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دالالالالا ثباتالالاا دثبلالالدر ببلالالدية ثبقالالديآي بك آالالاد  آشخالالة ثبك الالد  ب  لالالآي   

  JEPQ-Rثبخا ئ 
 

 *أ.د. امطانيوس مخائيل
 

 ثبكب ص
 

-JEPQاس آيزنك المعدل لشـخصية الناشئ    ـتهدف ىذه الدراسة إلى إعداد صورة عربية لمقي

R  القياســـية لكد مـــد مـــال صـــل ها للســـدعمال يـــ  ال يطـــة ال ـــورية . و ـــد تطكـــ  ودراســـة ئصائصـــها
الوصــول إلــى ىــذا الهــدف اســدخدان عرائــد مدنوعــة يــ  دراســة الت ــات والصــدق   ممــا تطكــ  تط يــد 
األداة مدار ال حث والمقاييس المحكية الد  اعدمـدت يـ  دراسـدها عكـى عينـات واسـعة ومدنوعـة مـال 

 (.1991الم حوثيال )ن=
ــة األربعــة لــ داة معــاملت أعطــ ــة يــ  المقــاييس الألرعي ت دراســة ارت اعــات ال نــود بــدركاتها الككي

ت عة وثمـانيال بنـدا ً  تدـ لن منهـا  89ئم ة عشر بنداً مال أصل  15ارت اط مرضية عمومًا )باسدتناء 
ث ـات . ممـا أعطـت الدراسـة معـاملت (E  يكيو مقياس االن  اط Pاألداة أغك ها مال مقياس الذىانية 

مق ولة بطريقة اإلعادة   واالت اق الدائك  باسدخدان معامل ألألا )مع ى وط عألين لمقيـاس الذىانيـة 
P) وويرت دالالت ىامة لكصدق الدقـارب  والد اعـدب باسـدخدان أربعـة مقـاييس محكيـة . ي ـًل عـال  

اع البـ س بـو يـ  ذلك ويرت الدراسة دالالت ىامة لكصدق الدمييزب بطريقة الألرق المدقابكة )مع ات ـ
(  ولكصـــدق  Pمـــدل الـــدركات الدـــ  أعطدهـــا المقـــاييس الألرعيـــة األربعـــة بمـــا ييهـــا مقيـــاس الذىانيـــة 

ــيال مــل مــال المقــاييس ال نيــوب   أو صــدق الدكــويال الألرضــ  الــذب درس بطريقــة الدرابطــات ال ينيــة )ب
 الألرعية األربعة وبقية المقاييس مل عكى  دة (.

ىذه الدراسة بمجموعها إلى تواير األساس اللزن لدرشيحها للسدخدان وتشير الندائج الد  أعطدها 
ــد مــال  ــويير المزي ــة إكــراء دراســات ال قــة تعمــل عكــى ت ــة ال ــورية   ولكــال دون إغألــال أىمي يــ  ال يط

 دالالت الت ات والصدق لهذه الصورة وتقنينها ي  سورية .
 

 سورية. –جامعة دمشق  –* كلية الرتبية 
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 مقدمةال - 1
هو إحدى األدوات اؽبامة اليت اعتمدت هنج  التقييجي  JEPQاس آيزنك لشخصية الطفل مقي

الججج ا  ر دراسجججة اخصجججية الطفجججل و ياسجججذا . و جججد عجججولر هججج ا اؼبقيجججاس العجججا  ال ف ججج  ال يطجججا  
، وظذجيت S.Eysenckباالاجرتا  مجز زوجتجي سجيبيل آيزنجك  H. Eysenckالشجذ  هجانز آيزنجك 

.  5531عججا   EPQور مقيججاس آيزنججك للشخصججية اػبججاد باليااججدي  الصججورة األول لججي مججز ظذجج
وكان ه ا اؼبقياس ك ظ ه اػباد بالياادي  سباماً امتداداً وتوسجيعاً ورب جي اً وموعجة مج  األدوات 
ال ججابقة الججيت و ججعذا آيزنججك لقيججاس الشخصججية والججيت ارت ججزت علججا نظييتججي العامججة ر الشخصججية 

، E: بعجد االنب جا  الثالثة اليت ا رتحذا آيزنجك وهج  األبعاد واعتمدت ر دراستذا علا كل م 
وبج لك تمجم  مقيجاس آيزنجك لشخصجية  .P، وبعجد ال هانيجة أو اؼبيجل الج ها  Nوبعد العصابية 

الطفل، سباماً كمقياس الياادي ، ثالثة مقاييس فيعية تصدى كل م ذا لبعد واحجد   أو متريج    
اس رابججز أعججدل لل شجج  عجج  ، هجج ا فمججالً عجج  مقيججصججذاتخلمجج  أبعججاد الشخصججية الثالثججة الججيت اس

 : مقياس ال  ب أو اؼبياءاة .ال  ب وهو
لل ثجججج  مججججج  5531لقججججد أممججججز مقيجججججاس آيزنججججك لشخصجججججية الطفججججل بصجججججورتي الصججججادرة عجججججا  

عجا   William Corullaالدراسات. و ا  دبياجعة ه ه الصورة وتعديلذا فيما بعجد ولجيك كجورولال 
 Junior  Eysenckاس بصججججورتي اين ليزيججججة اؼبعدلججججة باسججججك . ويعججججيا هجججج ا اؼبقيجججج5551

Personality Questionnaire–Revised   وامتصاراً باألحياJEPQ-R. 
 خلفية الدراسة - 1 – 1

 ما الذب يقي و آيزنك لشخصية الطألل )األساس النظرب (؟
قجاييس ال خيتل  األساس اؼبعتمد ر تصميك مقياس آيزنك لشخصية الطفل ع  غج ه مج  اؼب

اليت عورها آيزنك واعتمدها ر حبوث الشخصية . فقجد انطلجق آيزنجك ر تصجميمي ؽبج ا اؼبقيجاس 
سباماً كري ه م  األدوات الجيت و جعذا،م  ثالثجة مفجاهيك   أو أبعجاد  راي جة ارت جزت إليذجا نظييتجي 

مليججة. ث التجييبيججة والعاالعامججة ر الشخصججية واستخلصججذا اسججت اداً إل سل ججلة عويلججة مجج  البحججو 
 ، والعصجابية (Introversion مقابجل االنطجواء   Extraversion: االنب جا  وهج ه اؼبفجاهيك هج 

Neuroticism   مقابجججل االتججججزان االنفعجججا  Emotional Stability    وال هانيججججة أو اؼبيججججل ،
ويلقججاء اجج ء مجج  المججوء علججا األبعججاد الثالثججة ال ججابقة نجج كي أن مجج   .Psychoticismالجج ها  
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خص اؼب طجوي ، أمجا الشجط أني اخص اجتماع  متفاال وم فتحات اؽبامة للشخص اؼب ب الصف
. ر مجوازاة ذلجك ل االمجتال  بال جاس أو حجل الظذجور، وال دييجل كثج اً إفذو متشااك إل حد مجا

، ر حجججر نجججيى الشجججخص ييز التجججوتيوسججج Worrier يتصجج  العصجججاه بخنجججي اجججخص  لجججق ومذمججو 
بعد العصابية وال ي يعيا بالشجخص اؼبتجزن انفعاليجاً أو  ة رال ي حيصل علا درجات م خفم

، و ليجججججل التعجججججي  لالسجججججتثارة اجججججخص هجججججادئ، وم مجججججبط، وغججججج  مذمجججججو  هجججججو Stableاؼب جججججتقي 
. وفيمجججا يتصجججل ببعجججد ال هانيجججة فقجججد أكجججد آيزنجججك ر معجججي  فعاليجججة الشجججديدة أو التجججوتي الزااجججداالن

العجججا  ر ال هانيجججة دييلجججون إل التميكجججز  وصجججفي ؽبججج ا البعجججد الثالجججث أن األاجججخاد ذوي اؼب جججتوى
ي ، ومعار ججججججة العججججججادات ، وعجججججد  اغب اسججججججية ل مججججججي لجججججج ات، والتذججججججور  أو االندفاعيججججججة  حجججججول ا

، كمجججججججججججا دييلجججججججججججون إل ال جججججججججججخيية مججججججججججج  ا مجججججججججججيي  و جججججججججججد يتعمجججججججججججدون ممجججججججججججايقتذك االجتماعيجججججججججججة
 Eysenck,1970,1977, Eysenck&Eysenck, 1976.  

يتو جز سججااي  Continuumثالثجة ال جابقة علججا أنجي متصجل نظجي آيزنجك إل كجل مجج  األبعجاد ال
ال اس علا امتداده ويعج  عج  درججات متفاوتجة مج  القجوة أو الشجدة حبيجث يشج  ر حجده األد  

، مججيوراً ب قطجججة الشججدة إل الدرجججة األد  مجج  الشججدة ور حججده األ صججا إل الدرجججة األعلججا مجج 
. وعلججا سججبيل ة بججر كججل مجج  اغبججدي  اؼبتطججيفراؼب تصجج  أو الوسججط الججيت تتوسججط اؼب ججافة الفاصججل

األ صججا  ، فجج ن بعججد العصججابية يشجج  ر حججده األد  إل أد  درجججات العصججابية، ور حججدهاؼبثججال
، مجججيوراً ب قطجججة الوسجججط أو اؼب تصججج  الجججيت تتوسجججط اؼب جججافة الفاصجججلة إل أعلجججا درججججات العصجججابية

. واألمججججي نف ججججي توسججججط ر العصججججابيةطة أو م ججججتوى اؼببي ذمججججا وتشجججج  بجججج لك إل الدرجججججة اؼبتوسجججج
. هججج ا مججججز األمجججج  وبعججججد ال هانيججججة أو اؼبيجججل الجججج ها  ،االنطجججواء –يصجججدل علججججا بعجججد االنب ججججا  

االتجججزان االنفعججججا ، يتوزعججججان  –االنطجججواء، والعصججججابية –غب جججبان أن كججججالً مججج  بعججججدي االنب ججججا با
اهتك الشخصججية مججج  بصججورة اعتداليججة بججر ال ججاس دبعججة أن أكثييججة ال ججاس يقرتبججون مجج  حيججث صججف

نقطجة الوسججط الوا عجة بججر ال ذججايتر العليجا والججدنيا ل جل مجج  البعججدي  ال جابقر، كمججا أن الصججفات 
أمججا البعججد . ا رتب ججا مجج  إحججدى هججاتر ال ذججايتراؼبتطيفجة تتمججاءل كلمججا ابتعججدنا عجج  نقطججة الوسججط و 

بصجججورة اعتداليجججة بجججر يتجججوز  عججج  البعجججدي  ال جججابقر ر أنجججي ال الثالجججث وهجججو ال هانيجججة ف نجججي خيتلججج 
  وإنحججج  ل هانيجججة بدرججججة مجججا هججج ا علجججا الجججيغك مججج  أن ال جججاس صبيعجججاً البجججد أن يت جججموا با، ال جججاس
د اػبججا P scale، كمجا البججد أن ي جالوا عالمججة تزيججد علجا الصججفي دبقيجاس ال هانيججة متدنيججة كانج 
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علججا ظذججي وتبعججاً لجج لك فجج ن بعجج  الصججفات الججيت تظذججي علججا الجج هانير دي جج  أن ت .هبجج ا البعججد
 .الشخص العادي  م  ظيوا معي ة

، سبامجاً ك ظج ه اػبججاد باليااجدي  مقياسجاً JEPQلقد تمم  مقياس آيزنك لشجخصية الطفل 
. و ججد أعججدل هجج ا Lie scale: مقيججاس ال جج ب أو اؼبججياءاة يعيججاً رابعججاً لل شجج  عجج  ال جج ب وهججوف

أفمجل فبجا هجو عليججي ر  دبظذجياؼبقيجاس أساسجاً لل شج  عج  ميجل الفجيد لتزييجج  ايجابجة والظذجور 
. إال أن آيزنججك ا ججرتح اسججتخدا  مصججطلح آمججي للتعبجج  عجج  هجج ا اؼبقيججاس السججتبعاد مججا وا ججز اغبججال

دي   أن ت طوي عليجي كلمجة ا ال ج با مج  و جز سجلا علجا اؼببحجوث، وهج ا اؼبصجطلح هجو : ا 
ولل ججبل ال ججابق .  Social Desirability Scaleمقيججاس اؼبيغوبيججة أو اعباذبيججة االجتماعيججةا 

نف ججججي يقججججرتح آيزنججججك اسججججتخدا  مصججججطلح آمججججي أكثججججي تعبجججج اً عجججج  ال ججججلوكات ال ججججوية م ججججي عجججج  
ال جججلوكات الشجججاذة أو اغبجججاالت اؼبي جججية للاجججارة إل مصجججطلح ال هانيجججة الججج ي  جججد حيمجججل داللجججة 

-Tough: العقججل اؼبتصججلل أو العقججل الصججار  ف جج  أو الجج هان، وهجج ا اؼبصججطلح هججوالشجج وذ ال 

mindedness.   كمججا يقججرتح آيزنججك اسججتخدا  مصججطلح االنفعاليججةEmotionality  ًلي ججون بججديال
. ومجج  الوا ججح أن اسججتخدا  مثججل هجج ه اؼبصججطلحات ا مصججطلح العصججابية أو اؼبيججل العصججاهعجج  

، ولجج  يلصججق هبججك صججفات دي جج  أن سججيلقا  بججوالً أكجج  لججدى هجج الء غجج  اؼبيي ججية ا مججز اؼببحججوثر
   ي علا داللة مي ية.سلبية أو ت طو ت ولل بصورة 

 
 الدراسات السابقة للصورة األولى للمقياس - 2

بيانججات هامججة  5531يججوفي دليججل مقيججاس آيزنججك للشخصججية  لل بججار والصججريار  الصججادر عججا  
وصججد ي، إ ججافة إل بيانججات معياريججة هامججة  JEPQحججول ثبججات مقيججاس آيزنججك لشخصججية الطفججل 

. إال أن بيانججججات الثبججججات والصججججدل ؼبججججياهقر ججججات واسججججعة مجججج  األعفججججال واارت ججججزت علججججا أداء عي
 اػباصججة دبقيججاس األعفججال ال تقتصججي علججا مججا جججاء ر الججدليل، فقججد أممججز هجج ا اؼبقيججاس الحقججاً 

-Cross، ودراسجججججات اؼبقارنجججججات اغبمجججججارية أو الثقافيجججججةللعديجججججد مججججج  دراسجججججات الثبجججججات والصجججججدل

cultural comparisons  ات اؼبقيججاس مججدار الججيت وفججيت بججدورها م اججيات إ ججافية هامججة لثبجج
البحث وصد ي العامل . م  ه ه الدراسات الدراسجات الجيت أجييج  علجا عي جات مج  األعفجال 

 Kline, Barrett, andور تايل جد    ،Iwawaki, Eysenck& Eysenck,1980ر اليابجان  
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svasti-xuto,1981   ور اليونان ،Eysenk& Dimitriou,1984  ور ال م ا ،Eysenk & 

Renner, 1987 ،   ور رومانيجاGrigoriou- serbanescu, 1988  ور زديبجابوي ، Wilson, 

Mundy-castle and Greenspan,1988 هجج ا فمججالً عجج  دراسججات أمججيى أجييجج  علججا . 
زيل ججججدا واسجججججبانيا عي ججججات مجججج  األعفججججال ر ك ججججدا وأم ي ججججا والججججدا ار  وهونجججج  كونجججج  وه رياريججججا ونيو 

، ودراسات أميى حديثة العذد ن جبياً أجييج   Wilson et.al,1988.  نقالً ع  : ويوغ الفيا
   ور بورتوري جججو ، Tiangu & scott, 2001  ور الصججر ، Makaremi , 1992 إيجججيانر 

Porrata et.al , 2003،    ناهيك ع  الدراسة العيبية اليت أجياها عبد اػبالق ر مصي باالاجرتا
  .Eysenck&Abdel-Khalek,1989مز سيبيل آيزنك  

 ودي   التعقيل علا الدراسات ال ابقة باؼبالحظات التالية :
إن ه ا  كماً كب اً م  الدراسجات الجيت أممجز ؽبجا مقيجاس آيزنجك ر بلجدان عديجدة   -9-1

مجج  العججا  فبججا يشجج  إل اؼب انججة اؽبامججة ؽبجج ا اؼبقيججاس واالهتمججا  اػبججاد الجج ي لقيججي لججدى البججاحثر 
 م  ـبتل  أرجاء العا  .

اسجججتخدم  معظجججك الدراسجججات عي جججات واسجججعة مججج  اؼببحجججوثر الججج كور واينجججاث ر   -9-9
 .س ة 52س وات إل  51ي اؼبمتد م  اؼبدى العمي 

 Eوفيت ه ه الدراسات م اجيات ثبجات مقبولجة عمومجاً ل جل مج  اؼبقجاييس الثالثجة   -9-3
ة بي ذججا فيمجججا . هججج ا مججز ظذججور فججيول غججج   ججبيلPوبدرججججة أد  بو ججوح للمقيججاس   Lو   Nو 

يتصل بثبات اؼبقاييس الثالثة ال ابقة وظذور ما يشبي ايصبا  بي ذا حجول تجد  م جتوى الثبجات 
 .ربديداً مقارنة بالبقية Pؼبقياس 
وفججيت هجج ه الدراسججات م اججيات هامججة للصججدل العججامل  للمقيججاس إذ توصججل العديججد  -9-4

ات لججيت يتصججدى ؽبججا اؼبقيججاس  كالدراسججم ذججا إل اسججتخالد أربعججة عوامججل تقابججل األبعججاد األربعججة ا
ا  ، ور ال م ججججججا، ور رومانيججججج Eysenk & Dimitriou,1984 الجججججيت أجييججججج  ر اليونجججججان

 Grigoroiu-Serbanescn, 1986ان ابججج ، ور الي Saburo, Eysenk& Eysenck, 

. إال أن دراسجات أمجيى فشجل  ر دعجك  Wilson et . al , 1988ور زديبجابوي    ، 1980
وذج العجججججججامل  اليبجججججججاع  الججججججج ي استخلصجججججججي آيزنجججججججك  كالدراسجججججججة الجججججججيت أجييججججججج  ر تايل جججججججد ال مججججججج
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Klineet.al,1981.  كمججا أن الدراسججة العيبيججة الججيت أجياهججا عبججد اػبججالق ر صبذوريججة مصججي العيبيججة
أظذججيت أن التوافججق ر الب يججة العامليججة للمقيججاس مججز اين ليججزي كججان ميتفعججاً إل حججد مججا ر بعججدي 

 P، وال هانيجججججة N، ول  جججججي كجججججان  جججججعيفاً ر العصجججججابية Lاؼبيغوبيجججججة االجتماعيجججججة ، و Eاالنب جججججا  
 Eysenk& Abdel-Khalek,1989.  

ف  بعجج  الدراسججات ال ججابقة جعلجج  اؼبقيججاس حبججد ذاتججي مو ججوعاً للبحججث واسججتذد -9-5
، ر حر اذبي بعمذا ا مي كبجو اسجتخدا  اؼبقيجاس بوصجفي أداة التحقق م  كفاءتي ال ي ومرتية

، وبججر بججر الطبقججات االجتماعيججة اؼبختلفججة، و لجج  علججا دراسججة الفججيول بججر اعب  ججرحججث وعمللب
-Crossالقوميججات والثقافججات اؼبختلفججة أو مججا يعججيا بججج ا حبججوث اؼبقارنججات اغبمججارية أو الثقافيججةا 

cultural Comparisons  إال أن أغلجل الدراسجات عملج  ر حقيقجة األمجي علجا اعبمجز بجر .
ابقر حججر تصججدت للمقيجاس بوصججفي مو ججوعاً للدراسججة والبحجث حبججد ذاتججي ، كمججا االذبجاهر ال جج

سججيما اللججي إل بعجج  ال تججاا  اؽبامججة والاعتمدتججي أداة ؽبججا  أو إحججدى أدواهتججا  ، وتوصججل  مجج  م
، واغبمجارية أو الثقافيجة  بجر والطبقية   دامل اوتمجز الواحجد ، ل تاا  اؼبيتبطة بالفيول اعب  يةا

ؼبختلفجة  . ومج  الفجيول الجيت كشجف  ع ذجا مج  البحجوث ال ثج ة الفجيول بجر الج كور اوتمعات ا
فجيول أمجيى  لصجاحل اينجاث، فمجالً عج  Lو Nلصاحل الج كور، دبقيجاس  Eو  Pوايناث دبقياس 

 Rعديججججججدة ر متوسججججججطات الججججججدرجات اؼبتحصججججججلة باؼبقججججججاييس الفيعيججججججة اؼبختلفججججججة بججججججر القوميججججججات 
 .اؼبقا  للو وا ع دهالفة ال يت ز والثقافات اؼبخت

والدراسووووات التووووي  -JEPQظهووووور الصووووورة الجديوووودة المعدلووووة للمقيوووواس  - 3
 أخضعت لها

علجججا الجججيغك مججج  أن الدراسجججات والبحجججوث اؼبتالحقجججة  دبجججا فيذجججا حبجججوث اؼبقارنجججات اغبمجججارية أو 
أعطجججج   5531  الججججيت أجييجججج  علججججا مقيججججاس آيزنججججك لشخصججججية الطفججججل الصججججادر عججججا  افيججججةالثق

صجججدل مقبولججة عمومجججاً فقججد تبججر أن ه جججا  نججوا ص سجججي ومرتية ال ي ججتذان هبجججا م اججيات ثبججات و 
، سبامجاً كمجا هج  اغبجال ر Pأحد اؼبقاييس الفيعية الجيت يتمجم ذا وهجو : مقيجاس ال هانيجة  ذايعاني

. وتجججتلخص هججج ه ال جججوا ص ظذجججيت نجججوا ص سجججي ومرتية وا جججحة فيجججي لليااجججدي  الججج ي Pمقيجججاس 
 :عفال فيما يل اػباد باأل Pوالعيوب ر مقياس 
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 ع  م توى الثبات إذ تياوح  معامالت االت ال الدامل  احمل وبة ؽبج ا اؼبقيجاس  -3-1
طبججس عشججية سجج ة،   51سججبز سجج وات إل  3لألعفججال الجج كور مجج  عمججي  1.30إل  1.20مجج  

 .م  الفبات العميية ال ابقة نف ذاللناث م  األعفال  1.31إل  1.00كما تياوح  م  

لعمييججة اؼبختلفججة ومجج  كججال  ججيق مججدى الججدرجات اؼبتحصججلة هبجج ا اؼبقيججاس لججدى الفبججات ا -3-9
 5.20لجدى الج كور، ومج   0.92إل  9.15، إذ و ع  ه ه الدرجات ر اؼبدى مج  اعب  ر
  .Corulla,1990,p65لدى ايناث م  أعفال الفبات العميية اؼبختلفة   9.15إل 

ربديجججججداً مجججججز إججججججياء  Pوللجججججتخلص مججججج  العيجججججوب ال جججججابقة وسجججججعياً وراء رب جججججر اؼبقيجججججاس الفيعججججج  
، فقجججد أعجججدت صجججورة جديجججدة للمقيجججاس علجججا أحجججد اؼبقجججاييس الفيعيجججة األمجججيىرب جججي ات عفيفجججة 

. و ججد أممججع  ب ججود هجج ه كمججا أ ججيف  ب ججود جديججدة  لب ججود ،حجج ف  م ذججا ، أو عججدل  بعجج  ا
الصورة اعبديدة للتحليل العامل  األو  هبدا انتقاء الب ود األكثي تشجبعاً ب جل مج  العوامجل  أو 
األبعجججججججججاد  األربعجججججججججة الجججججججججيت تتصجججججججججدى ؽبجججججججججا. وظذجججججججججيت هججججججججج ه الصجججججججججورة بشججججججججج لذا ال ذجججججججججاا  عجججججججججا  

 .Junior Eysynck Personality Questionnaire–Revised (JEPQ-R)باسججك5551
وأم ج  مجج  مججالل هجج ه الصججورة اعبديججدة فعجالً رفججز م ججتوى االت ججال الججدامل  للمقيججاس الفيعجج  

P، ورفجججز م جججتوى تباي ذجججا، فمجججالً عججج  رب جججر اججج ل وتوسجججيز مجججدى الجججدرجات اؼبتحصجججلة بجججي ،
. وتمجججم   الصجججورة اعبديجججدة الجججدرجات ليصجججبح أ جججيب إل االعتجججدالالتوزيجججز الججج ي تعطيجججي هججج ه 

 :ع  علا اؼبقاييس الفيعية التاليةب داً توز  45اس بصورتي ال ذااية اعبديدة للمقي
طب جججة وعشجججيي  ب جججداً  بي ذجججا  91  الججج ي تجججخل  مججج Psychoticismمقيجججاس ال هانيجججة  -1
 .Pواث ا عشي ب داً جديداً  ، وييمز ؽب ا اؼبقياس باغبيا  59ثالثة ب ود أعيد صوغذا و0

طب ة وعشيي  ب داً  بي ذجا ب جد  91تخل  م  ال ي  Extraversionمقياس االنب ا   -9
 .Eواحد جديد فقط  ، وييمز لي باغبيا 

ب ججججداً أمجججج ت مجججج  اؼبقيججججاس  91خل  مججج  جالجججج ي تجججج  Neuroticismة جمقيجججاس العصابيجججج  -3
 .Nال ابق دون أي تعديل، وييمز لي باغبيا 

  Social Desirabilityأو اؼبيغوبيجججة االجتماعيجججة   Lieمقيجججاس ال ججج ب أو اؼبجججياءاة  -4
 ي جججوييمز لم ت م  اؼبقياس ال ابق دون تعديل،ت عة عشي ب داً أ55 ال ي تخل  م 

 .L باغبيا
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، مجج  التحليججل العججامل  اايججاً للمزيججد بعججد إمياجذججا إمياجججاً هن لقججد أممججع  الصججورة اعبديججدة 
الصجورة لب جود  Confirmatory Factor Analysisووفجي التحليجل العجامل  التوكيجدي أو ال ذجاا  

كجل م ذجا   ديدة دعماً إ افياً  وياً لصد ذا م  مالل استخالد أربعة عوامل م تقلة يقابجلاعب
كججالً مجج  األبعججاد األربعججة الججيت تتصججدى ؽبججا . كمججا أعطجج  دراسججة االت ججال الججدامل  للب ججود الججيت 
يتمجججم ذا كججججل مجججج  اؼبقججججاييس الفيعيججججة األربعججججة للصجججورة اعبديججججدة م اججججيات ثبججججات مي ججججية زبطجججج  

   5. ويعجججي  اعبجججدول التجججا   اعبجججدول ر جججك  أعطتذجججا الصجججورة ال جججابقةت الجججيت بو جججوح اؼب اجججيا
اؼبتوسجججطات واالكبيافجججات اؼبعياريجججة ومعجججامالت االت جججال الجججدامل  اؼب جججتخيجة باسجججتخدا  معامجججل 

للصجورة اعبديجدة لجدى عي جات مج   L , N  , E  , Pألفجا ل جل مج  اؼبقجاييس الفيعيجة األربعجة 
 العميية اؼبختلفة. الفباتاألعفال ال كور وايناث م  

 
 (1الجدول ر م )

 المدوسطات الح ابية واالنحرايات المعيارية ومعاملت ألألا المح وبة لكمقاييس الألرعية األربعة لدل
 عينات مال األعألال الذمور واإلناث مال األعمار المخدكألة
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 بصورتي  Pدول ال ابق أن معامالت االت ال الدامل  احمل وبة ؼبقياس ج  اعبجويتبر م

  لججججدى عي ججججات مجججج  1.34 بوسججججيط  ججججدره  1.49إل  1.31اعبديججججدة و عجججج  ر اؼبججججدى مجججج  
 بوسججيط  1.33إل  1.24األعفججال الجج كور مجج  األعمججار اؼبختلفججة ، كمججا و عجج  ر اؼبججدى مجج  

  لدى عي ات م  األعفال اينجاث مج  األعمجار اؼبختلفجة . وتظذجي هج ه اؼبعجامالت 1.39 دره 
والجج ي  5531وسبيججزله عجج  سججابقي الجج ي تمججم تي صججورة عججا   Pالتح جج  الجج ي عججيأ علججا مقيججاس 

 1.30إل  1.20و عجججج  معججججامالت ات ججججا ي الججججدامل ، كمججججا سججججبق  اياججججارة، ر اؼبججججدى مجججج  
  لجججدى 1.12دره  بوسجججيط  ججج 1.31إل  1.00 ، لجججدى الججج كور، ومججج  1.25ره  بوسجججيط  جججد

. ر مججوازاة ذلججك يعطجج  اعبججدول ال ججابق م اججيات ات ججال داملجج  مي ججية اينججاث مجج  األعفججال
  مجز ظذجور هبجو  وا جح  Lوبدرججة أ جل للمقيجاس  Nو  Eعموماً ل ل م  اؼبقياسر الفيعير 

أربجز عشجية سج ة . وتقجرتب هج ه اؼب اجيات  50  عمجي ؽب ا اؼبقياس األم  لجدى عي جة الج كور مج
إل حجججد كبججج  مججج  اؼب اجججيات الجججيت أعطتذجججا الصجججورة ال جججابقة ؽبججج ه اؼبقجججاييس الثالثجججة والجججيت يوردهجججا 

 .5531الدليل اػباد دبقياس آيزنك للشخصية  لل بار والصريار   لعا  
واالكبيافجات اؼبعياريجة  سجبق يظذجي اعبجدول ال جابق ارتفاعجاً ملحوظجاً ر اؼبتوسجطات فماًل عمجا

بصجججججورتي اعبديججججدة مقارنجججججة باؼبتوسججججطات اغب جججججابية واالكبيافجججججات  Pللججججدرجات اؼبتحصجججججلة دبقيججججاس 
. فقججد 5531 يوردهججا الججدليل الصججادر عججا  اؼبعياريججة احمل ججوبة ؽبجج ا اؼبقيججاس بصججورتي ال ججابقة الججيت
 4.25ل إ 3.91بصجججورتي اعبديجججدة مججج   Pتياوحججج  متوسجججطات الجججدرجات اؼب جججتخيجة ؼبقيجججاس 

إل  5.51للججججججج كور و 1.55إل  0.45للنجججججججاث   مقابجججججججل  1.05إل  1.10للججججججج كور ومججججججج  
. كمججججا أن االكبيافججججات اؼبعياريججججة للججججدرجات أظذججججيت للنججججاث  للمقيججججاس بصججججورتي ال ججججابقة 0.19

إل  0.90لججدى الجج كور ومجج   0.11إل  0.15ارتفاعججاً وا ججحاً عجج  سججابقتذا، وتياوحجج  مجج  
 Pمجججا يشججج  إل التوسجججز ر مجججدى الجججدرجات الجججيت يعطيذجججا اؼبقيجججاس  لجججدى اينجججاث. وهججج ا 0.15

. ومج  الوا جح أنجي دي ج  ال ظجي كور وايناث م  األعمار اؼبختلفةمقارنة ب ابقي وذلك لدى ال  
بصججورتي اعبديججدة وازديججاد  Pإل هجج ا االرتفججا  بوصججفي م اججياً علججا ارتفججا  القججدرة التمييزيججة ؼبقيججاس 

 .ول بر األفيادالفي فاعليتي ر ال ش  ع  
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العصججابية  و  Eومج  اعبججديي بالجج كي ه ججا أن اؼبتوسججطات احمل جوبة ل ججل مجج  مقيججاس االنب ججا  
N  سطات اليت أعطتذا الصورة ال ابقةر الصورة اعبديدة أظذيت بدورها ارتفاعاً ع  اؼبتو  . 

بويججة الججيت ، ب ظججي كججورولال بججالتحوالت االجتماعيججة والرت تعليججل هجج ا االرتفججا ، ولججو جزايججاً ودي جج  
أربجز عشجية  50عيأت علا اوتمز ال يطا  ر الفرتة الزم ية الفاصلة بر الصورتر واليت بلريج  

. فقد ي ون ؽب ه التحوالت أثيها ر ت ميجة اخصجية الطفجل مج  ال احيجة االجتماعيجة وتعزيجز س ة
رعة  د ي جون ؽبجا ت ا، كما أن ه ه التحوالت اؼبEثقتي ب ف ي فبا ييفز درجتي دبقياس االنب ا  

، أثيها ر زيادة المريو  ال ف ية علا الطفل وتعي ي للمزيد مج  القلجق فبجا يج دي م  جذة ثانية
  .N  .Corulla,1990,p.72إل رفز درجتي دبقياس العصابية 

دراسججات الصججدل اػباصججة دبقيججاس آيزنججك لشخصججية الطفججل  مجج  الطيااججق الججيت اسججتخدم  ر 
عييقة الرتابطات البي ية اليت تقو  علا ح جاب الرتابطجات  5551 بصورتي اعبديدة الصادرة عا 

الدامليججججة بججججر اؼبقججججاييس الفيعيججججة األربعججججة الججججيت تمججججم ذا اؼبقيججججاس مججججدار البحججججث . وتظذججججي هجججج ه 
   9اعبدول التا   اعبدول ر ك  الرتابطات ر 

 
 (9الجدول ر م )

 لمقياس آيزنك المراكع لشخصية الطألل Lو Nو  E و Pالدرابطات ال ينية لكمقاييس الألرعية األربعة 
L N E P  

 ذكور  055 ن=
   5.1 P 

  5.1 -1.59 E 

 5.1 -1.15 -1.59 N 

5.1 -1.59 -1.05 -1.92 L 

 إناث  400ن= (
   5.1 P 

  5.1 1.12 E 

 5.1 -1.10 -1.10 N 

5.1 -1.51 -1.95 -1.92 L 

 Corulla.1990,p.70  
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باعات متدنية جداً و ييبة م  الصفي أو سلبية ول  ذجا غج  ميتفعجة ويظذي اعبدول ال ابق ارت
. وتقجرتب هج ه االرتباعجات مج  االرتباعجات الفيعيجة األربعجة وبقيجة اؼبقجاييس بر كل م  اؼبقجاييس

 باسججججتث اء  5531الججججيت أعطتذججججا الصججججورة ال ججججابقة للمقيججججاس الججججيت يوردهججججا الججججدليل الصججججادر عججججا  
وجبجججاً و ييبجججاً مججج  الصجججفي ر الصجججورة ال جججابقة ر حجججر أصجججبح الججج ي كجججان م Nو Pاالرتبجججا  بجججر 

سججالباً ر الصججورة اعبديججدة ول جج  دون أن يبتعججد كثجج اً عجج  الصججفي وذلججك لججدى الجج كور واينججاث 
علججا حججد سججواء  . ومجج  الوا ججح أن هجج ه االرتباعججات ت كججد بججدورها اسججتقاللية كججل مجج  اؼبقججاييس 

ار البحث و اهويتيا اػباصجة . وهج ا مجا يت جق إل حجد الفيعية األربعة اليت يتمم ذا اؼبقياس مد
بعيد مز التوجذات ال ظيية الجيت يطيحذجا آيزنجك والجيت ي كجد مج  مالؽبجا اسجتقاللية كجل مج  أبعجاد 

مجي، أو ظذجور ، وعد  تدامل أحدها مز ا سية اليت تتصدى ؽبا ه ه اؼبقاييسالشخصية األسا
  الدراسجات العامليجة الجيت أجياهجا آيزنجك وآيزنجك . كمجا يت جق أيمجاً مجز نتجااتدامل ؿبدود بي ذا

، ومججججججز نتججججججاا   Eysenck&Eysenk,1975  5531للمقيججججججاس بصججججججورتي األول الصججججججادرة عججججججا  
التحلججججججيالت العامليجججججججة األوليججججججة والتوكيديجججججججة الججججججيت أجياهجججججججا كججججججورولال للصجججججججورة اعبديججججججدة للمقيجججججججاس 

 Corulla,1990 بججل كججل م ذججا بعججداً واحججداً ، والججيت أسججفيت عجج  وجججود أربعججة عوامججل م ججتقلة يقا
 ويججاً لصججدل اؼبقيججاس مججدار  . وهجج ا مججا يججوفي دعمججاً الشخصججية الججيت يت اوؽبججا كججل مقيججاس مجج  أبعججاد
 .البحث

وذبجججدر اياجججارة إل أنجججي علجججا الجججيغك مججج  االهتمجججا  الججج ي حظججج  بجججي مقيجججاس األعفجججال مو جججز 
. ور لجي ر البلجدان العيبيجةة الالزمجة ، ف ن ه ا اؼبقياس   يلق الع ايجالبحث علا اؼب توى العاؼب 

حجججدود اؼبعلومجججات اؼبتجججوافية للباحجججث فججج ن الدراسجججة العيبيجججة الوحيجججدة الجججيت تصجججدت ؼبقيجججاس آيزنجججك 
لألعفال ه  دراسجة أضبجد عبجد اػبجالق مج  صبذوريجة مصجي العيبيجة  باالاجرتا  مجز سجيبيل آيزنجك  

سجججة علجججا إعجججداد . و جججد عملججج  هججج ه الدرا5531الجججيت ت اولججج  الصجججورة الصجججادرة للمقيجججاس عجججا  
مججج  الججج كور و  235=صجججورة عيبيجججة للمقيجججاس وعبقتذجججا علجججا عي جججات مججج  األعفجججال اؼبصجججيير  ن

 1.40إل  1.20. وتياوحجج  معججامالت ألفججا احمل ججوبة ر هجج ه الدراسججة مجج  مجج  اينججاث  252
. وكجان مج  بجر ال تجاا  الجيت أسجفيت ع ذجا أن متوسجطات Nو  Eو  Pللمقاييس الثالثة الفيعيجة 

ت الججيت حصججل عليذججا األعفججال اؼبصججييون مجج  الجج كور واينججاث كانجج  أد  مجج  نظججيااذك الججدرجا
. و جججججد حصجججججل األعفجججججال Lوأعلجججججا ر مقيجججججاس اؼبيغوبيجججججة االجتماعيجججججة  Eاين ليججججز ر االنب جججججا  
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، إال أن اينججاث مجج  مجج  نظججيااذك اؼبصججيير Pاين ليججز الجج كور علججا درجججات أعلججا ر ال هانيججة 
. وفيما يتصجل م  نظيااذ  اؼبصييات Pعلا درجات أد  ر اؼبقياس األعفال اين ليز حصل  

بجججالفيول بججججر اعب  جججر فقججججد ات ججججق  نتجججاا  هجججج ه الدراسجججة مججججز نتججججاا  دراسجججات أمججججيى عديججججدة 
ر مقابججل تفججول اينججاث علججا  Eواالنب ججا   Pأظذججيت تفججول الجج كور علججا اينججاث ر ال هانيججة 

-Eysenck&Abdel 5550اػبججججججالق عبججججججد Lة واؼبيغوبيججججججة االجتماعيجججججج Nالجججججج كور ر العصججججججابية 

Khalek,1989.  
 
 أهداف الدراسة وأهميتها - 4
 أهداف الدراسة  - 1 – 4

يجججججتلخص اؽبجججججدا الجججججيايس للدراسجججججة اغباليجججججة ر إعجججججداد صجججججورة معيبجججججة ؼبقيجججججاس آيزنجججججك اؼبعجججججدل 
واسججتخياج بعجج  دالالت الثبجججات والصججدل ؽبجج ه الصججورة ر البيبجججة  JEPQ-Rلشخصججية الطفججل 

 :ه الدراسة دي   ربديدها فيما يل . وبش ل تفصيل  ف ن أهداا ه  ال ورية
إعججججداد صججججورة معيبججججة للمقيججججاس مو ججججز البحججججث تصججججلح لالسججججتخدا  ر البيبججججة  -4-1-1

، والتخكجد مج  تعادؽبجا مجز األصجل ود اؼبقيجاس اورب جيك اهج ه الرتصبجةال ورية وتقو  علجا تيصبجة ب ج
 اين ليزي ال ي ااتق  م ي.

بالدرججججة ال ليجججة ل جججل مججج  اؼبقجججاييس الفيعيجججة األربعجججة  دراسجججة ارتباعجججات الب جججود -4-1-9
للصورة ال ورية اؼبقرتحة واستخياج معامالت ثبات ه ه الصورة بطيية ايعجادة وعييقجة االت جال 

 الدامل  .

استخياج بع  دالالت الصدل التقجاره والتباعجدي للصجورة ال جورية اؼبقرتحجة  -4-1-3
 .تخدا  اؼبقاييس احمل ية اؼبعتمدةباس

بعججج  دالالت الصجججدل التمييجججزي للصجججورة ال جججورية اؼبقرتحجججة بطييقجججة اسجججتخياج  -4-1-4
 الفيل اؼبتقابلة  أو اوموعات اؼبتمادة .

استخياج بع  دالالت الصدل الب يوي  أو االفرتا    للصورة اؼبقرتحجة مج   -4-1-5
 مالل ح اب الرتابطات البي ية للمقاييس الفيعية األربعة اليت تتمم ذا.
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 أهمية الدراسة  - 2 – 4
 دي   إبياز أمهية الدراسة اغبالية ر ال قا  التالية :     
تتصججدى ؼبقيججاس آيزنججك لشخصججية الطفججل الجج ي يعججد إحججدى األدوات اؼبذمججة  -4-9-1

، كمججا ارت ججزت مبااججية علججا نظييججة ييججي الجج ا  ر دراسججة اخصججية الطفججلالججيت اعتمججدت هنجج  التق
   وذجججاً ثالثجج  األبعججاد : نظييججة آيزنججك الججيت عيحججحة ومت املججة للشخصججية البشججيية وهجج وا جج

 لدراسة ه ه الشخصية.

اؼبعيوفججة  5551تتصججدى للصججورة اؼبياجيعججة واألحججدث للمقيججاس الصججادرة عججا   -4-9-9
ه ه الصورة اليت عمل  علجا زبطج   -ا  JEPQ-Rبج ا مقياس آيزنك اؼبعدل لشخصية الطفل 

يجاس الصججادرة عججا  ال جوا ص والعيججوب الجيت كشججف  ع ذجا الدراسججات اؼبتتاليججة للصجورة ال ججابقة للمق
 .علا وجي اػبصود P، والسيما ما ظذي م  نوا ص ر مقياس ال هانية5531

توفي م ايات هامجة لثبجات الصجورة ال جورية اؼبقرتحجة بطييقجة ايعجادة وات جا ذا  -4-9-3
، كالصججججدل التمييججججزي باسججججتخدا  خد  عيااججججق مت وعججججة ر دراسججججة الصججججدلالججججدامل ، كمججججا ت ججججت

 يجججوي  أو االفرتا ججج   عججج  عييجججق ح جججاب الرتابطجججات البي يجججة اوموعجججات اؼبتمجججادة، والصجججدل الب
للمقججاييس الفيعيججة األربعججة ، فمججالً عجج  اسججتخدا  اتشجج يلة ا ال بججخس هبججا مجج  اؼبقججاييس احمل يججة 
لدراسة ما يعيا بالصدل التقاره والتباعدي بل  عجددها أربعجة مقجاييس، وذلجك سجعياً للوصجول 

 .اؼبقرتحة بداللة ه ه احمل اترية إل دالالت وا حة لصدل الصورة ال و 

ت تخد  اتش يلةاال بخس هبا م  عي ات البحث الجيت ااجتمل  علجا تالميج   -4-9-4
اؼبدارس م  الصفر التاسز والعااي مج  الج كور واينجاث، كمجا ااجتمل  علجا أعفجال مج  ذوي 

 .و ر واعباكبر وغ هكاغباجات اػباصة واؼبمطيبر انفعالياً كاؼبع

لدراسججججة دي جججج  أن ت مججججك إل ؾبموعججججة صججججري ة مجججج  الدراسججججات الججججيت ومجججج  الوا ججججح أن هجججج ه ا
تتمم ذا  اامة الدراسات اػباصة باالمتبارات واؼبقاييس ال ف جية ر سجورية، وي ميجل أن تتمجافي 

ل هججج ه األدوات ر البيبجججة مجججز دراسجججات أمجججيى الحقجججة ت جججذك معذجججا ر تلبيجججة اغباججججة اؼباسجججة ؼبثججج
 .ال ورية
 حدود الدراسة - 5
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حدوداً وا حة للدراسة اغبالية أهنا تتصدى ؼبقياس آيزنك اؼبعجدل لشخصجية الطفجل فبا يمز 
JEPQ-R  ل ف ججي ، هجج ا الجج ذ  الجج ي يقججو  علججا وصجج  الفججيد الجج ي يعتمججد هنجج  التقييججي الجج ا
، و جججد ي طجججوي بالتجججا  علجججا ال ثججج  مججج  احتمجججاالت اػبطجججخ الجججيت  جججد تعجججود إل ا التزييججج ا ب ف جججي

العشججوااية مجج  جانججل ، أو ايجابججة ظذججور بججاؼبظذي اؼبالاججك، أو ايمهججالابججة هبججدا الاؼبتعمججد للج
. وكما سجبق  اياجارة فج ن اؼبقيجاس مجدار البحجث ي طلجق مج   جوذج آيزنجك ذي بع  اؼببحوثر

، هججججج ا ال مجججججوذج الججججج ي يعجججججد واحجججججداً مججججج   جججججاذج عديجججججدة دراسجججججة الشخصجججججية األبعجججججاد الثالثجججججة ر
احثر، وردبججا ال ذبججد  ججد ذبججد  بججوالً لججدى بعجج  البججللشخصججية ل ججل م ذججا أس ججي وم ججوغاتي الججيت 

 ، أو ال ذبد  بوالً لدى بعمذك ا مي.القبول نف ي
ما سبق ف ن ال تاا  اؼبتحصلة م  ه ه الدراسجة تتحجدد بالعي جات اؼبختجارة ؽبجا ومجدى فماًل ع

سبثيلذججججا وتمعذججججا األصججججل  ، كمججججا تتحججججدد بججججخداء أفججججياد تلججججك العي ججججات باؼبقيججججاس مججججدار البحججججث 
اؼبقججاييس احمل يججة اؼبعتمججدة، وصبيججز هجج الء األفججياد دون ال ادسججة عشججية مجج  العمججي ومجج  الجج ي    و 

يجججخلفوا مثجججل هججج ه اؼبقجججاييس واالمتبجججارات سجججابقاً. ناهيجججك عججج  أهنجججا تتحجججدد بطبيعجججة اغبجججال بجججالفرتة 
سج  الزم ية اليت عبق  فيذا تلك اؼبقاييس واليت امتدت  علا مدار الفصل الثا  م  العجا  الدرا

9112-9113. 
 
 وعينتها منهج الدراسة - 6

ربقيقججاً ألهججداا الدراسججة اغباليججة ، وتخكيججداً ألمهيججة اسججتخدا  اتشجج يلة ا واسججعة مجج  العي ججات 
ر ه ه الدراسة مز اتش يلةا م  اؼبقاييس احمل ية ، استخدم  ر ه ه الدراسجة عي جات كثج ة 

اججي وغجج هك مجج  األفججياد الجج ي    تتجججاوز ومت وعججة مجج  تالميجج  اؼبججدارس مجج  الصججفر التاسججز والعا
. واعبجدول فجيداً  5595و  أفجياد تلجك العي جات س ة. و جد بلج  ؾبمج ةال ادسة عشي  52أعمارهك 

  0لعي ات اعبدول ر ك  التا  يظذي توز  أفياد ه ه ا
 
 
 
 

 (3الجدول ر م )
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 توزع أيراد عينات الدراسة

 اؼب توى الدراس  الريي  م  الدراسة
 وإناث معاً  ذكور ايناث ال كور لعامة لري  الدارسر  أو الصفة ا

 م  ن م   عي ة ـبتلطة 

دراسة االت ال الدامل  
 ارتبا  الب د بالدرجة 
 ال لية + معامل ألفا 

 تاسز
 عااي

501 
501 

500 
501  944 

941 124 

 49   03 01 تاسز دراسة ثبات ايعادة

ح اب االرتباعات مز 
 555 32 عااي احمل ات اؼبعتمدة

41 
49 
22 
54 

092 150 

دراسة الصدل التمييزي 
  الفيل اؼبتقابلة 

 علبة عااي مز جاكبر
  حيكياً علبة تاسز مز معو ر

31+29 
20+02   509 

515 005 

 دراسة الرتابطات البي ية

 تاسز  مدارس ح ومية 
 تاسز  مدارس ماصة 
 عااي  مدارس ح ومية 
 عااي  مدارس ماصة 

01 
01 
592 
01 

01 
03 
500 
22 

 41 
49 
915 
52 

153 

 1991  المجموع

 
 أدوات القياس - 7

الجج ي ديثججل مو ججوعاً للدراسججة  JEPQ-Rفمججالً عجج  مقيججاس آيزنججك اؼبعججدل لشخصججية الطفججل 
 :اؼبقاييس احمل ية التاليةاغبالية وأداهتا الياي ة ر الو   نف ي استخدم  ر ه ه الدراسة 

ز الصجججججيرية اؼبعدلجججججة ؽبججججج ا اؼبقيجججججاس بيجججججك و جججججد و ججججج مقيووووواس بيوووووك ل  تئوووووا    -7-1
A.T.Beck   وسججتR.A.Steer   و ججا  ب عججداد الصجججورة العيبيججة ؽبجج ا اؼبقيججاس أضبجججد 5550عججا .

 .5552عبد اػبالق م  صبذورية مصي العيبية، ونشي الدليل اػباد هبا عا  
 ه  مقياس عيه للتفجاؤل والتشجاؤ  أعجدجوه  ؤمالقائمة العربية للتفاؤل والتشا -7-2

 . ويتمتز ه ا اؼبقياس لق لتقديي ظبيت التفاؤل والتشاؤ ، كل علا حجدةأضبد عبد اػبا
 .5552خبصااص  ياسية جيدة، و د نشي الدليل اػباد بي عا  
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وهججو مقيججاس مصججريي للشججعور بالوحججدة أعججده هججايس ودديججاتيو  مقيوواس الوحوودة   -7-3
Hays,R.D. & Dimmatteo,M.R.   ب عجداد صجورة معيبجة لجي  . و جد  جا  الباحجث 5543عا

 واستخياج بع  دالالت ثباهتا وصد ذا ر البيبة ال ورية.
وهجججججو مججججج  إعجججججداد جيي  جججججبون  مقيووووواس الرضوووووا عووووون الحيووووواة المصووووو ر  -7-4

  ا  الباحث ب عداد صورة  دجو   . Greenspoon & Saklofske,1998  وساكلوف ك  
 ة ال ورية.معيبة لي واستخياج بع  دالالت ثباهتا وصد ذا ر البيب

 
جراءات التطبيق - 8  إعداد الصورة المعربة وا 

اؼبججيور بعججدد  JEPQ-Rتطلججل إعججداد الصججورة اؼبعيبججة ؼبقيججاس آيزنججك اؼبعججدل لشخصججية الطفججل 
مجج  اؼبياحججل واػبطججوات  بججل أن زبججيج بشجج لذا ال ذججاا  وزبمججز للدراسججة ال ججي ومرتية. و ججد تيكججز 

وليججة ؽبجج ا اؼبقيججاس  ججا  هبججا الباحججث ب ف ججي م ججتعي اً العمججل ر اؼبيحلججة األول علججا إعججداد تيصبججة أ
بالصجججورة اؼبعيبجججة الجججيت كجججان  جججد أعجججدها ؼبقيجججاس آيزنجججك اؼبياججججز لليااجججدي  الججج ي احتجججوى مقيجججاس 

. كما اذبي العمل ر ه ه اؼبيحلجة علجا إعجداد تيصبجة أوليجة عفال علا عدد غ   ليل م  ب ودهاأل
ء الباحجججث مججج    جججك اللريجججة اين ليزيجججة ر جامعجججة ثانيجججة أوكلججج  مذمجججة القيجججا  هبجججا إل أحجججد زمجججال

دمشق دون إعالعي علا الرتصبجة الجيت أعجدها الباحجث. وباالنتذجاء مج  هج ه اػبطجوة  جا  الباحجث 
باالاجججرتا  مجججز زميلجججي بججج جياء مقابلجججة  أو مقارنجججة  بجججر الرتصبجججة الجججيت أعجججدها وتيصبجججة زميلجججي هبجججدا 

در علا االتقا ا اؼبعجة األصجل  للج ص األج جا امتيار اؼبفيدات والعبارات األكثي و وحاً واأل 
. و د أتاح  ه ه اؼبقابلة الوصول إل ما دي   ت ميتي ا صجورة أوليجة معيبجة واحجدة ا تقييبجاً إذ 

 45أربعجة وسجتر ب جداً مج  أصجل  20اتفقا علا صي  اتوفيقيجة ا موحجدة ألغلجل ب جود اؼبقيجاس  
ا بي ذمجا حجول الصجي  التعب يجة لثمانيجة عشجي ت عة وشبانر ب داً ، مز ظذجور اج ء مج  االمجتال

ب داً، وحول التعديالت اليت ارتخى الباحث إدماؽبا علا سبعة م  الب جود هبجدا امواءمتذجا  54
و 91و 4:  ا جود ذوات األر ججججا مجججز بيبت جججا العيبيجججة، ومجججز  يم جججا ومصوصجججيت ا الثقافيجججة، وهججج  الب ججج

 ك ر ه ه . وتي  أمي اغب 25و 14و 05و 01و 94
 .الب ود للميحلة الالحقة
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لقد عي   ب ود الصورة األولية اؼبعيبة  وبي ذا الب ود اليت ظذي امتالا حوؽبا   علا طب جة 
، اين ليزيجججة ر ججججامعيت دمشجججق وحلجججل مججج  أعمجججاء اؽبيبجججة التدري جججية العجججاملر ر أ  جججا  اللريجججة

أفججاد رب ججيك هجج ه . و ججد ر األردن هبججدا إممججاعذا للتح ججيك وجامعججة جججدارا للدراسججات العليججا
 20واحجججد وسجججتر ب جججدًالي  مججج  أصجججل  25الصجججورة ر دعجججك االتفجججال بجججر الباحجججث وزميلجججي حجججول 

. كمجا أفجاد   بديلجة للب جود الثالثجة اؼبتبقيجة، وو ع  صيوستر  جيى االتفال عليذا سابقاً أربعة 
عجة الب جود ه ا التح يك ر ح ك اػبالا القااك بر الباحث وزميلجي حجول الصجي  التعب يجة ومو 

  علجججا الصجججي  التعب يجججة الجججيت ة عشجججي ب جججداً، إذ وافجججق احمل مجججون  أو أغلجججبذكشبانيججج 54اؼب لفجججة مججج  
، وا رتحوا صجيرياً شبانية ب ود  4أو و عذا زميلي   طب ة ب ود  1و عذا  الباحث لبع  الب ود  

ذججا سججابقاً علججا . أمججا التعججديالت الججيت كججان الباحججث  ججد ا رتحاػبم ججة اؼبتبقيججة م ذججابديلججة للب ججود 
، وروجع  ألكثي م  مجية مج   بجل ة ب ود فقد كان  مو ز ع اية ماصةؾبموعة م لفة م  سبع

الثجة ب جود  مجز تعجديالت عفيفجة ث 0احمل مر ال ي  توصجلوا ر هنايجة اؼبطجاا إل  بجول بعمجذا  
ديججدة ، كمججا توصججلوا إل ا ججرتاح بججداال جديججدة للب ججود األربعججة األمججي. وبجج لك ظذججيت صججورة جؽبججا

 .بية اؼبقرتحة للمقياس مدار البحثؿب مة للرتصبة العي 
 وباالنتذاء م  اػبطوة ال جابقة عمجد الباحجث إل إججياء مجا يعجيا بجج االرتصبجة الع  جية لجألداة

Back Translation  ا. وججيى ذلجك مج  مجالل إعجداد تيصبجة إن ليزيجة للصجورة اؼبعيبجة مج   بجل
 ، مث امقابلجججةا هججج ه الرتصبجججةليجججزي الججج ي أمججج ت ع جججي  لألصجججل اين أحجججد اؼبختصجججر دون اليججججو 

. وبالفعل فقد أسفيت هج ه اؼبقابلجة عج  وججود تشجابي يصجل باألصل لتعيا مدى اتوافقذاا معي
ب جداً ، كمجا أظذجيت فيو جاً ر الصجياغة  55إل حد التطابق تقييباً لبع  الب جود مجز األصجل  ن=
ألساسجججج  للجججج ص ي إل ايمجججالل بججججاؼبعة االتعب يجججة لبعمججججذا ا مججججي ول ججج  هجججج ه الفججججيول ال تجججج د

. ه ا مز اياارة إل أن ه ا  ب وداً أمجيى ابتعجدت بصجورة وا جحة عج  ب داً  20 ن= األصل 
. و ججد تبججر مجج  مججالل مياجعججة هجج ه الب ججود ال ججتة ب ججود  2اغبيفيججة للجج ص األصججل   ن= الصججيرية

  الب جججججود الجججججيت     هججججج  مججججج14و  91و  4ربمجججججل األر جججججا   2مججججج   0األمججججج ة أن نصجججججفذا   أي 
، ومججج  الطبيعججج  تبعجججاً لججج لك أن صجججةتعجججديلذا سجججابقاً ل ججج  تجججتالء  مجججز  يم جججا وثقافت جججا القوميجججة اػبا

. أمججا   مججز الجج ص األصججل  بصججيريتي اغبيفيججة، وأبقيجج  بالتججا  علججا حاؽبججامجج  التعججار   ءيظذججي اجج
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ة واعتمججدت   فقججد عي ج  ثانيججة علجا احمل مججر اػبم ج02و  94و  55الب جود الثالثججة اؼبتبقيجة  
 .ه الء احمل مون أو أغلبذك عليذا الصيرية اليت وافق

واػبطجججوة األمججج ة مججج  مطجججوات العمجججل ر ؾبجججال إعجججداد الصجججورة اؼبعيبجججة سبثلججج  ر إممجججاعذا 
. و جد أفجادت هج ه ة مج  الصجفر التاسجز والعااجي تلميج اً وتلميج  04للتجيبة االستطالعية  ن=

اؼبعيبجججة وتعليماهتجججا وملوهجججا مججج  الريمجججو  وح ججج   التجيبجججة ر التخكجججد مججج  و جججوح ب جججود الصجججورة
مججياج إمياجذججا  مججز اياججارة إل أهنججا تطلبجج  إجججياء تعججديالت عفيفججة ر الصججي  التعب يججة أو اي

، كمججججا اعمخنجججج ا الباحججججث إل ذبججججاوب اؼببحججججوثر ر جل ججججة فقججججط  55و  0و  9و  5للب ججججود 
متبججارات ، كمججا أن إلفججتذك باالالياججدياهقر الجج ي    يبلريججوا سجج  االمتبججار والسججيما أهنججك مجج  اؼبجج
بشجج لذا . وباالنتذججاء مجج  هجج ه اػبطججوة أميججج  األداة مججدار البحججث ال ف ججية  ججد ت ججون ؿبججدودة
 .  5ال ذاا   اؼبلحق ر ك  

وفيمججا يتصجججل بالدراسجججة ال جججي ومرتية لجججألداة مجججدار البحججث فقجججد ارت جججزت هججج ه الدراسجججة علجججا 
بعججججججد إجججججججياء بعجججججج  التعججججججديالت ر تعليماهتججججججا  تطبيججججججق هجججججج ه األداة ومعذججججججا احمل ججججججات اؼبعتمججججججدة،

وإمياجذا، علا عي ات عدة م  اؼببحجوثر . و جد  جا  الباحجث هبج ا العمجل ب ف جي، أو بالتعجاون 
مجز أحججد اؼب ججاعدي  ر حجاالت معي ججة، لمججمان سجالمة هجج ا التطبيججق، وكجان ذلججك بعججد اغبصججول 

د واألعججججداد اؼبطلوبججججة. وجججججيى علججججا إذن اعبذججججات اؼبع يججججة والت  ججججيق مججججز اؼب جججج ولر حججججول اؼبواعيجججج
تعليمجججات ، ودون حجججدود زم يجججة. وأعطيججج  اً  علجججا تالميججج  كجججل اجججعبة بجججخكملذك التطبيجججق صبعيججج

، ول جج  دون التججدمل ر إجابججات اؼببحججوثر، كمججا اسججتبعدت أورال اججفذية إ ججافية ع ججد اغباجججة
اججية مجج  عمليججة النتذججاء مباايجابججة غجج  اؼب تملججة، وتلججك الججيت اعتمججدت ايجابججة العشججوااية ع ججد ا

ب هبجججججدا إممجججججاعذا للتحليججججججل . ور مطجججججوة الحقججججججة إدمالججججج  البيانجججججات إل اغباسججججججو التطبيجججججق
 .ايحصاا 

 
 النتائج ومناقشتها - 9
اػبطججججوات الججججيت اتبعجججج  ر الدراسججججة ال ججججي ومرتية ؼبقيججججاس آيزنججججك  ل  اػبطججججوة األول مجججج  جسبثجججج
 د اليت يتمم ذا كل ر ح اب ارتبا  كل م  الب و   JEPQ-Rز لشخصية الطفل جياججاؼب
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مقياس فيع  علا حدة مز الدرججة ال ليجة الجيت يعطيذجا هج ا اؼبقيجاس . و جد ججيى ذلجك اسجت اداً 
مج  علبجة الصج   500و 501إل أداء علبة الصفر التاسز والعااي مج  الج كور واينجاث  ن=

نجاث اجي الج كور وايمج  علبجة الصج  العا 501و 501التاسجز الج كور واينجاث علجا التجوا ، و
   :0، وه ا ما يظذي ر اعبدول التا   اعبدول ر ك  علا التوا   

 
 (4الجدول ر م )

 معاملت ارت اط ال نود بالدركة الككية لكل مال المقاييس الألرعية األربعة
 Eالمقياس  Pالمقياس 

ر م 
 ال ند

 -تاسع 
 ذمور

 –تاسع 
 إناث

 -عاشر 
 ذمور

 -عاشر 
 إناث

ر م 
 ال ند

 -تاسع 
 ذمور

 –سع تا
 إناث

 -عاشر 
 ذمور

 –عاشر 
 إناث

0 1.55 1.51 1.13 1.95 5 1.05 1.05 1.05 1.09 
1 1.05 1.03 1.05 1.09 2 1.09 1.00 1.01 1.00 
4 1.00 1.09 1.02 1.04 59 1.15 1.04 1.03 1.05 
55 1.05 1.09 1.03 1.00 51 1.94 1.55 1.09 1.00 
50 1.05 1.20 1.05 1.05 52 1.11 1.05 1.00 1.03 
95 1.05 1.00 1.00 1.05 91 1.02 1.05 1.02 1.15 
90 1.15 1.04 1.05 1.05 91 1.15 1.99 1.05 1.09 
93 1.00 1.00 1.03 1.01 94 1.15 1.50 1.05 1.00 
01 1.55 1.51 1.10 1.14 00 1.50 1.95 1.04 1.09 
09 1.59 1.15 1.00 1.15 03 1.25 1.05 1.19 1.03 
01 1.92 1.50 1.00 1.05 09 1.00 1.04 1.05 1.04 
04 1.00 1.09 1.03 1.05 01 1.03 1.03 1.04 1.00 
05 1.05 1.10 1.05 1.05 15 1.13 1.05 1.03 1.09 
00 1.05 1.11 1.05 1.03 11 1.10 1.12 1.04 1.04 
02 1.02 1.01 1.05 1.01 21 1.15 1.04 1.05 1.00 
03 1.04 1.10 1.05 1.02 25 1.01 1.01 1.00 1.00 
05 1.05 1.04 1.05 1.04 21 1.20 1.19 1.03 1.04 
19 1.05 1.00 1.02 1.05 25 1.95 1.14 1.04 1.02 
13 1.95 1.91 1.01 1.03 35 1.02 1.02 1.00 1.00 
15 1.05 1.03 1.00 1.00 31 1.22 1.15 1.05 1.05 
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 Eالمقياس  Pالمقياس 

ر م 
 ال ند

 -تاسع 
 ذمور

 –تاسع 
 ثإنا

 -عاشر 
 ذمور

 -عاشر 
 إناث

ر م 
 ال ند

 -تاسع 
 ذمور

 –تاسع 
 إناث

 -عاشر 
 ذمور

 –عاشر 
 إناث

29 1.09 1.00 1.00 1.04 35 1.15 1.09 1.01 1.15 
22 1.01 1.00 1.93 1.09 45 1.21 1.04 1.05 1.03 
39 1.15 1.00 1.05 1.02 40 1.11 1.00 1.00 1.05 
33 1.05 1.00 1.04 1.00 42 1.05 1.00 1.05 1.05 
43 1.15 1.01 1.03 1.04 45 1.01 1.02 1.01 1.05 

 Lاؼبقياس  Nاؼبقياس 

9 1.05 1.91 1.03 1.00 0 1.05 1.00 1.01 1.04 
3 1.10 1.14 1.04 1.00 5 1.01 1.01 1.09 1.00 
51 1.04 1.13 1.15 1.05 50 1.15 1.19 1.05 1.09 
53 1.09 1.21 1.03 1.09 54 1.10 1.02 1.05 1.10 
99 1.00 1.14 1.05 1.05 55 1.15 1.04 1.02 1.02 
92 1.00 1.01 1.04 1.05 90 1.02 1.04 1.04 1.05 
95 1.05 1.15 1.09 1.01 05 1.05 1.03 1.05 1.01 
00 1.09 1.05 1.00 1.01 02 1.23 1.09 1.04 1.15 
01 1.05 1.01 1.05 1.00 05 1.12 1.19 1.09 1.00 
04 1.04 1.10 1.09 1.15 00 1.20 1.04 1.05 1.01 
10 1.09 1.31 1.05 1.02 11 1.20 1.21 1.04 1.04 
12 1.05 1.05 1.03 1.01 10 1.03 1.03 1.04 1.05 
20 1.05 1.02 1.09 1.05 14 1.15 1.59 1.01 1.00 
23 1.15 1.20 1.05 1.05 20 1.51 1.90 1.09 1.05 
31 1.00 1.25 1.03 1.15 24 1.13 1.01 1.10 1.04 
30 1.14 1.25 1.04 1.03 30 1.21 1.04 1.19 1.03 
32 1.00 1.33 1.03 1.03 34 1.00 1.01 1.05 1.05 
49 1.02 1.01 1.00 1.19 41 1.01 1.05 1.09 1.10 
41 1.05 1.95 1.00 1.03 40 1.10 1.04 1.04 1.19 
44 1.05 1.14 1.05 1.00      
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ول ال ججابق أن أغلججل الرتابطججات احمل ججوبة ل ججل مجج  اؼبقججاييس الفيعيجججة ويتبججر مجج   ججياءة اعبججد
أربعججة  30  1.01األربعججة بلريجج  أو زبطجج  ؿبججك ميتشججيل اؼبعتمججد ر مثججل هجج ه اغبججاالت وهججو 

ت جعة وشبجانر ب جداً تمجم تذا اؼبقجاييس الفيعيجة األربعجة ؾبتمعجة ، وأن  45وسبعر ب جداً مج  أصجل 
ت هبوعاً بدرجة ما ع  هج ا احملجك لجدى صبيجز عي جات الدراسجة أو شبة عدداً م  الب ود اليت أظذي 

ت ججعة وشبججانر ب ججداً . فلججو عججدنا إل  45طب ججة عشججي ب ججداً  مجج  أصججل  51بعمججذا بلجج  عججددها 
طب جة عشجي ب جداً يت جون م ذجا   91ت عة عشي ب دايًل  م  أصل  55لوجدنا أن  Pب ود اؼبقياس 

احملجك لجدى سجااي ثالثة ب ود هبطج  عج  هج ا  0 ا  ، وان هه ا اؼبقياس  زبط  احملك اؼبعتمد
 ، وب جدي  آمجيي  لجدى عي جة اينجاث والج كور مج  09و  01و  0  هج  الب جود عي ات الدراسة 

اجي مج  الج كور فقجط  ، وب داً واحداً لدى علبجة العا13و  01الص  التاسز فقط  مها الب دان 
 91عشججيون ب ججداً م ججي   مجج  أصججل  91فقججد زبطججا  E. أمججا مقيججاس االنب ججا   22  هججو الب ججد 

، ر حججر هججبط ااي عي ججات الدراسججةاؼبعتمججد لججدى سجج5طب ججة وعشججيي  ب ججداً يت ججون م ذججا   احملججك
التاسجز فقط مهجا اث ان م  الب ود اؼبتبقيجة عج  هج ا احملجك لجدى عي جة اينجاث والج كور مج  الصج  

 91  هج  الب جود :  قجط، وثالثة ب ود لدى عي ة ايناث م  الصج  التاسجز ف 25و 51الب دان 
فقجججد زبطججج  صبيجججز ب ودمهجججا تقييبجججاً  Lواؼبجججياءاة  N. وفيمجججا يتصجججل دبقيجججاس العصجججابية  00و 94و 

عي جة اينجاث مج   لجدى 41و 9: مهجا الب جدان Nاحملك اؼبعتمجد  باسجتث اء اث جر مج  ب جود اؼبقيجاس 
والعااجي ومهجا لجدى الج كور مج  الصجفر التاسجز  L، واث جر مج  ب جود اؼبقيجاس الص  التاسز فقط

  . ويتمح فبا سبق أن اؽببو  الج ي أظذيتجي بعج  الب جود عج  احملجك اؼبعتمجد 20و  14الب دان 
 536ت ججعة وشبججانر ب ججداً أي مججا ن ججبتي  45طب ججة عشججي ب ججداً مجج  أصججل  51 والججيت بلجج  عججددها 

 تقييبججاً   ا تصججي علججا بعجج  عي ججات الدراسججة ر حججر بلريجج  هجج ه الب ججود ذاهتججا أو زبطجج  احملججك
اؼبعتمججد لججدى عي ججات الدراسججة األمججيى . كمججا يتمججح مجج  اعبججدول ال ججابق أن أكثججي الب ججود الججيت 

 ، وأن عي جة اينجاث E يليي مقياس االنب جا   pأظذيت ه ا اؽببو  ت تم  إل مقياس ال هانية 
مجج  الصجج  التاسججز كججان ؽبججا ال صججيل األكجج  ر هجج ا اؽببججو . و ججد ي ججون بايم ججان تعليججل هجج ا 

، ر  وء عبيعة مقياس ال هانية وما يتصجدى لجي pاياً ، وال سيما ر مقياس ال هانية اؽببو  جز 
مجج  مظججاهي سججلو  غجج  متجان ججة، مججز مالحظججة أن هجج ه اؼبظججاهي ال ججلوكية غجج  اؼبتجان ججة  ججد 
تظذجي لجدى اينجاث أكثجي م ذججا لجدى الج كور. مذمجا ي ج  مجج  أمجي، فج ن الرتابطجات ال ججابقة، إذا 
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هنججججا دي جججج  أن تشجججج  إل درجججججة ال بججججخس هبججججا مجججج  التجججججانس أو االت ججججال أمجججج ت دبجموعذججججا ، ف 
الجدامل  ل ججل مجج  اؼبقججاييس الفيعيجة األربعججة للصججورة ال ججورية اؼبقرتحجة.  هجج ا مججز اياججارة إل أنججي  
كجججان بايم ججججان اسججججتبعاد الب ججججود الججججيت أظذججججيت هبوعجججاً عجججج  احملججججك اؼبعتمججججد لججججدى بعجججج  عي ججججات 

ا، أو ايبقاء علا الب ود الجيت زبطج  هج ا احملجك فقجط، ول ج  الدراسة وا رتاح بداال جديدة ع ذ
مز ذلك فقجد ارتجخى الباحجث اسجتبقاء تلجك الب جود للمحافظجة علجا العجدد األصجل ، ول جيال خيجلل 

 بصدل ؿبتوى كل م  اؼبقاييس الفيعية األربعة .
اؼبقرتحججة  وباي ججافة إل دراسججة ارتباعججات الب ججود بججدرجاهتا ال ليججة درس ثبججات الصججورة ال ججورية
 ، كمجججا 49ؼبقيججاس آيزنججك اؼبياجججز لشخصججية الطفججل بطييقجججة ايعججادة بفاصججل  ججدره أسججبو   ن=

  اسجت اداً إل أداء عي جات مج   باسجتخدا  معادلجة ألفجا ل يونبجاخ درس بطييقة االت جال الجدامل 
علبة اؼبدارس ال كور وايناث  م  الصفر التاسجز والعااجي  كانج   جد اسجتخدم  هج  نف جذا 

ح ججججاب ارتباعججججات الب ججججود بججججدرجاهتا ال ليججججة. وتظذججججي ر اعبججججدول التججججا  معججججامالت الثبججججات  ر
 احمل وبة هباتر الطييقتر:

 
 (5الجدول ر م )

 معاملت ث ات اإلعادة واالت اق الدائك  لكصورة ال ورية لكمقياس

اس 
اؼبقي

 

 عييقة االت ال الدامل  عييقة ايعادة
 تاسز ذكور

  01 ن=
 تاسز إناث

  03ن= 
 تاسز ذكور

  501 ن=
 تاسز إناث

  500 ن=
 عااي ذكور

  501 ن=
 عااي إناث

  501 ن=
P 1.35 1.30 1.31 1.25 1.32 1.31 
E 1.30 1.33 1.25 1.34 1.30 1.32 
N 1.33 1.34 1.30 1.32 1.31 1.41 
L 1.32 1.24 1.31 1.21 1.22 1.31 

 
 ججوبة بطييقججة ايعججادة للمقججاييس الفيعيججة ويتبججر مجج  اعبججدول ال ججابق أن معججامالت الثبججات احمل

  بوسججججيط  ججججدره  1.33إل  1.35األربعجججة كانجججج  مقبولججججة دبجموعذججججا إذ و عججج  ر اؼبججججدى مجججج  
أيمججاً  1.31 بوسجيط  ججدره  1.34إل  1.24  لجدى الجج كور كمججا و عج  ر اؼبججدى مجج  1.31

 P جوبة ؼبقيججاس لجدى اينجاث . كمجا يتبججر مج  هج ا اعبجدول أن معججامالت االت جال الجدامل  احمل
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ربديداً و عج   جم  اغبجدود اؼبقبولجة وا رتبج  مج  مثيالهتجا اؼب جتخيجة للصجورة األج بيجة اعبديجدة 
 مقابججججل  1.30للمقيجججاس وإن أظذججججيت اججججيباً مجججج  اؽببججججو  ع ذججججا إذ بلجججج  وسججججيطذا لججججدى الجججج كور 

 1.39تقييبجاً  مقابجل  1.31للصورة األج بية اعبديدة ، كما بل  وسيطذا لدى اينجاث  1.34
للصجججورة األج بيجججة اعبديجججدة . ر مجججوازاة ذلجججك يعطججج  اعبجججدول ال جججابق معجججامالت ات جججال داملججج  

و ييبججة إل حججد مججا مجج  اؼبعججامالت  Lو  Nو Eمي ججية عمومججاً للمقججاييس الفيعيججة الثالثججة األمججيى 
، مز مالحظة أهنا هبطج  ع ذجا بو جوح ر األج بية اعبديدة لتلك اؼبقاييس اليت أعطتذا الصورة

للصججججورة  1.45و  1.33 مقابججججل  1.33و  E 1.23. و ججججد بلجججج  وسججججيطذا ؼبقيججججاس Eقيججججاس اؼب
للصججججورة األج بيججججة  1.35و 1.30  مقابججججل  1.34و  N 1.30األج بيججججة اعبديججججدة ، وؼبقيججججاس 

للصججورة األج بيججة اعبديججدة   1.25و 1.23  مقابججل  1.21و  L 1.24اعبديججدة  ،  وؼبقيججاس 
توا . ومج  الوا جح أن هج ه ال تجاا  دبجموعذجا تصجل ر لدى كل م  ال كور و ايناث علا ال

خس هبجا لثباهتجا وات جا ذا مصلحة الصورة ال ورية اؼبقرتحة للمقياس، ودي   أن تعدل م ايات ال بج
، وال سججيما ع ججدما نخمجج  باغب ججبان أن اؼبقيججاس مججدار البحججث خيججص ال ااججبة مجج  عمججي الججدامل 

ا بعجد إل سج  الياجد ، وأنجي ال يتو جز ؼبقيجاس س ة فما دون  أي األاجخاد الج ي    يصجلو  52
م  ه ا ال و  يت اول اخصية ال اائ أن يعط  م ايات ثبات عاليجة سجواء أكجان ذلجك بطييقجة 

 .  عادة أ  بطييقة االت ال الدامل اي
درس صججدل الصججورة ال ججورية اؼبقرتحججة للمقيججاس مججدار البحججث باسججتخدا  ؿب ججات عججدة كججان 

 أداء   دالالت الصجدل التقجاره والتباعجدي ؽبج ا اؼبقيجاس ت جت د إلاؽبدا م  ورااذا توف  بعج
: مقيججاس بيججك  ججات الججيت اسججتخدم  ر هجج ه الدراسججة. ومجج  احملعي ججات عديججدة مجج  اؼببحججوثر

. كتبجججاب، ومقيجججاس التفجججاؤل والتشجججاؤ ، ومقيجججاس الوحجججدة، ومقيجججاس الي جججا عججج  اغبيجججاة اؼبصجججرييلال 
رة اؼبقرتحججججة مججججز كججججل مججج  مقيججججاس بيججججك لالكتبججججاب   تيابطججججات الصجججو 2وتظذجججي ر اعبججججدول ر ججججك  

، ومقيجججاس التفجججاؤل والتشجججاؤ ، وهجججو مقيجججاس عجججيه يبيجججة الجججيت أعجججدها أضبجججد عبجججد اػبجججالقبصجججورتي الع
لق أيمجاً، فمجالً عج  مقيجاس الوحجدة، ومقيجاس الي جا عج  للتفاؤل والتشاؤ  أعدله أضبجد عبجد اػبجا

 . و د يبة ل ل م ذمااحث ب عداد صورة مع، الل ي   ا  الب اغبياة اؼبصريي
 .علبة الص  العااي ال كور وايناثاستخيج  ه ه الرتابطات م  أداء 
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 (6الجدول ر م )
 معاملت االرت اط المح وبة مع المقاييس المحكية المعدمدة

اؼبقاييس 
 الفيعية

بيك 
الي ا ع   مقياس الوحدة لالكتباب

 التشاؤ  التفاؤل اغبياة

 عااي ـبتلط
 41ن=

ط عااي ـبتل
 49ن=

 عااي ذكور
 32ن=

 عااي إناث
 555ن=

 عااي ـبتلط
 22ن= 

 عااي ـبتلط
 54ن=

 ال هانية
P 1.01** 1.99 1.99 1.59 1.15 -1.14 1.52 

االنب ا  
E 

-1.94* -1.04** -1.90 -1.01** 1.03** 1.13** -
1.10** 

 العصابية
N 

1.14** 1.03* 1.90* 1.50 1.15 -1.55 1.05* 
 اؼبياءاة
L 

-1.91 -1.50 -1.01 -1.15 -1.15 1.12 1.15 

 
أعطجججا ارتباعجججاً موجبجججاً وداالً مجججز بيجججك   Nويتبجججر مججج  اعبجججدول ال جججابق أن مقيجججاس العصجججابية

كتبجججاب، وهججج ا مجججا يت جججق مجججز مجججز اال  Eلالكتبجججاب يقابلجججي ارتبجججا  سجججلا ودال ؼبقيجججاس االنب جججا  
للصججججورة اػباصججججة  ، كمججججا يت ججججق مججججز ال تججججاا  الججججيت أسججججفيت ع ذججججا دراسججججة عبججججد اػبججججالقالتو عججججات

 . ر الو ج  نف ججي يظذججي اعبجدول ال ججابق ارتباعججاً موجبججاً وداالً 5552باليااجدي   عبججد اػبججالق، 
مجز االكتبجاب، كمجا  Lمز االكتباب مز ظذور ارتبا  سلا ول  ي غ  دال للمجياءاة  Pلل هانية 

ات سجججلبية ، وارتباعجججمجججز مقيجججاس الوحجججدة Pتظذجججي ارتباعجججات موجبجججة ول  ذجججا غججج  دالجججة للمقيجججاس 
 ، وارتباعجججات أمجججيى موجبجججة ودالجججة ارتباعجججات 0مججج  أصجججل  9دة  مجججز الوحججج Eودالجججة لالنب جججا  
ارتباعجات ، مجز ظذجور ارتباعجات سجلبية وغج   0مج  أصجل  9مجز الوحجدة    Nؼبقيجاس العصجابية 
: إهنجا عجان ال ظجي ر االرتباعجات ال جابقة. ودي ج  القجول ع جد إممجز الوحجدة Lدالة ؼبقياس اؼبياءاة 

ردبجا ال زبجيج بجدورها عج  اغبجدود اؼبتو عجة ؽبجا إذ ال ي تظجي مج  مقيجاس يت جاول الشجعور بالوحججدة أن 
، ول جج  دي ججج  تو ججز ظذجججور عال ججة موجبجججة ودالججة ؽبججج ا  جججة  ويججة مجججز ال هانيججة أو اؼبجججياءاةيظذججي عال

 .  Eمقابل عال ة سلبية ودالة لي مز االنب ا   Nاؼبقياس مز العصابية 
 : مقياس الي ا ع  اغبياة اؼبصريي  الثالث م  احمل ات اؼبعتمدة وهو ا يتصل باحملكجوفيم
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، وهجج ا مججا يتفججق مججز التو عججات Eفقججد أعطججا ارتباعججاً موجبججاً و ويججاً إل حججد مججا دبقيججاس االنب ججا  
. أمجا احملجك قجاييس  ييبجة مج  الصجفي أو معدومجةاؼب تظية م ي، ر حر كان  ارتباعاتي مجز بقيجة اؼب

و: مقياس التفاؤل والتشجاؤ ، فقجد أعطجا هجو أيمجاً ارتباعجاً موجبجاً و ويجاً ن جبياً األم  اؼبعتمد وه
 وهججججج ا مجججججا ظذجججججي أيمجججججاً ر دراسجججججة األنصجججججاري ؼبقيجججججاس اليااجججججدي     Eللتفجججججاؤل مجججججز االنب جججججا 

وارتباعجاً  ،E ، كما أعطا ارتباعاً سلبياً و وياً ن جبياً للتشجاؤ  مجز االنب جا  9119 األنصاري ،
 وهجج ه ال تيججة األمج ة ظذجيت أيمجاً ر دراسجة األنصججاري  Nاؤ  مجز العصجابية آمجي موجبجاً للتشج

ل حجد ؼبقياس اليااجدي   ، ر حجر   ت ج  ارتباعاتجي مجز بقيجة اؼبقجاييس دالجة ، وهج ا مجا يتفجق إ
ل ججابقة مججز سججااي احمل ججات . ودي جج  القججول ع ججد ال ظججي ر الرتابطججات ابعيججد مججز التو عججات اؼب تظججية

 ه الرتابطججججات تججججوفي ؾبتمعججججة دعمججججاً  ويججججاً للصججججدل التقججججاره والتباعججججدي للصججججورة : إن هججججاؼبعتمججججدة
. هجج ا مججز عججد  إغفججال أن ال ثجج  مجج  هجج ه الرتابطججات رية اؼبقرتحججة للمقيججاس مو ججز البحججثال ججو 

تت جججق إل حجججد بعيجججد مجججز الرتابطجججات الجججيت أعطاهجججا مقيجججاس آيزنجججك لليااجججدي  ع جججد دراسجججة صجججد ي 
ا مجج  احمل ججات اؼبشججاهبة ؽبججا، وهججو مججا يصججل بججدوره ر مصججلحة باسججتخدا  هجج ه احمل ججات أو غ هجج

 .رتحة ويوفي دعماً إ افياً لصد ذاالصورة ال ورية اؼبق
ات ال ججججابقة درس الصججججدل احمل جججج  للمقيججججاس بطييقججججة الفججججيل اؼبتقابلججججة  أو ج  احمل جججججالً عجججججفمجججج

علجججا اوموعجججات اؼبتعار جججة  الجججيت اسجججتذدف  ال شججج  عججج  مجججدى  جججدرة اؼبقيجججاس مجججدار البحجججث 
، واسججت دت إل اسججتخياج داللججة الفججيول بججر متوسججطات ل أو اعبماعججاتالتمييججز بججر تلججك الفججي 

الجججدرجات الجججيت حصجججل  عليذجججا عي جججات مججج  اؼببحجججوثر العجججادير  أو األسجججوياء  وعي جججات أمجججيى 
. و ججد جججيى ذلججك مجج  مججالل عاليججاً أو مجج  ذوي اغباجججات اػباصججةمقابلججة ؽبججا مجج  اؼبمججطيبر انف

  تقابلذجا عي ججة مج  اعبججاكبر 31علججا عي جة مج  علبججة الصج  العااججي الج كور  ن=تطبيجق اؼبقيجاس 
 ، وعي ججججة أمججججيى مجججج  علبججججة الصجججج  التاسججججز الجججج كور 29الجججج كور مجججج  العمججججي نف ججججي تقييبججججاً  ن=

. وهجج ا مججا   مجج  العمججي نف ججي تقييبججاً 02ور  ن=  تقابلذججا عي ججة مجج  اؼبعججو ر حيكيججًالي الجج ك20ن=
 .  3ر ك   اعبدول التا   اعبدوليظذي ر 
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 (7الجدول ر م )

 اؼبقياس
 عااي ذكور

  31 ن= 
 جاكبون
  يمة ت  29 ن=

 تاسز ذكور
  20 ن=

 معو ون حيكياً 
  يمة ت   02 ن=

                
 **P 2.92 0.41 4.42 0.52 0.59** 2.39 0.50 4.24 0.19 0.00ال هانية 
 **E 53.40 0.51 52.54 0.50 1.44 54.34 0.02 50.51 0.14 1.5االنب ا 
 **N 55.40 0.13 50.39 0.44 0.24** 55.14 0.51 50.34 0.10 0.02العصابية
 L 2.52 0.95 3.09 0.14 1.22 2.01 0.19 1.54 0.52 1.05اؼبياءاة

 
أظذجججي اعبجججدول ال جججابق فيو جججاً دالجججة بجججر الطلبجججة العجججادير وكجججل مججج  اعبجججاكبر واؼبعجججو ر حيكيجججاً  

لصجاحل اعبجاكبر واؼبعجو ر حيكيجاً، كمجا أظذجي فيو جاً دالجة  Nقياس العصجابية وم Pدبقياس ال هانية 
لصجاحل العجادير مقابجل اؼبعجو ر  Eأميى بر الطلبجة العجادير واؼبعجو ر حيكيجاً دبقيجاس االنب جا  

حيكياً فقط  مز عد  ظذجور فجيول دالجة ر هج ا اؼبقيجاس بجر العجادير واعبجاكبر  ، وعجد  ظذجور 
. وتشج  هجج ه الفجيول دبجموعذجا إل أن اؼبقيججاس Lر الفجيل اؼبتقابلجة دبقيججاس اؼبجياءاة فجيول دالجة بجج

ا يجوفي دعمججاً للصججدل يعمجل باالذبججاه اؼبتو ججز لجي إل حججد بعيججد ويتمتجز بقججدرة سبييزيججة ال بجخس هبججا فبجج
. و د ي ون م  اؼبفيد أن نش  ه ا إل أن متوسطات الدرجات اؼب جتخيجة لطلبجة بطبيعة اغبال

فر التاسججز والعااجي مجج  أفجياد العي ججة ال ججورية ال جابقة وغ هججا  واكبيافاهتجا اؼبعياريججة  تشجج  إل الصج
ات ا  ال بخس بجي ر مجدى الجدرجات الجيت تعطيذجا الصجورة ال جورية للمقجاييس الفيعيجة األربعجة دبجا 

صجججلية . ودبقابلجججة هججج ه اؼبتوسجججطات باؼبتوسجججطات احمل جججوبة للمقجججاييس األPفيذجججا مقيجججاس ال هانيجججة 
األج بيججججة يتبججججر أهنججججا تظذججججي ارتفاعججججاً ملحوظججججاً عجججج  اؼبتوسججججطات اؼب ججججاظية ؽبججججا اؼب ججججتخيجة للصججججورة 
األج بيجججة ال جججابقة للمقيجججاس لتقجججرتب بدرججججة أكججج  مججج  اؼبتوسجججطات اؼب جججاظية ؽبجججا للصجججورة األج بيجججة 

    . واألمجججي نف جججي يصجججدل علجججا االكبيافجججات اؼبعياريجججة للجججدرجات الجججيت5اعبديجججدة  اعبجججدول ر جججك  
ر  P بلريججج   يمجججة   ؼبقيجججاس  Pأعطتذجججا الصجججورة ال جججورية للمقجججاييس األربعجججة وال سجججيما اؼبقيجججاس 

لقيمججججججة   ر الدراسججججججة  0.95لججججججدى العججججججادير مقابججججججل وسججججججيط  ججججججدره  0.53الدراسجججججة ال ججججججورية 
هبججا للصججورة ال ججورية ؽبجج ا اؼبقيججاس، كمججا األج بيججة . و هجج ا مججا يظذججي بججدوره  ججدرة سبييزيججة ال بججخس 

، بريجج  ال ظججي عمججا دي جج  أن ربملججي مقابلججة اؼبتوسججطات اؼب ججتخيجة إ ججافياً للصججدل يججوفي دعمججاً 
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بججججر ، ومججججا دي جججج  أن تع  ججججي مجججج  فججججيول ثقافيججججة  ججججورية والصججججورة األج بيججججة مجججج  داللججججةللصججججورة ال
ة، وحيتجاج ، وهو ما يدمل ر نطجال الدراسجات عج  اغبمجارية اؼبقارنجاوتمعر ال وري وال يطا 

   ماصة ألني خييج ع  حدود األهداا اؼبيسومة للدراسة اغبالية.اتإل دراسة  أو دراس
والطييقججة األمجج ة الججيت اتبعجج  ر دراسججة صججدل الصججورة ال ججورية اؼبقرتحججة للمقيججاس هجج  عييقججة 
 Pالرتابطات البي ية اليت ارت زت علا ح اب الرتابطجات الدامليجة بجر اؼبقجاييس الفيعيجة األربعجة 

مجججج  علبججججة الصججججفر التاسججججز والعااججججي ر اؼبججججدارس  أداء عي ججججات عججججدداسججججت اداً إل  Lو  Nو Eو 
  4 اعبدول التا   اعبدول ر ك  . وه ا ما يظذي ر ومية واػباصة م  ال كور وايناثاغب

 
 (8الجدول ر م )

 Lو  Nو  Eو  Pالدرابطات ال ينية لكمقاييس الألرعية األربعة 
 

الرتابطات 
 البي ية

 مدارس ماصة مدارس ح ومية
تاسز 
ذكور 
  01 ن=

تاسز 
 إناث
  01 ن=

عااي 
 ذكور
  592 ن=

 عااي
إناث 
  500 ن=

تاسز 
ذكور 
  01 ن=

تاسز 
 إناث
  03 ن=

عااي 
ذكور 
  01 ن=

عااي 
إناث 
  22 ن=

PE 1.12 -1.50 1.91 1.55 1.19 1.54 1.51 1.14 
PN -1.50 1.94 1.91 1.00 -1.90 1.59 1.51 1.99 
PL -1.94 -1.01 -1.04** -1.92 1.52 -1.15** -1.09* -1.54 
EN -1.52 -1.91 1.15 -1.12 -1.52 1.51 -1.90 -1.95 
EL -1.50 1.15 -1.01 -1.55 -1.53 -1.90 1.55 -1.10 
NL -1.59 -1.95 -1.95 -1.93 -1.04* -1.13** -1.91 -1.05** 

 
غ  دالة بجر ، أو ظذور ارتباعات متدنية و اعبدول ال ابق عد  ظذور ارتباعاتويالحظ ر 

اث جر وأربعجر معامجل ارتبجا  مج   09اؼبقاييس الفيعية األربعة لجدى سجااي عي جات الدراسجة إذ إن 
. واؼبعجامالت ال جتة بجة مج  الصجفي أو متدنيجة وغج  دالجةشبانية وأربعر معامالً كان   يي 04أصل 

 P  0ي دبقيججاس ال هانيججة ر ارتباعجج Lالججيت أظذججيت ارتباعججاً سججلبياً وداالً ا تصججيت دبقيججاس اؼبججياءاة 
ثالثجة ارتباعجات مج  أصجل N  0شبانية  م  جذجة، دبقيجاس العصجابية 4بثالثة ارتباعات م  أصل 

شبانية  م  جذة ثانية، وه ا ما دي   تعليلي جزاياً دييجل األفجياد ذوي الجدرجات األعلجا دبقيجاس 4
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ال اذبجججة وال جججزو  إل اعبذجججي  ال هانيجججة ، أو مقيجججاس العصجججابية ، لالبتعجججاد عججج  اؼبجججياءاة أو اؼبظجججاهي
. ودون Lباغبقيقجججة وت جججمية األاجججياء ابخظبااذجججاا فبجججا يججج دي إل مفججج  درججججاهتك دبقيجججاس اؼبجججياءاة 

مججج  داللجججة ، أو  Lإغفجججال مجججا دي ججج  أن ت طجججوي عليجججي الرتابطجججات ال جججتة ال جججابقة ؼبقيجججاس اؼبجججياءاة 
صججابية مجج  جذججة يججة والعتججوح  بججي مجج  وجججود عال ججة سججلبية بججر اؼبججياءاة مجج  جذججة وكججل مجج  ال هان

: إن الرتابطجات ال جابقة دبجموعذجا دي ج  أن ت مج  دلجيالً علجا اسجتقاللية كجل ثانية، دي   القجول
مجج  اؼبقججاييس الفيعيججة األربعججة الججيت يتمججم ذا اؼبقيججاس مو ججز البحججث وتشجج  بالتججا  إل اسججتقاللية  

ظجيي اؼبعتمجد ألسجاس ال وه ا ما ي  ججك مجز ا .خصية اليت يت اوؽبا كل مقياسكل م  أبعاد الش
، كما ي  ججك مجز ال تجاا  الجيت توصجل  إليذجا الدراسجات األج بيجة دبجا فيذجا ر ب اء مقياس آيزنك

ا جججج  ، ويججججوفي اججججيباً مجججج  الججججدعك للصججججدل الب يججججوي أو االفرت الدراسججججات العامليججججة الججججيت أممججججز ؽبججججا
 .للصورة ال ورية ؽب ا اؼبقياس

 
 االستنتاجات والمقترحات - 10

  الدراسججة اغباليججة أن الصججورة ال ججورية ؼبقيججاس آيزنججك اؼبعججدل لشخصججية ال ااججئ أظذججيت نتججاا
JEPQ-R  أعطججججج  م اجججججيات سجججججي ومرتية مقبولجججججة عمومجججججاً سجججججواء أكجججججان ذلجججججك بطييقجججججة ايعجججججادة

الصجججدل التقجججاره والتباعجججدي واالت جججال الجججدامل  ، أ  باسجججتخدا  أربعجججة مقجججاييس ؿب يجججة لدراسجججة 
التمييجججزي بطييقجججة الفجججيل اؼبتقابلجججة، والصجججدل الت جججوي   . هججج ا فمجججالً عججج  دراسجججة الصجججدللجججألداة

. واسججت اداً إل مججا أسججفيت ع ججي هجج ه الدراسججة مجج  ة الرتابطججات البي يججة أو الدامليججةالفي جج  بطييقجج
، وإل ظذجور ال ثج  مج  صورة ال ورية لألداة وت سس صد ذانتاا  تصل مبااية ر مصلحة ال

، وهجججو مجججا دي ججج  أن يعطججج  م اجججياً ة مججج  اؼببحجججوثرعجججالتوافجججق ر هججج ه ال تجججاا  لجججدى عي جججات مت و 
 -  Cross-Validationللصججدل التصججالا ؽبجج ه األداة أو الصججدل القججااك علججا تقججاعز ال تججاا  

، ومجججز األمججج  باغب جججبان أن هججج ه ال تجججاا  تتفجججق إل حجججد كبججج  مجججز نتجججاا  اسجججت اداً إل ذلجججك كلجججي
ث أن الصجورة ال جورية مجدار البحجث تفج  ، ييى الباحاألج بية للصورة األصلية لألداة الدراسات

. وتبعججاً لجج لك فجج ن بايم ججان اعتمججاد هجج ه الزمججة ألداة القيججاس بدرجججة مقبولججةبالشججيو  العلميججة ال
الصججورة مبججداياً، وتياججيحذا لالسججتخدا  ألغججيا  متعججددة، وال سججيما لألغججيا  البحثيججة وأغججيا  

اغبجججال  جججيورة إممجججا  هججج ه الصجججورة  اؼبقارنجججات اعبمعيجججة وغ هجججا . إال أن هججج ا ال ي فججج  بطبيعجججة
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للمزيد م  الدراسة والبحجث، وال شج  عج  ب يتذجا العامليجة، واؼب اجيات ال جي ومرتية الجيت دي ج  
أن تعطيذججا، وال سججيما لججدى ال ااججبة مجج  األعمججار واؼب ججتويات الدراسججية الوا عججة دون اؼب ججتويات 

 جدرهتا ر ؾبجال التشجخيص ال ف ج  الدراسية اليت اهتم  هبا الدراسة اغباليجة. فمجاًل عج  دراسجة 
. وهجج ا مججا يقججرتح الباحججث إقبججازه ر حبججوث ا ر الدراسججات اغبمججارية اؼبقارنججةالفججيدي واسججتخدامذ

مقبلة دي   أن توفي اؼبزيد م  البيانات ال ي ومرتية حول الصورة ال جورية اؼبقرتحجة لجدى عي جات 
 جطيابات ال ف جية لجدى ال ااجبة، أميى م  اؼببحوثر، و د تظذي كفاءهتا ر ؾبال تشخيص اال
 وصالحذا لالستعمال ر حبوث اؼبقارنات اغبمارية والثقافية.
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