 100 
 واالنبـساطية يتضح من الجدول السابق أن العصابية ارتبطت مـع الذهانيـة            

وكلها دالة  ) ٠,٣١٢- ٠,٢٧٩- ٠,٤٥١( والكذب بمعامالت ارتباط بلغت على التوالي     
 والكذب بمعامالت بلغت باالنبساطية، كما ارتبطت الذهانية )٠,٠١(إحصائيا عند مستوى 

، كمـا   )٠,٠١(حصائيا عنـد مـستوى      كلها دالة إ   ) ٠,٢٦٣- ٠,٤٦١(على التوالي   
وهي أيضا قيمة دالـة عنـد       ) ٠,٣٩٩( بالكذب بمعامل ارتباط بلغ      االنبساطيةارتبطت  
  ).٠,٠١(مستوى 

ما دالالت قيمة الخطـأ المعيـاري فـي مقيـاس سـمات             : الخامسالسؤال  وفيما يتعلق ب  
ن أن الخطأ   استخراج قيمة الخطأ المعياري على مستوى الفقرة تبي        تم   الشخصية أليزنك؟ 

وهي قيم متدنية تدل على دقة القيـاس        ) ٠,٠٥-٠,٠٤(المعياري للفقرات تراوح بين     
 األربعـة وعلى مستوى األبعاد بلغت قيمة الخطأ المعياري لألبعاد          .على مستوى الفقرة  

 ومؤشرة على دقة القيـاس      متدنيةوالموضحة بالجدول التالي وهي أيضا قيم       ) ٠,٠٢(
  : لكوالجدول التالي يوضح ذ
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  يزنك للشخصيةألمعياري لألبعاد األربعة لمقياس يوضح الخطأ ا) ٧(جدول 

  Min Max Mean Std. 
Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 
Error Statistic 

 201. 02. 1.52 2 1 100 العصابية
 191. 02.  1.29 2 1 100 الذهانية

 177. 02. 1.35 2 1 100 االنبساطية
 151. 02. 1.50 2 1 100 الكذب

Valid N 
(listwise) 100      

لـدى   ما مستوى سمات الشخـصية    : الذي ينص على   السؤال السادس    علىوفي اإلجابة   
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات   فمدينة الكرك؟   طلبة مدارس الشهابية في     
لدى طلبة مدارس الشهابية     وى السمات الشخصية  ستالمعيارية لم الحسابية واالنحرافات   

  .والجدول أدناه يوضح ذلك، في مدينة الكرك
  لدى  ستوى السمات الشخصيةلمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): ٨(جدول 

  طلبة مدارس الشهابية في مدينة الكرك مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

توسط الم  المجال  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 201. 1.52 العصابية  ١  ١
 151. 1.50  الكذب  ٤  ٢
 177. 1.35 االنبساطية  ٣  ٣
 191. 1.29 الذهانية  ٢  ٤

 )1.52-1.29(تراوحت مابين   المتوسطات الحسابية   أن  يبين الجدول السابق    
 البحـث    مؤشرا على أن عينة    وهذا) ٠,٢٠١ – ٠,١٧٧(بانحراف معياري تراوح بين     

متوسـط  بأعلى   في المرتبة األولى     ت العصابية كما جاء ة متجانسة في السمات،     الرئيس
، )1.50(متوسط حـسابي بلـغ      ب في المرتبة الثانية     الكذب، تالها   )1.52(حسابي بلغ   

ت ، بينمـا جـاء    )1.35(متوسط حسابي بلـغ      ب  في المرتبة الثالثة   االنبساطيةوجاءت  
وتبعـا للتـصنيف الـذي       ).1.29(وبمتوسط حسابي بلغ    في المرتبة األخيرة    الذهانية  

تعنـي درجـة   األداء ضعيفا ) ١,٣٢ - ٠,٦٦(اعتمدته الباحثة في تصنيف األداء وهو     
 مرتفعا تعني درجـة مرتفعـة علـى         داءأ) ٢,٠٠ – ١,٣٣ (، ومن ضعيفة على السمة  

 وكـان   )واالنبـساطية العصابية والكذب   (فأن أداء الطلبة كان عاليا على سمة        ) السمة
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 الحسابية الموزونـة، واالنحرافـات      األوساطكما تم حساب     .ضعيفا على سمة الذهانية   
 مضمون كل فقرة مــن الفقـــرات في كل  فيالمعيارية لمستوى السمات الشخصية

   .تبين هذه النتائج) ١٢-٩(مجال مــن مجاالت المقيـاس، والجـداول 
  :فقرات مجال العصابية -

في  لمستوى السمات الشخصية المعيارية واالنحرافاتالحسابية األوساط ): ٩(جدول 
  مجال العصابيةمضمون كل فقرة من فقرات

 الوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 359. 1.15  ؟األحيانهل يتقلب مزاجك في اغلب  .١

بدون " تعس جدا "بأنك األحيانهل تشعر في كثير من  .٢
 500. 1.55  سبب؟

 500. 1.55  ق وتنزعج بسهولة؟هل تتضاي .٣
 451. 1.28   زهقان؟بأنك األحيانهل تشعر في كثير من  .٤
 479. 1.65  ؟إيذاءك يريدون أعداءهل لك  .٥
 490. 1.61  هل تعتبر نفسك شخصا عصبيا؟ .٦
 485. 1.63  باستمرار؟" قلق" مهموم أنتهل  .٧
 451. 1.72  ؟األعصاب مشدود أوهل تعتبر نفسك شخصا متوترا  .٨
 لها أن بحيث تجد األمور معظم تستوي في نظرك هل .٩

 441. 1.74  طعما واحدا؟

 502. 1.49  ؟- قلة النوم- األرقهل تعاني من  .١٠
 500. 1.55   بتعجل زائد؟أحيانا تتصرف بأنكهل يقول لك اآلخرون  .١١
 465. 1.31  هل تشعر غالبا بالتعب والفتور بدون سبب؟ .١٢
بصورة مفاجئة في اغلب المواقف، هل تتخذ قراراتك  .١٣

 494. 1.41  وبدون تخطيط؟

 465. 1.31  هل تشعر غالبا بان الحياة مملة جدا؟ .١٤
 494. 1.41   تمنيت لو كنت ميتا؟أنهل حدث  .١٥
 473. 1.67  ؟األعصابهل تعاني من توتر  .١٦
 502. 1.48  هل تشعر غالبا بالوحدة؟ .١٧
 476. 1.66  ؟اآلخرون يخاف منك أنهل تحب  .١٨
 496. 1.42  س كثيرا؟هل يكذب عليك النا .١٩
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 الوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 461. 1.70  ؟اآلخرينهل تقع في كثير من النزاعات والمشكالت مع  .٢٠
 500. 1.55  ؟باألشرارهل تشعر بان العالم من حولك مليء  .٢١
 503. 1.50   بسرعة؟أعصابكهل تفقد  .٢٢
 456. 1.29   عدم الوثوق بالناس؟األفضل من أنهل تعتقد  .٢٣
 441. 1.74   قاس؟بأنك اآلخرونهل يصفك  .٢٤

 201. 1.52 العصابية  
يالحظ من الجدول السابق أن األوساط الحسابية لفقرات العصابية تراوحـت           و

 – ٠,٣٥( معياري دال على تجانس العينة تراوح بين    وبانحراف) ١,٧٤ – ١,١٥(بين  
لمستوى الـسمات الشخـصية     ، كما يتضح أن المتوسطات الحسابية الموزونة        )٠,٥٠

يشير إلى أن أكبـر متوسـط أداء لعينـة    العصابية  المجال  ودورها في مضمون فقرات     
هل تستوي في نظـرك معظـم       "والتي تنص على    ) ٩( على الفقرة    البحث الرئيسية كان  

) ١(، كما كانت الفقـرة      )1.74(بمتوسط حسابي   " ؟ طعما واحدا  أنها بحيث تجد    األمور
" ؟األحيـان  هل يتقلب مزاجـك فـي اغلـب   "لى متوسط األداء والتي تنص على   األقل ع 

  ).1.15(بمتوسط حسابي 
  : فقرات المجال الذهانية

في لمستوى السمات الشخصية  المعيارية واالنحرافاتاألوساط الحسابية ): ١٠(جدول 
  مجال الذهانيةمضمون كل فقرة من فقرات

  الفقرة الرقم
 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 469. 1.32  رفاتك بشكل عام؟هل تأخذ بعين االعتبار نظرة اآلخرين في تص  .١
 386. 1.18  هل يضايقك كثيرا أن ترى طفال أو حيوانا يتألم؟  .٢

في الغالب، هل تلوم نفسك كثيرا على أمور ما كـان ينبغـي أن            .٣
 409. 1.21  تعملها أو تقولها؟

 327. 1.12  هل تعتقد أن التصرفات واآلداب الحسنة مهمة جدا؟  .٤
 490. 1.39  هل تنجرح مشاعرك بسهولة؟  .٥
 435. 1.25  هل يضايقك الشعور بالذنب؟  .٦
 429. 1.24  هل تقلق من حدوث أمور فظيعة دون سابق إنذار؟  .٧
 456. 1.29  هل تقلق على صحتك؟  .٨



 م ٢٠١٥أكتوبر لسنة )  الجزء الخامس١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -١٥٢-

  الفقرة الرقم
 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 469. 1.32  هل تشعر بالهم لفترة طويلة بعد موقف محرج؟  .٩

هل تنجرح مشاعرك بسهولة عندما يجد الناس فيك أو في عملك        .١٠
 499. 1.44  عيبا أو خطأ؟

هل تعتقد أن اتباع أنظمة وأعراف المجتمع أفضل من أن تتـصرف             .١١
 502. 1.51  حسب الرأي الشخصي؟

 402. 1.20  هل تشعر بالشفقة على حيوان مدهوس؟ .١٢
 386. 1.18  هل تحترم كبار السن حتى ولو أخطأ وبحقك؟ .١٣
 476. 1.34  هل تحمل هم كبير في أي عمل تفكر أن تقوم به؟ .١٤

ل السابق أن األوساط الحسابية لفقرات الذهانية تراوحت بين         يالحظ من الجدو  
 – ٠,٣٢(وبانحراف معياري دال على تجانس العينة تـراوح بـين           ) ١,٤٤ – ١,١٢(

، كما يتضح أن المتوسطات الحسابية الموزونة لمستوى الـسمات الشخـصية            )٠,٥٠
اء ألفراد عينة   ودورها في مضمون فقرات المجال الذهنية يشير إلى أن أكبر متوسط أد           

هل تجرح مشاعرك بسهولة عندما يجد      "ص على   والتي تن ) ١٠(البحث كان على الفقرة     
) ٤(، كما كانت الفقرة     )١,٤٤(بمتوسط حسابي   " ؟ خطأ أو في عملك عيبا     أوالناس فيك   

 الحسنة مهمـة    واآلداب التصرفات   أنهل تعتقد   "ل متوسطا لألداء والتي تنص على       األق
  ).١,١٢(بي بمتوسط حسا" ؟جدا
 :فقرات المجال االنبساطية -

 في لمستوى السمات الشخصية المعيارية واالنحرافات األوساط الحسابية ):١١(جدول 
  مجال االنبساطيةمضمون كل فقرة من فقرات

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 446. 1.27  هل لديك هوايات كثيرة متنوعة؟ .١
يوية والنشاط في حركتك، وطريقة حـديثك،       هل تغلب عليك الح    .٢

 498. 1.43  ؟"بشكل عام

 حفلـة  أو تنطلق وتـستمتع فـي جلـسة         أنهل تستطيع عادة     .٣
 446. 1.27  ؟"اجتماعية بمرح وبهجة 

 479. 1.65   في المناسبات االجتماعية؟األنظار تبقى بعيدا عن أنهل تميل  .٤
 476. 1.34  هل تحب الخروج كثيرا من المنزل؟ .٥
 461. 1.30  ؟األصدقاءهل لديك الكثير من  .٦
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الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 473. 1.33   عادة من يبدأ بإقامة عالقات صداقة جديدة؟أنتهل  .٧
 498. 1.43  هل تكون في الغالب صامتا وأنت مع أشخاص آخرين؟ .٨
 446. 1.27   تدخل البهجة والمرح على جلسة مملة؟أنهل يمكن بسهولة  .٩

 435. 1.25  مل الفردي؟هل تستمتع بالعمل الجماعي أكثر من الع .١٠
 402. 1.20  ؟ألصدقائك تقول نكت وحكايات مضحكة أنهل تحب  .١١
 496. 1.42  هل تحب االختالط بالناس؟ .١٢
 446. 1.27  ؟" تكون لديك إجابة سريعة عندما يكلمك اآلخرونأنهل تحب  .١٣
 ألنـك تـستطيع     أطـول هل تستمر الجلسة التي أنت فيها لمدة         .١٤

 473. 1.33  البهجة فيها؟على جو المرح والمحافظة 

 على انك مبـتهج وملـيء بالحيويـة         اآلخرون إليكهل ينظر    .١٥
 435. 1.25  في حركتك، وطريقة حديثك بشكل عام؟" والنشاط

 500. 1.45  هل تكون صداقات بسرعة كبيرة؟ .١٦
 502. 1.52   بشكل كبير؟اآلخرين تمزح مع أنهل تحب  .١٧

 تراوحت  االنبساطيةسابية لفقرات   يالحظ من الجدول السابق أن األوساط الح      و
 – ٠,٤٠(وبانحراف معياري دال على تجانس العينة تراوح بين    ) ١,٦٥ – ١,٢٠(بين  

، وأن المتوسطات الحسابية الموزونة لمستوى السمات الشخصية ودورها فـي           )٠,٥٠
مضمون فقرات المجال االنبساطية يشير إلى أن متوسط أداء عينة البحث الرئيسية كان             

 في األنظار تبقى بعيدا عن أن إلىهل تميل  ":والتي تنص على) ١٠(الفقرة لى على   األع
وكان متوسط  ) ١١(، كما كانت الفقرة     )١,٦٥(بمتوسط حسابي   " ؟المناسبات االجتماعية 

 تقول نكت وحكايات مضحكة     أنهل تحب   "التي تنص على    ) ١١(األداء األقل على فقرة     
  ).١,٢٠(بمتوسط حسابي " ؟ألصدقائك
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  :فقرات المجـال الكذب -
 في لمستوى السمات الشخصية المعيارية واالنحرافاتاألوساط الحسابية : )١٢(جدول 

  مجال الكذبمضمون كل فقرة من فقرات

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 476. 1.66  ؟آخرهل حدث قبلت المديح والثناء على شيء قام به شخصا  .١
 490. 1.61  ر الكالم مقارنة بغيرك؟هل أنت كثي .٢
 473. 1.67  هل تأخذ أكثر من نصيبك؟ .٣
 وعدت بان تعمل شيئا مهما كان ذلك متعبا إذاهل تحافظ على وعدك  .٤

 473. 1.33  لك؟

 499. 1.56   تعرف أنه خطأك؟وأنت اللوم على شخص ما لخطأ ألقيتهل  .٥
 448. 1.27  هل عاداتك حسنة ومرغوبة؟ .٦
 469. 1.68  ؟"حتى لو كان قلما "آخرا يخص شخصا  شيئأخذتهل  .٧

 لألنظمـة  تتصرف وفقا    أن تتصرف كما تريد بدال من       أنهل تفضل    .٨
 502. 1.49  ؟واألعراف

 490. 1.61   وموضوعات ال تعرف عنها شيئا؟أشياءهل تتحدث عن  .٩
 499. 1.44  عندما كنت طفال هل كنت تنفذ كل ما يطلب منك فورا وبدون تذمر؟ .١٠
 502. 1.47  ؟آخر ضيعت شيئا يخص شخصا أو كسرت أنحدث هل  .١١
 502. 1.47   اآلخر؟إلىهل تتفاخر بنفسك قليال من حين  .١٢
 تساهال تجاه ما هو صواب وما هـو خطـأ مقارنـة             أكثر أنتهل   .١٣

 482. 1.36  باآلخرين؟

 500. 1.45   شخص؟أي قبيح عن أو شيء سيء أي قلت أنهل حدث  .١٤
 499. 1.56  ؟الطفولة أثناءدك لمرة واحدة هل كنت غير مؤدب مع وال .١٥
 465. 1.69   شخص؟أي استغليت أنهل حدث  .١٦

  ، "تذكرة العاب ترفيهية مثال"هل تتهرب من دفع رسوم  .١٧
 476. 1.66  ؟إطالقا لن ينتبه لذلك أحدا أن من تأكدتلو 

 451. 1.28  هل تفعل دائما ما تنصح به غيرك؟ .١٨
 498. 1.43  لغد؟ اإلى عمل اليوم أحياناهل تؤجل  .١٩
 473. 1.33   صدر منك؟إذا مستعد دائما لالعتراف بالخطأ أنتهل  .٢٠

يالحظ من الجدول السابق أن األوساط الحسابية لفقرات الكذب تراوحت بـين      و
 –٠,٤٤(لى تجانس العينـة تـراوح بـين         وبانحراف معياري دال ع   ) ١,٦٩ –١,٢٧(

 السمات الشخصية ودورها فـي      ، وأن المتوسطات الحسابية الموزونة لمستوى     )٠,٥٠
مضمون فقرات المجال الكذب يشير إلى أن أكبر متوسط ألداء عينة البحث الرئيسية كان 
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بمتوسـط  " ؟ شـخص  أي اسـتغليت    أنهل حدث    ":والتي تنص على  ) ١٦(على الفقرة   
 البحث الرئيـسية  األقل في متوسط األداء لعينة) ٦(، بينما كانت الفقرة )١,٦٩(حسابي  
  ).١,٢٧(بمتوسط حسابي " ؟هل كان عادات كحسنة ومرغوبة ":نص علىوالتي ت

     هل توجد فروق دالـة إحـصائيا      : السابعالسؤال  أما فيما يتعلق باإلجابة عن      
)a = لدى طلبة مدارس الشهابية في مدينة الكرك   في مستوى سمات الشخصية   ) ٠,٠٥

لمتوسـطات الحـسابية    استخراج ا  تم   لإلجابة عن هذا السؤال    ف ؟االجتماعيتبعا للنوع   
لدى طلبة مدارس الشهابية في مدينة  مستوى السمات الشخصية لواالنحرافات المعيارية 

ت الحسابية تـم    ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطا    ،  االجتماعيالكرك تبعا للنوع    
  .والجدول أدناه يوضح ذلك، )ت(استخدام اختبار 

مستوى على " ت"ت المعيارية واختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافا )١٣(جدول 
  االجتماعيلدى طلبة مدارس الشهابية في مدينة الكرك تبعا للنوع  السمات الشخصية

  المتوسط   العدد   
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  "ت"

  درجات
   الحرية

  الداللة 
  اإلحصائية

 العصابية 174. 1.43 48 ذكر
 195. 1.59 52 أنثى

-4.319 98 .000 

 193. 1.35 52 أنثى الذهانية 165. 1.22 48 ذكر
-3.611 98 .000 

 016. 98 2.452- 184. 1.39 52 أنثى االنبساطية 161. 1.31 48 ذكر

 032. 98 2.173- 136. 1.53 52 أنثى الكذب 160. 1.47 48 ذكر

ى يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو     
يزنك للشخصية أ األربعة لمقياس في جميع السمات االجتماعيالنوع  تعزى ألثر )٠,٠٥(

 كان أعلى علـى  اإلناث عليها جميعا، أي أن متوسط أداء  اإلناثوجاءت الفروق لصالح    
) ١,٥٩(جميع المجاالت األربعة للمقياس حيث بلغ متوسـط اإلنـاث علـى العـصابية      

 درجة عالية للجنسين، كمـا بلغـت متوسـط أداء     وصنفوا على أنهم  ) ١,٤٣(وللذكور  
بتـصنيف  ) ١,٢٢(بتصنيف مرتفع في حين بلغ للذكور        ) ١,٣٥(اإلناث على الذهانية    

بتصنيف مرتفـع وللـذكور     ) ١,٣٩ (االنبساطيةمتدني، وجاء متوسط أداء اإلناث على       
ف بتـصني ) ١,٥٣(بتصنيف متدني، كما جاء متوسط أداء اإلناث على الكذب           ) ١,٣١(

بتصنيف أيضا مرتفع، وبذلك يكون اإلناث أكثر عرضـة         ) ١,٤٧(مرتفع وجاء للذكور    
 منهم ودرجاتهم أعلى على بعد الكذب انبساطيةللعصابية والذهانية من الذكور وهن أكثر 

  .من الذكور



 م ٢٠١٥أكتوبر لسنة )  الجزء الخامس١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -١٥٦-

  : النتائجمناقشة
المتعلق بدالالت الصدق العاملي لمقيـاس       : السؤال األول  ناإلجابة ع فيما يتعلق ب  

استخرجت نتائج التحليل العاملي المتعامد في اإلجابـة علـى           مات الشخصية أليزنك؟  س
يزنك للشخـصية بأبعـاده   أة على فقرات مقياس البحث الرئيسالسؤال األول ألداء عينة  

األربعة لكل بعد على حدة للتحقق من تشبع الفقرات التي تنتمي لكل بعد بالعامل الـذي                
تشبعا بعامل أوحد بلغت قيمـة التـشبع بـه          ) ٢٤(صابية   البعد فبينت فقرات الع    يقيسه

وأظهرت فقـرات الذهانيـة     ) ٨,٥٣٢(في حين كان التشبع بالعامل الثاني       ) ١٨,٨٣٤(
وهي قيم جيدة ) 10.917(وبلغ للعامل الثاني ) 21.679(تشبعا بعامل أوحد بلغ  ) ١٤(

ل رئيسي بلغت قيمة    فقرة بعام ) ١٧ (االنبساطيةللتشبع وكذلك الحال فقد تشبعت فقرات       
في حين كانت فقرات الكـذب      ) 9.315(في حين كان للعامل الثاني      ) 18.207(تشبعه  

قد بلغ التشبع علـى     يزنك ف أمن باقي األبعاد عند     جيدة لكنها أضعف وأقل تشبعا      ) ٢٠(
 لكنها أقل من    حيةوهي قيم   ) 9.227(وعلى العامل الثاني    ) 13.890 (العامل الرئيس 
 األربعة صدق عـاملي مقبـول       بأبعادهقياس، وبشكل عام أظهر المقياس      باقي أبعاد الم  

ألغراض البحث، وهي خطوة ضرورية للتحقق من صدقه خاصة أنه من المقاييس التي             
يزنك من األبعاد   والمقياس الرئيسي أل  . شف عن السمة  أثبت فعاليتها عبر السنين في الك     

قا لها بعد الكذب ما يفسر قلة تـشبع         وقد أضيف الح  ) واالنبساطيةالعصابية والذهانية   (
  . يزنك للشخصيةأتنتمي إلية عن باقي أبعاد مقياس فقرات الكذب بالمجال الذي 

المتعلق بدالالت ثبات فقرات وأبعاد مقياس سمات       :  السؤال الثاني  نوفي اإلجابة ع  
ن بينت النتائج أن معامل ثبات فقرات العصابية كان جيدا تراوح بـي            الشخصية أليزنك؟ 

– 0.67(وأن معامل ثبات فقرات الذهانية كان مقبوال تـراوح بـين   ) 0.79-0.80(
في ) 0.61 – 0.59( كان مقبوال تراوح بين االنبساطيةوأن معامل ثبات فقرات ) 0.64

وهي قيم تساهم فـي زيـادة   ) 0.48 – 0.53(حين بلغ معامل ثبات فقرات الكذب بين 
، وعلى مجال الذهانية )0.80(ككل ) العصابية(ل ثبات المجال، كما وبلغ الثبات على مجا

، في حين بلغ على مجال الكذب )0.63( ككل االنبساطية، وبلغ ثبات مجال    )0.66(ككل  
وهي قيمة مقبولة وضعيفة مقارنة باألبعاد الثالثة السابقة وتفسر الباحثة          ) 0.51(ككل  

بين أفراد عينـة البحـث   ة بالتجانس المتحقق يم الثبات على عينة البحث الرئيس  تدني ق 
في األداء على الفقـرات والدرجـة علـى    ) ٢٣- ١٩( في الجداول رقم تبينهوالذي تم   

المجال مما يجعل القيم جيدة ألغراض البحث حيث تجانس أفرد عينة البحث كونهم من              
نفس المدينة في محافظة الكرك ويتعرضون لنفس الظروف الحياتية وهـم فـي نفـس      

 :وبالنظر لثبات المقياس ككل على عينة البحـث التجريبيـة          .ريةالصف والمرحلة العم  
 ةباإلعاد وطالبة من خارج عينة البحث فقد أظهر عامل العصابية ثباتا          اطالب) ٣٠(بلغت  
) ٠,٧٩( لعامل الذهانية    ةباإلعادفي حين بلغ    ) ٠,٨٠(وبالطريقة النصفية   ) ٠,٨٢(بلغ  
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) ٠,٧٣(و) ٠,٧٥( باإلعـادة    نبـساطية االبالطريقة النصفية، وبلغ لعامـل      ) ٠,٧٦( و
) ٠,٦١(وبالطريقة النصفية ) ٠,٦٦(بالطريقة النصفية وبلغ ثبات عامل الكذب باإلعادة   

وهي قيم جيدة ألغراض البحث إذا ما نظر إليها كوحدة واحدة دون أن نغفل على أهمية                
البحـث  كبر عينة البحث في مثل تلك اإلحصاءات وتنوعها وتأثر النتائج بعـدد عينـة              

  .وتجانسها
 لفقرات مقياس سمات    التمييزيةالمتعلق بالدالالت   :  السؤال الثالث  نوفي اإلجابة ع  
 وكلها  االجتماعيتبين أن المجاالت األربعة للمقياس تميز تبعا للنوع          الشخصية أليزنك؟ 

حيث بلغت للمجـاالت األربعـة   ) ٠,٠٥( عند مستوى    إحصائياذات معامالت تمييز دالة     
) ٠,٠٢٣( ولالنبساطية) ٠,٠٠٩(للذهانية و) ٠,٠٠٥(للعصابية و) ٠,٠١( ليعلى التوا

أن أكثر المجاالت األربعة تمييزا للجنس كانت لمجال العصابية حيـث    للكذب، كما أتضح    
 حيث بلغت القيمة التفسيرية    االنبساطية، تالها مجال    )٠,٩٤٠ (لهبلغت القيمة تفسيرية    

وأخيرا لمجال الذهانيـة    ) ٠,٣٨٢( التفسيرية   متهقي، وتالها الكذب بلغت     )٠,٥٠١(له  
-١٤-١٣-٨-٢-١(كما وبينت الفقـرات رقـم    ).٠,١٥٩(بلغت القيمة التفسيرية له   

من  ) ١٠- ٩-٨- ٦(من العصابية والفقرات ذات األرقام      ) ٢٣-٢١ -١٩ -١٧-١٥
مـن مجـال    ) ١٧-١٣(ن   والفقرات م  االنبساطيةمن  ) ١٤- ٣-٢(الذهانية والفقرات   

في حين . بين الجنسين) ٠,٠٥( معامالت تمييز جيدة ودالة إحصائيا عند مستوى        الكذب
وهذا يفسر أن باقي الفقرات     . لم تظهر باقي الفقرات تمييزا داال إحصائيا على الجنسين        

ال تفرق بين الجنسين على السمة وأن الجنسين متشابهون في األداء عليهـا وأنهـا ال        
ة أبدت تجانسا في ، كما أن عينة البحث الرئيساالجتماعي تمثل تحيزا للفقرات تبعا للنوع

ا  المعياري لمتوسطات األداء التي أظهـرت تجانـس        االنحرافاألداء والواضح في مدى     
وهو ما يفسر عدم تمييز تلك الفقرات بـين         ) ٢٣ –١٩(كبيرا موضحا في الجداول من      

ظهرت تمييزا داال هـي     الجنسين في عينة البحث الرئيسية، في حين أن الفقرات التي أ          
 بين الجنسين وهي جيدة وضرورية في مثل تلك افقرات جيدة تحتوى في مضمونها فروق

  .المقاييس
 الداخلي لفقـرات مقيـاس      االتساقما هي دالالت    :  السؤال الرابع  نوفي اإلجابة ع  

 ارتباطهابينت النتائج أن جميع فقرات العصابية بلغت معامل          سمات الشخصية أليزنك؟  
وكلها دالة إحـصائيا عنـد      ) ٠,٤٧-٠,٣١(درجة على المجال التي تنتمي إليه بين        بال

معامـل ارتبـاط ضـعيف غيـر دال         ) ٩(، في حين أبدت الفقرة رقم       )٠,٠١(مستوى  
 بالدرجة على المجـال التـي   ارتباطهاإحصائيا، وأن جميع فقرات الذهانية بلغت معامل    

، وأن جميع   )٠,٠١(صائيا عند مستوى    وكلها دالة إح  ) ٠,٦١ -٠,٢٤(تنتمي إليه بين    
 بالدرجة على المجال التي تنتمـي إليـه بـين           ارتباطها بلغت معامل    االنبساطيةفقرات  

، في حين أبدت الفقـرات       )٠,٠٥(وكلها دالة إحصائيا عند مستوى      ) ٠,٥٨ -٠,٢٢(
كذلك أظهرت البيانات أن معامـل      و . ضعيفا وغير دال إحصائيا    ارتباطا ) ٨-٥-٤(رقم  
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-١٣-١٢-١١-١٠-٩-٨-٧-٦-٥- ٣-٢-١(رتباط فقرات الكـذب ذات األرقـام        ا
وكلها دالة إحصائيا عند مستوى     ) ٠,٥٢ -٠,١٩(تراوحت بين   ) ١٧-١٦--١٥-١٤

 ضعيفا وقيم غير دالة     ارتباطا) ٢٠-١٩-١٨-٤(، في حين أبدت الفقرات رقم       )٠,٠٥(
غراض البحث على عينة     دالالت جيدة أل   االرتباطبشكل عام أظهرت معامالت     و .إحصائيا

البحث الرئيسية وهي نتائج متوقعة ومتسقة مع نتائج التحليل العاملي المتعامد والثبات            
أن جميع مجاالت المقياس األربعة تراوحت معامالت ارتباطها بعضها      و. الخاص بكل بعد  

 والكذب بلغـت علـى      واالنبساطيةببعض قيم جيدة حيث ارتبطت العصابية مع الذهانية         
، كما  )٠,٠١(وكلها دالة إحصائيا عند مستوى      ) ٠,٣١٢- ٠,٢٧٩- ٠,٤٥١(الي  التو

 ) ٠,٢٦٣- ٠,٤٦١( والكذب بمعامالت بلغت على التوالي   باالنبساطيةارتبطت الذهانية   
 بالكذب بمعامل ارتباط بلغ االنبساطية، وارتبطت )٠,٠١(كلها دالة إحصائيا عند مستوى 

وهي قيم جيدة ألغراض البحـث      ) ٠,٠١(ستوى  وهي أيضا قيمة دالة عند م     ) ٠,٣٩٩(
  .ةالبحث الرئيسومتسقة مع نتائج التحليل العاملي المتعامد للفقرات على عينة 

ما هي دالالت قيمة الخطأ المعياري في مقياس        :  السؤال الخامس  نوفي اإلجابة ع  
 تراوح  النتائج أن قيمة الخطأ المعياري على مستوى الفقرةبينت سمات الشخصية أليزنك؟

وهي قيم متدنية تدل على دقة القياس على مستوى الفقرة، وبلغت ) ٠,٠٥ -٠,٠٤(بين 
من األبعاد األربعة للمقياس وهـي قـيم جيـدة          ) ٠,٠٢(قيمة الخطأ المعياري لكل بعد      

  .ألغراض البحث
مـا مـستوى سـمات      : الـذي يـنص علـى      : السؤال السادس  نجابة ع وفي اإل 
بية في مدينة الكرك؟ استخرجت المتوسطات الحسابية لدى طلبة مدارس الشها الشخصية

لدى طلبة مدارس الشهابية في مدينة   لمستوى السمات الشخصيةالمعياريةواالنحرافات  
، )1.52-1.29(الكرك، وبينت النتائج أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مـا بـين       

 الكذب، تالها   )1.52(متوسط حسابي بلغ    بأعلى   في المرتبة األولى      العصابية حيث جاء 
  في المرتبة الثالثة   االنبساطية، وجاءت   )1.50(متوسط حسابي بلغ    بفي المرتبة الثانية    

ت  وصنفوا جميعا على أنهم بمستوى عالي، بينمـا جـاء          )1.35(متوسط حسابي بلغ    ب
 .وصنفت على أنها ضعيف   ) 1.29(في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ       الذهانية  

 على الفقرة   ة كان ة البحث الرئيس   العصابية أن أكبر متوسط أداء لعين      ويالحظ في مجال  
" ؟ طعما واحدا أنها بحيث تجد    األمورهل تستوي في نظرك معظم      "والتي تنص على    ) ٩(

 ضـعيفا فـي مجـال      ارتباطـا ، وهي نفس الفقرة التي أبدت       )1.74(بمتوسط حسابي   
 تفهمت مضمون الفقرة بـشكل      ة قد  يفسر ذلك بأن عينة البحث الرئيس      العصابية وربما 

مختلف عما قصد منها أو أنها كانت غامضة لديهم فكانت إجابتهم عليها متشابهه وكانت 
هـل يتقلـب   "في متوسط األداء والتي تنص علـى  من مجال العصابية ألقل   ) ١(الفقرة  

وبينت النتـائج أن     ).1.15(بدرجة قليلة وبمتوسط حسابي     " ؟األحيانغلب  أمزاجك في   
 :اط الحسابية الموزونة لمستوى السمات الشخصية على فقرات المجال الذهنيـة          األوس
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والتي تـنص   ) ١٠(الفقرة  يشير إلى أن أكبر متوسط أداء ألفراد عينة البحث كان على            
" ؟ خطـأ  أو في عملك عيبا     أوهل تجرح مشاعرك بسهولة عندما يجد الناس فيك         "على  

هل "ألقل متوسطا لألداء والتي تنص على كانت ا) ٤(، والفقرة )١,٤٤(بمتوسط حسابي   
وأن  ).١,١٢(بمتوسـط حـسابي    " ؟ الحسنة مهمـة جـدا     واآلداب التصرفات   أنتعتقد  

األوساط الحسابية الموزونة لمستوى السمات الشخصية على فقرات مجال االنبـساطية           
والتـي  ) ١٠(الفقـرة  ة كان األعلى على     الرئيس البحثيشير إلى أن متوسط أداء عينة       

بمتوسط " ؟ في المناسبات االجتماعيةاألنظار تبقى بعيدا عن  أن إلىهل تميل   "نص على   ت
بمتوسط أداء األقل على فقرة وهي تنص على        ) ١١(، كما كانت الفقرة     )١,٦٥(حسابي  

وأن  ).١,٢٠(؟ بمتوسط حـسابي     ألصدقائك تقول نكت وحكايات مضحكة      أنهل تحب   "
سمات الشخصية على فقرات مجال الكذب يشير       األوساط الحسابية الموزونة لمستوى ال    

والتي تنص على ) ١٦(على الفقرة إلى أن أكبر متوسط ألداء عينة البحث الرئيسية كان 
) ٦(، كما كانـت الفقـرة       )١,٦٩(بمتوسط حسابي   " ؟ شخص أي استغليت   أنهل حدث   "

كحـسنة  هل كان عادات "متوسط األداء لعينة البحث الرئيسة والتي تنص على   األقل في   
  ).١,٢٧(بمتوسط حسابي " ؟ومرغوبة

في ) ٠,٠٥ = a(هل توجد فروق دالة إحصائيا      : وفي اإلجابة على السؤال السابع    
لدى طلبة مدارس الشهابية في مدينة الكـرك تبعـا للنـوع             مستوى سمات الشخصية  

تعـزى  ) ٠,٠٥(بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    ؟االجتماعي
يزنـك للشخـصية وجـاءت      أ في جميع السمات األربعة لمقياس       االجتماعيالنوع  ألثر  

 عليها جميعا حيث بلغ متوسط أداء اإلناث أعلى من الذكور علـى  اإلناثالفروق لصالح   
 واالنبـساطية العصابية (جميع مجاالت المقياس األربعة وصنفت أنها عالية على سمات         

 متوسط أداء اإلناث كان أعلى من متوسـط أداء  ومتدنية على الذهانية، إال أن) والكذب  
الذكور على السمات األربعة وهن بذلك أكثر عرضة للعصابية والذهانية مـن الـذكور              

  . منهم وأكثر استخداما للكذبانبساطياوأكثر 
   :التوصيات

  :في ضوء النتائج السابقة خلص البحث الحالي بالتوصيات اآلتية         
 الشخصية وسماتها وأنماطها في ضوء متغيرات إجراء الدراسات والبحوث في مجال -

 .أخرى
التحقق الدوري من الخصائص السيكومترية للمقاييس التـي أظهـرت تفوقـا             -

وفعالية عبر السنين وعلى فئات عديدة من العينات لمتابعة تطورها وحمايتهـا            
 . األمثلاالستخدامواستخدامها 
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  المراجع
  المراجع العربية: أوال

 مكتبـة   :، القـاهرة  التربوي علم النفس    .)١٩٩٠(أمالاد، وصادق،   فؤ ،أبو حطب  -١
 .االنجلو

الفروق بين الذكور واإلناث في بعض سمات الشخصية  ) ١٩٩٧(أبو ناهية، صالح     -٢
  .لدى طالب الجامعة، مجلة التقويم والقياس النفسي، العدد التاسع، غزة، فلسطين

ة في نموذج كل مـن     المكونات األساسية الشخصي  ). ٢٠٠٨(أبو هاشم، ربوع     -٣
 .يزنك وجولد بيرج لدى طالب الجامعة، كلية التربية، جامعة الزقازيقأكاتل و

دراسة مقارنة للـسمات الشخـصية لـدى العبـات          ). ٢٠٠٩(أحمد، زهرة    -٤
 ).٢(، ع)١١(التربية الرياضية، المجلد كلية الجمناستك الفني واإليقاعي، 

ية الشخـصية، مركـز     دراسات في سـيكولوج    ).١٩٩١(أحمد، سهير كامل     -٥
 .، اإلسكندرية٣اإلسكندرية للكتاب، ط

، اإلسـكندرية،   ٢الصحة النفسية والتوافـق، ط    ). ٢٠٠٣(أحمد، سهير كامل     -٦
 . للكتاباإلسكندريةمركز 

لدى المرأة في ضـوء بعـض       السمات الشخصية   .)٢٠١٢(بالن، كمال يوسف   -٧
غيـر  ة لدي عينة مـن النـساء العـامالت و    اسة ميدانية مقارن  رد: المتغيرات

-مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية ، العامالت في محافظتي دمشق و حمص  
 .٦٥ -١٧ ،١، عسوريا

 . شخصيتك، كنوز الشرق للنشر، القاهرةاعرف ). ٢٠٠٨(تاج الدين، أمير  -٨
: الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية، اإلسـكندرية     ). ٢٠٠٠(جبل، فوزي    -٩

 .المكتبة الجامعية
الشخصية بين السواء   ) ١٩٩١(داود، عزيز والطيب، محمد والعبيدي، ناظم        -١٠

 . هرة، مصروالمرض، مكتبة األنجلو المصرية، القا
ة يالشخـص ). ١٩٩٨(هللا ان جـاب ا ف، ورضـوان، شـعب  ي، عبد اللط فةيخل -١١

ب للطباعـة   يدار غر : القاهرة. ةيكولوجيدراسة س : المالمح واألبعاد "ة  يالمصر
 .والنشر
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، ٢ التطبيقـات، ط   -المفـاهيم : علم نفس الرياضة  ). ١٩٩٥(، أسامة   راتب -١٢
 .دار الفكر: القاهرة

صية دراسة في علم االجتماع النفسي،      الشخ). ٢٠٠٦(رشوان، حسين أحمد     -١٣
 .  للكتاباإلسكندريةمركز : اإلسكندرية

 صـورة سـعودية     .)٢٠٠٢(حمود هزاع  الرويتع، عبداهللا صالح، الشريف،    -١٤
 .لمقياس ايزنك المعدل للشخصية، جامعة الملك سعود

سمات الشخصية وعالقتها بتقدير الذات لـدى معلمـي     ). ٢٠١٢(الزبون، منذر    -١٥
بين في األردن، رسالة ماجستير غير منـشورة، جامعـة البلقـاء            الطلبة الموهو 

 .التطبيقية
دارسـة  : ة عبر فترة المراهقـة ير أبعاد الشخصيتغ) ٢٠١٣(اب بدوي  يد، د يسع -١٦

ـ غ( رسـالة دكتـوراه   .في محافظة بني سـو نة من طالب  يمستعرضة على ع   ر ي
 .ة اآلداب، جامعة بني سویفي، كل)منشورة

 تصر في الشخصية واإلرشاد النفسي، القاهرة،     المخ). ٢٠٠٤(سفيان، نبيل    -١٧
 .للطباعةك اايتر

سمات الشخصية لدى المرأة العاملة في القطـاعين   ) ٢٠٠١(السلعوس، رنا    -١٨
الحكومي والخاص في مدينة نابلس، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة            

 .النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين
ة لدى الممارسين وغير بعض السمات الشخصي). ٢٠٠٧(سمير، هاني احمد     -١٩

 غير  ، رسالة ماجستير  )جامعه عين الشمس  (الممارسين لألنشطة الطالبية في     
 .  معهد الدراسات العليا للطفولة–، قسم الدراسات النفسية االجتماعية منشورة

مستوى الـضغوط النفـسية وعالقتهـا       ). ٢٠١٣(اهللا   الشريف، فواز عبد   -٢٠
ن والعاديين في المملكة في المملكـة       بالسمات الشخصية لدى الطلبة الموهوبي    

ماجستير غير منـشورة، جامعـة      رسالة   دراسة مقارنة،    -العربية السعودية 
 .البلقاء التطبيقية

الـشعور بالوحـدة النفـسية      ). ٢٠٠٥(القـادر    شيبي، الجوهرة بنت عبد    -٢١
وعالقتها بسمات الشخصية لدى عينة من طالبات جامعـة أم القـرى بمكـة              

 كلية التربية، جامعـة أم      إلىمقدمة  ) غير منشورة (جستير  المكرمة، رسالة ما  
 .القرى بمكة المكرمة
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الشخصية بين التنظير والقياس، دار النـشر       ) ١٩٩٧(صالح، قاسم حسين     -٢٢
 . للجامعات، صنعاء، اليمن

دراسة السمات الشخصية المميـزة لألطفـال       ). ٢٠٠٦(أحمد   طافش، أسعد  -٢٣
 غير  ماجستيرعض المتغيرات، رسالة    المصابين بمرض الثالسيميا وعالقتها بب    

 .منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة ، فلسطين
) الممرضين والممرضات (سمات الشخصية للقائمين    ) ٢٠٠٣(طبيلة، زهدي    -٢٤

على مراكز العناية بمرضى السرطان في الضفة الغربية، رسالة ماجستير غير           
 . منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

منتدى أساليب العالج النفـسي الحـديث وتطبيقاتـه،         ). ٢٠٠٥(د  طه، راف  -٢٥
 .القاهرة

السمات الشخصية للطلبة المتفوقين والمتأخرين     ) ١٩٩٧(الطهراوي، جميل    -٢٦
، كليـة   غيـر منـشورة   في الجامعة اإلسالمية بغزة، رسالة ماجستير    أكاديميا

 .التربية بالجامعة اإلسالمية ن غزة
، مكتبة األسد،   ١لم النفس في القرن العشرين، ج     ع). ٢٠٠١(عامود، بدر الدين     -٢٧

 .دمشق
 .دار الفكر :بيروتالتحليل النفسي للشخصية، ) ١٩٩٤(عباس، فيصل  -٢٨
، الرابعـة األبعاد األساسية للشخصية، الطبعـة      ) ١٩٩٣(عبد الخالق، أحمد     -٢٩

 .، مصراإلسكندريةاإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
 .دار الفكر: لى الصحة النفسية، عمانمدخل إ). ٢٠٠١(اهللا، محمد  عبد -٣٠
 والروح الشخصية السمات بين العالقة .)٢٠٠٢(أحمد مروح روحي عبدات، -٣١

، فلسطين / الغربية الضفة في الخاصة التربية مؤسسات معلمي لدى المعنوية
 رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية

شخـصية لـدى الممارسـات وغيـر        بعض الـسمات ال   ). ٢٠١٠(عبود، هيام    -٣٢
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