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 ملخص البحث

يهدف البحث احلارل إذل تقنُت التعديل األخَت دلقياس آيزنك للشخصية على عينة ليبية 
من ادلرحلة الثانوية واجلامعية يف مدينة مصراتة،  وطالبةً  اً ( طالب784من مدينة مصراتة بلغت )

من خالل اختبار اخلصائص السيكومًتية للمقياس على عينة التقنُت، واشتقاق معايَت زللية 
وقد وفر البحث احلارل مؤشرات جيدة لصدق ادلقياس  ،تصلح لالستخدام يف اجملتمع احمللي

اختبار ثبات ادلقياس وذبانسو الداخلي، كما وثباتو من خالل اختبار الصدق البنائي للمقياس، و 
وفر البحث معدالت أداء عينة التقنُت على االختبارات األربعة اليت يقيسها مقياس آيزنك 

ا، وفر البحث احلارل معايَت مئينية ودرجات خَتً أللشخصية ادلعدل، واخلطأ ادلعياري للمقاييس، و 
غَتي اجلنس والعمر دلقياس العصابية واالنبساط، معيارية، ودرجات معيارية معدلة تائية وفقا دلت

 ووفقا دلتغَت اجلنس دلقياس الذىانية تصلح لالستخدام يف مدينة مصراتة. 
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Abestract: 

This study was carried out in order to examen the psychometric properties 

of the Libyan version of the EPQ-R, and to developing local norms for 

tests. The study sample included (784) subjects from the student Misurata 

population (460 females and 324 males). Their mean age was 19.11 ± 3.16 

years (range 15-26 years). The finding confirmed the validity of EPQ-R; 

Moreover, Cronbach's alpha reliability values of the EPQ-R scales were 

acceptable and robust. Scale means and standard deviations were 

compared to those found with the original English sample, finally; the 

study derived local norms from the sample scores for Extraversion, 

Neuroticism tests based on sex and age variables, and for Psychoticism 

test based on the sex variable. 

 

 مقدمة 1
 انتشاراً وأكثرىا  النفسية االستخبارات أىم من للشخصية ادلعدل آيزنك استخبار يعترب

عند  للشخصية األساسية األبعاد تقيس اليت ادلستخدمة القياس أدوات أكثر ومن العادل يف
 والذىانية، باإلضافة إذل مقياس عامل ادلرغوبية االجتماعية، وعلى واالنبساط العصابية: آيزنك
األعلية ىناك ندرة يف الدراسات اليت حاولت تقنينو يف بيئات عربية، ودل يقع بُت  ىذه من الرغم

يعد مقياس آيزنك و  ،يدي الباحث أي دراسة زللية هتدف إذل تقنُت ادلقياس يف البيئة الليبية
صورة متطورة عن عدة مقاييس سابقة للشخصية، ابتداًء من مقياس مودسلي  للشخصية ادلعدل

يزنك للشخصية آ( ، و قائمة 1958( وقائمة مودسلي للشخصية عام )1952) الطيب عام
(Eysenck Personality Inventory, EPI, 1964 ،)نك للشخصية ز مث مقياس آي
(Eysenck Personality (Questionnaire, EPQ, 1975 ويتكون يف ،)

( تقيس األبعاد الثالثة األساسية الأو  نعمفقرة ثنائية االستجابة ) 100نسختو األصلية من 
فقرة(، وبعد  24) (Neuroticismللشخصية وفقا لنظرية آيزنك وىي: بعد العصابية )

(، وبعد الذىانية فقرة Extraversion –introversion( )23االنبساط )
(Psychoticism( )32 ( باإلضافة إذل ،)فقرة  لقياس 21فقرة ) الكذب أو كما يسمى يف
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دلعرفة مدى صدق وجدية ادلفحوص يف االستجابة  (عامل ادلرغوبية االجتماعيةىذا البحث )
القطب يتوزع صبيع األفراد على كل  ثنائيةويرى آيزنك أن ىذه األبعاد متصلة  ،لفقرات ادلقياس

بعد بطريقة متصلة مستمرة على أساس خواص ادلنحٌت االعتدارل، والفرق بُت األفراد ىو فرق يف 
 .Eysenck & Eysenck, 2006)الدرجة وليس يف النوع )

يشَت كل بعد إذل رلموعة من ادلظاىر السلوكية اليت سبيز األفراد ذوي الدرجات العليا  
الدنيا على كل بعد، فيتميز االنبساطي بأنو شخص اجتماعي، ال يكتفي بعدد قليل  والدرجات

، ويفضل أن يكون مع الناس جانباالا من األصدقاء، ويبادر إذل تكوين الصداقات والتفاعل مع 
ا ؽلارس القراءة مثال، واالنبساطي شخص حيوي مرح، ؽليل إذل التفاؤل، على أن يكون منفردً 

لتغيَت ويكره الروتُت اليومي، ويستمتع بعمل ادلقالب، ويقحم نفسو يف ادلخاطر، وػلب اإلثارة وا
ويتصرف بشكل عفوي، وتكون لديو دومًا إجابات جاىزة، كما أنو يتحمل على عاتقو القيام 

أما ادلنطوي  ،شخص ال ؽلكن االعتماد عليو -يف العموم –، رغم أنو بالعديد من ادلهام
صداقاتو زلدودة، مبتعد عن اآلخرين، حيث تشكل لو كثرهتم النموذجي فهو شخص ىادئ، 

وعلى عكس  ،يف اإلثارة، ويفضل العمل منفرًدا على العمل مع اآلخرين مطلوبةزيادة غَت 
االنبساطي الذي يتسم باالندفاع، ؽليل االنطوائي إذل الًتوي والتخطيط، وػلب أسلوب احلياة 

ؽليل بشكل عام إذل ، ومن النادر أن يكون عدوانيا، و ادلنظم، ويكبت مشاعره، وال ينفعل بسهولة
)الشريف خص ؽلكن االعتماد عليو التشاؤم، ويعطي أعلية كبَتة للمعايَت األخالقية، وىو ش

 (.2007الرويتع، و 

الدرجات العليا على بعد العصابية إذل أن تكون استجاباهتم االنفعالية مبالغا  ووؽليل ذو 
فيها ولديهم صعوبة يف العودة إذل احلالة السوية بعد مرورىم باخلربات االنفعالية، مزاجهم 
متقلب، ويشعرون بالضجر وادللل، ويتضايقون بسرعة، وتتكرر لديهم الشكوى من اضطرابات 

صداع، واضطراب ادلعدة ..اخل، كما يعاين العصابيون من القلق وسهولة بدنية بسيطة مثل ال
شاعر االنفعالية غَت ادلرغوبة اإلثارة ومشاعر الوحدة واذلموم وكثرة التفكَت وغَتىا من ادل

 (.2000عبداخلالق، )
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ويتصف الفرد احلاصل على درجة مرتفعة على بعد الذىانية بأنو شخص منعزل، ال يهتم 
لبا ما يكون مزعجاً، ال ينسجم يف أي مكان، وؽلكن أن يكون قاسيًا وغَت إنساين بالناس، وغا

فهو يفتقر إذل ادلشاعر والتعاطف مع اآلخرين، عدواين حيت مع أقرب الناس إليو، ؽليل إذل 
األشياء الغريبة غَت ادلألوفة، وال يكًتث للمخاطر، غَت حساس آلالم اآلخرين، وػلب أن 

م، يف الطرف ادلقابل ؽليل الفرد ادلتزن )ادلتحصل على درجة منخفضة على يتالعب هبم ويضايقه
بعد الذىانية( إذل أن تكون استجابتو العاطفية بطيئة وضعيفة، ويعود بسرعة إذل حالتو الطبيعية 

 (.Eysenck & Eysenck, 2006)بعد مروره باستثارة عاطفية، ىادئ، وغَت قلق 

نو يهدف إذل قياس النزعة لدى بعض األفراد إذل إاالجتماعية )الكذب( ف أما مقياس ادلرغوبية    
تزييف استجاباهتم على فقرات ادلقياس هبدف الظهور دبظهر مقبول اجتماعيا، ودل يعتربه آيزنك 

حظي بدرجة عالية من القبول بُت الباحثُت لثباتو من ضمن األبعاد األساسية للشخصية، إال أنو 
ى سبييز األفراد ذوي النزعة إذل ربريف استجاباهتم هبدف احلصول على منفعة أو العارل، وقدرتو عل

إخفاء مشاعرىم اليت يرون أهنا ؽلكن أن تؤثر على قبول أو رفض اآلخرين ذلم وبشكل خاص يف 
شلا دعا بعض الباحثُت إذل النظر إليو كبعد  ،ادلواقف اليت يكونون فيها ربت ضغط وإثارة عاليتُت

  (.2007ر)الشريف والرويتع، من االستقرالشخصية لو درجة مرتفعة من أبعاد ا
سبتلك نظرية آيزنك يف الشخصية مضامُت وتطبيقات عيادية متعلقة بعالقة ظلط الشخصية 

أن بعد  (Sieurin et al, 2016)ببعض األمراض. فقد وجدت دراسة سيورن وآخرين 
، العصابية يرتبط بشكل طردي مع أخطار اإلصابة دبرض باركسون لدى كل من الذكور واإلناث

 (  Eysenck & Eysenck, 2006يزنك )آيف حُت أن دراسات آيزنك و 

، فيما أظهرت أن ادلدمنُت يتحصلون على درجات مرتفعة على بعد العصابية وبعد الذىانية   
ويلخص رضوان )د ت(  ،تنخفض درجاهتم على بعد االنبساط ومقياس ادلرغوبية االجتماعية

نتائج رلموعة من الدراسات الطولية أثبتت أن مسات معينة من الشخصية تستطيع التنبؤ بشكل 
وتوقعات احلياة بعد عقود من السنُت، وينظر لألضرار احلاصلة يف للفرد  الة الصحة باحلدال 
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حة ىنا على أهنا تنجم عن التطرف الشديد يف مسة من السمات، يف حُت أن الصحة اجليدة الص
 السمات. ىذه ترتبط بالتوازن يف

من العوامل اليت افًتضوا أهنا تلعب دورا ىاما يف ربديد  اً تناول الباحثون بالدراسة عدد
أنثى( و  -س ) ذكراالختالفات بُت درجات األفراد على مقاييس آيزنك للشخصية منها: اجلن

غَت العمر، إال أن نتائج ىذه الدراسات ليست متفقة سباما، كما أن معظمها أجريت يف بيئات 
( أن معدل درجات طالب ادلرحلة اجلامعية على بعد 1995يف ىذا اجملال، وجد زلمد ) عربية،

، بينما كان متوسط درجات طالب ادلرحلة الثانويةاالنبساط أعلى من معدل درجات الطالب 
طالب ادلرحلة الثانوية أكرب منو لدي طلبة ادلرحلة اجلامعية على مقياسي ادلرغوبية االجتماعية 

)ذكور وإناث(، و مقياس الذىانية )ذكور فقط(. وتدعم نتائج حبوث ودراسات والعصابية 
اض درجات ( من نتائج تتعلق باطلف1995أحدث من ىذه الدراسة ما توصل إليو زلمد )

أن أعلى مستوى للعصابية يظهر  McCrae 2001)يرى مكرى ) حيثالعصابية مع العمر، 
( عام، وىذا 18مع العمر عند حوارل )  االطلفاضيف مرحلة ادلراىقة مت تبدأ درجة العصابية يف 

ػلدث بشكل متشابو يف الثقافات ادلختلفة لدى كل من الذكور واإلناث   االطلفاض
(McCrae et al. 1999) يف ادلقابل دل تدعم نتائج دراسات أخرى العالقة القوية بُت .

 ,Kim (2009 ,العمر ودرجات العصابية، على سبيل ادلثال، وجد كيم ، شن و سوصلر
Shin and Swanger = ( أن تأثَت متغَت العمر على درجات العصابية )عينة أمريكية ن

 .حصائياصغَت وغَت دال ا سنة( 22أعمارىا  ، متوسط187

عدم االتفاق بُت الباحثُت تكرر أيضا يف الدراسات اليت تناولت بالدراسة الفروق اجلنسية يف     
رب من الذكور على بعد مسات الشخصية؛ ففي حُت وجد البعض أن معدل درجات اإلناث أك

(، ومقياس 1993( وبعد االنبساط ) ادلشعان، 2001، ادلدين 1993ادلشعان، العصابية )
(؛ ومعدل درجات الذكور أعلى من معدل اإلناث 1999ادلرغوبية االجتماعية ) األنصاري، 

، دل (Gemma, Leslie & Mandy, 2015 ؛1999على بعد الذىانية )األنصاري، 
( 1996، الناصر، 1999بُت اجلنسُت على بعد االنبساط )األنصاري،  اً غلد آخرون فروق
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( أن متغَت العمر يتوسط 1995(، بينما وجد  زلمد )1984وعلى بعد العصابية )أبوالنيل، 
 ميالً  أكثر الثانوية ادلرحلة العالقة بُت متغَت اجلنس ودرجات األفراد على أبعاد الشخصية، فذكور

 فروق ظهرت حُت يف الثانوية، ادلرحلة يف اإلناث من والكذب للعصابية ميال وأقل  لالنبساط
واالنبساط، و لصاحل اإلناث يف  الذىانية يف الذكور اجلامعة لصاحل طالب من اجلنسُت بُت

 37ويف دراسة عرب حضارية مشلت  ،(1995)زلمد ، والعصابية مقياسي ادلرغوبية االجتماعية
، إذل أنو رغم وجود فروق ((Lynn & Martin, 1997دولة، توصل كل من لن ومارتن 

( دولة، ولصاحل الذكور 37اث يف )دالة احصائية بُت اجلنسُت على متغَت العصابية لصاحل االن
دولة(، إال أن حدة ىذه الفروق دل تكن   30دولة(، وبعد االنبساط ) 34على بعد الذىانية ) 

كبَتة ؛ ىذا التباين فيما توصلت إليو الدراسات السابقة يدعم احلاجة إذل استمرار البحث يف 
تلفة وىو ما يعمل عليو رلال السمات الشخصية يف ثقافات سلتلفة وباستخدام مقاييس سل

البحث احلارل من خالل الكشف عن دور متغَتي العمر واجلنس يف درجات األفراد على مقياس 
 آيزنك للشخصية ادلعدل.

( على اختبار صالحية فقرات 2016 : ادلدين،أنظر) سابق  حبثوقد عمل الباحث يف 
للشخصية ادلعدل لقياس مسات الشخصية على عينة زللية من مدينة مصراتو من  مقياس آيزنك

،  واختبار صالحية ىذه الًتصبة ترصبة ادلقياس من اللغة األصلية )اإلصلليزية( إذل اللغة العربيةخالل 
 ،وأخَتا وحذف الفقرات غَت الصاحلة مث ربليل مفرداتو واختبار صالحية كل فقرة لقياس رلاذلا

، ر اخلصائص السيكومًتية للمقياس آيزنك للشخصية ادلعدل على عينة ربليل الفقراتاختبا
 ويأيت ىذا البحث تأسيسا على نتائج البحث السابق واستكماال لو من خالل العمل على ربقيق

 :التالية البحثية األىداف

للشخصية ادلعدل على عينة التقنُت  اختبار اخلصائص السيكومًتية دلقياس آيزنك  .1
 يبية من مدينة مصراتة.لال
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ادلقارنة بُت أداء عينة البحث على مقياس آيزنك للشخصية ادلعدل تبعا دلتغَتي  .2
 العمر واجلنس.

 .اشتقاق معايَت زللية دلقياس آيزنك للشخصية ادلعدل من أداء عينة مدينة مصراتة .3

 منهجية البحث:  2 .4
 :عينة البحث    1.2 .5

 تًتاوح( إناث 460 ذكور، 324)طالب وطالبة ( 784على ) التقنُت عينة احتوت  
 (3.16) معياري واضلراف سنة،( 19.11) دبتوسط سنة( 26) إذل( 15) من أعمارىم

 ادلرحلة طلبة من العشوائية بالطريقة صبيًعا اختيارىم مت موزعُت على أربع رلموعات عمرية،
وفقا  التقنُتيبُت أعداد عينة ( 1دول رقم )، واجلمصراتة جامعة وطالب مصراتة دبدينة الثانوية

  .دلتغَت العمر واجلنس

  وفقا دلتغَت العمر و اجلنس التقنُتعينة  1  جدول
 اجملموع 24-26 21-23 18-20 15-17 اجملموعة العمرية

 324 28 56 50 190 ذكور
 460 42 174 114 130 إناث

 784 70 230 164 320 اجملموع

 أداة البحث   2.2
- Eysenck Personality Questionnaire:  مقياس آيزنك للشخصية المعدل

Revised (EPQ-R) 
كما سبقت االشارة يف مقدمة ىذا البحث، يعترب اختبار آيزنك للشخصية ادلعدل 

ويقيس أبعاد الشخصية الثالثة عند  ـ،أحد أىم ادلقاييس ادلستخدمة يف قياس أبعاد الشخصية
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دلرغوبية االجتماعية لتقدير اآيزنك وىي: العصابية، االنبساط، والذىانية، باإلضافة إذل مقياس 
فقرة ثنائية  100ويتكون يف نسختو األصلية من  مدى دقة إجابة ادلفحوص وجديتو يف اإلجابة،

بعد  تقيس فقرة (23)و، بعد العصابية تقيس فقرة، (24( وىي: )الأو  نعماالستجابة )
عامل ادلرغوبية لقياس  ( فقرة21لذىانية باإلضافة إذل )فقرة بعد ا (32، و)االنبساط

االجتماعية، وقد أجريت العديد من الدراسات العاملية للكشف عن العوامل اليت يسفر عنها 
سفرت معظمها عن أربعة وأ لداخلية بُت فقرات ادلقياس،التحليل العاملي دلعامالت االرتباط ا

عوامل ىي: العصابية ، االنبساط، الكذب، الذىانية، وبشكل خاص العصابية واالنبساط 
(Eysenck & Eysenck, 2006). 

للشخصية ادلعدل من اللغة  ( بًتصبة مقياس آيزنك2016ويف البيئة احمللية، قام ادلدين )
االصلليزية إذل اللغة العربية مث قام باختبار صالحية فقرات ادلقياس لقياس مسات الشخصية يف 

( 200البيئة احمللية واختبار اخلصائص السيكومًتية للمقياس على عينة من مدينة مصراتة بلغت )
( سنة دبتوسط 23 )( إذل15إناث( تًتاوح أعمارىم من ) 92ذكور،  108طالب وطالبة )

(، وأسفرت نتائج ىذه الدراسة عن معامالت صدق 2.13( سنة، واضلراف معياري )17.10)
عدد من فقرات  حذف، كذلك أسفرت عن 1وثبات جيدة جلميع االختبارات الفرعية للمقياس

ادلقياس  أصبح العدد الكلي لفقرات وبالتارلادلقياس لعدم صالحيتها لقياس رلاذلا يف البيئة احمللية 
( فقرة 21( فقرة لقياس العصابية، و )19ربعة للمقياس وىي: )( فقرة تقيس األبعاد األ81)

( فقرة لقياس عامل ادلرغوبية 21( فقرة لقياس الذىانية، و )20لقياس االنبساط، و )
  2االجتماعية.

عة اليت ال يوفر ادلقياس درجة كلية، بل ؽلكن احلصول على درجات فرعية لالختبارات األرب
يوفرىا ادلقياس وىي: العصابية، الذىانية، االنبساط، وادلرغوبية االجتماعية، ولتصحيح ادلقياس 

                                                 
 .2016انظر ادلدين، من التفاصيل  دلزيد    1
 1انظر ادللحق رقم     2
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، حبيث يعطي درجة واحدة 1يتم ادلقارنة بُت إجابة ادلفحوص ومفتاح التصحيح لكل مقياس
ىي لكل إجابة اختارىا ادلفحوص وتتفق مع مفتاح التصحيح، والدرجة الكلية للمقياس الفرعي 

رلموع ىذه الدرجات، حبيث يكون مدى الدرجات لكل مقياس فرعي  يف النسخة احمللية  
، 21:  0درجة، االنبساط  20:  0درجة، الذىانية   19:  0كالتارل: مقياس العصابية: من 

  درجة. 21: 0ادلرغوبية االجتماعية 

 إجراءات البحث   3.2
عينة عشوائيا من طلبة ادلرحلة الثانوية دبدينة مصراتة وجامعة مصراتة بعد احلصول  اختَتت

. على موافقة الطالب، وقد طبق الباحث أداة البحث صباعيا داخل ادلؤسسات التعليمية
مقياس ادلتوسط والوسيط، وادلتوسط ادلعدل، لدرجات عينة البحث على  استخراج متإحصائيا، 

 ارتباطمت استخدام معامل سبثيل العينة جملتمع الدراسة، و  للتأكد من حسن أيزك للشخصية ادلعدل
حلساب  يالتائ االختبار، وكذلك استخدم الباحث ادلقياسبَتسون يف حساب صدق وثبات 

لبحث وفقا وكذلك حلساب داللة الفروق بُت متوسط درجات عينة ا للمقياسالصدق البنائي 
الواحد حلساب داللة الفروق بُت  االذباهر ربليل التباين ذو ستخدم اختباادلتغَت اجلنس؛ وكذلك 

  Effect Sizeحجم التأثَت  اختبارمتوسط درجات عينة البحث وفقا دلتغَت العمر ، كذلك مت 
(، إذل 0.01( وتشَت القيمة )r2مربع معامل بَتسون ) (أدلعرفة قوة الفروق وحّدهتا باستخدام: 

مربع ايتا وبشكل زلدد مربع  (بتأثَت كبَت؛  (0.25متوسط، و)( تأثَت 0.09تأثَت بسيط، و)
( تأثَت متوسط، 0.06(، إذل تأثَت بسيط، و)0.01وتشَت القيمة )(، partia 2ايتا اجلزئي )

(؛ كما مت استخدام ادلعادالت اخلاصة بتحويل (Nandy, 2012تأثَت كبَت  ( إذل0.14و)
ستخدم ا  ارية معدلة )درجات تائية(، وقد ومعي الدرجات اخلام إذل درجات مئينية، معيارية،

  يف حساب معظم العمليات اإلحصائية السابقة. SPSSالربنامج اإلحصائي 

                                                 
1
 2انظر ادللحق رقم     
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 : النتائج 2
 :اخلصائص السيكومرتية دلقياس آيزنك للشخصية ادلعدل على عينة التقنني   1.3

آيزنك اخلصائص السيكومًتية دلقياس لتحقيق اذلدف األول للبحث وىو اختبار 
للشخصية ادلعدل على عينة التقنُت، قام الباحث أوال باختبار خصائص عينة البحث للتأكد من 

مث  حصاء البارامًتي لتحليل بيانات البحث،ومدى مالئمة اإل حسن سبثيل العينة جملتمع الدراسة
 .للمقياسوأخَتا حساب اخلطأ ادلعياري االختبارات الفرعية للمقياس، قام حبساب صدق وثبات 

 خصائص عينة التقنني:  1.1.3
العينة جملتمع الدراسة ىو ادلقارنة  سبثيلمن ادلؤشرات اليت يتم من خالذلا اختبار حسن 

، وكلما كانت قيم ىذه ادلؤشرات  1بُت قيم كل من ادلتوسط احلسايب والوسيط وادلتوسط ادلعدل
،  االعتدارلت عينة البحث والتوزيع قريبة من بعضها دل ىذا على حسن ادلطابقة بُت توزيع درجا

ل ذلك أيضا على دتوزيع عينة البحث أقرب إذل الصفر  والتواءلك كلما كانت درجة تفرطح ذك
يظهر اجلدول رقم ، وكما  (Brace, Kemp & Snelgar, 2006)حسن سبثيل العينة 

للمقاييس ن درجات ادلتوسط احلسايب وادلتوسط احلسايب ادلعدل والوسيط متقاربة جدا إ، ف(2)
أقرب إذل الصفر، األمر الذي يعطي ثقة أكرب يف  وااللتواء التفلطح، كذلك درجة كل من األربعة

منو وبالتارل إمكانية تعميم نتائج  اشتقتحسن سبثيل عينة الدراسة للمجتمع األصلي اليت 
 .حصاء البارامًتي لتحليل بيانات ىذا البحثمكانية استخدام اإلوإ الدراسة

 بعض اخلصائص اإلحصائية لعينة التقنُت  2جدول 
ادلتوسط  ادلقياس

 احلسايب
 التفرطح االلتواء الدرجة الوسيط ادلتوسط ادلعدل

 -0.135 0.216 6 6.02 6.06 الذىانية

 0.331 0.433- 14 13.49 13.38 االنبساط
 0.601- 0.073 10 10.62 10.60 العصابية

 0.121 0.239- 12 11.96 11.89 ادلرغوبية االجتماعية

                                                 
1
 Trimmed mean %5 % من الدرجات ادلتطرفة5 حذفادلتوسط ادلعدل ىو ادلتوسط احلسايب بعد     
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  Construct Validity  صدق التكوين )البناء(  2.1.3
يف اجملتمع احمللي )انظر  ادلقياس صدق إذل تشَت جيدة رغم أن ادلقياس أظهر مؤشرات

لتأكيد صدق ادلقياس لقياس مسات الشخصية يف اجملتمع  –إال أن الباحث  (،2016ادلدين، 
يستخدم ىذا النوع من قام حبسب الصدق البنائي للمقياس على عينة التقنُت، و  -احمللي

ذا كانت نتائج ادلقياس تتفق مع األدبيات ذات العالقة دبوضوع إيد ما مؤشرات الصدق لتحد
دق البنائي بعدة طرق منها الفروق بُت اجملموعات ادلقياس، وؽلكن أن نستدل على الص

(Anastasi & Urbina, 1997،)  يف ىذا اجملال يقصد بالفروق بُت اجملموعاتGroup 

Differences ىم عاليا وبُت من يكون ؤ الفروق بُت من يكون أدا أنو إذا استطاع ادلقياس إبراز
(، وقد ربقق الباحث من 1980فسيكون تقدير ادلقياس بأنو صادق )فرج،  ؛ىم منخفضاؤ أدا

ستخدام ىذه الطريقة من خالل تطبيق اب دلقياس آيزنك للشخصية ادلعدل الصدق البنائي
التائي على عينة البحث دلعرفة داللة الفروق بُت متوسط درجات اجملموعة العليا )أعلى  االختبار

على  % من الدرجات(27الدنيا )أدىن  اجملموعةات % من الدرجات( ومتوسط درج27
   اً أن ىناك فروق )3 وقد أظهرت النتائج )أنظر اجلدول رقم االختبارات الفرعية األربعة للمقياس،

، 0.88(أن ما نسبتو ( بُت اجملموعتُت، و 0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )كبَتة 
من التباين بُت درجات اجملموعتُت ؽلكن أن يعزى إذل الفروق بينهما ( 0.64و ،0.86، 0.81

صبيع شلا يدلل على قدرة  ،العصابية، االنبساط، الذىانية، و ادلرغوبية االجتماعية على التوارليف 
الدرجات ادلتباينة على مقياس آيزنك للشخصية على التمييز بُت ذوي االختبارات الفرعية 

 . ادلعدل
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% من درجات عينة البحث على 27% وأدىن 27حساب داللة الفروق بُت أعلى   3جدول   
 مقياس آيزنك للشخصية

درجة  ع د ع ع م د م ع ادلقياس
 احلرية

 t Effectقيمة 
size r 

 94. 58.90** 422 1.94 1.71 5.58 16.04 العصابية
 90. 47.79** 422 99. 1.38 9.8 17.18 االنبساط
 93. 51.13** 422 2.11 1.28 3.10 9.08 الدىانية

ادلرغوبية 
 االجتماعية

13.15 10.75 .87 .90 422 **27.88 .80 

** p < .01 (2-tailed). 
 م ع= متوسط درجات اجملموعة العليا            م ع= متوسط درجات اجملموعة الدنيا

 ع ع= االضلراف ادلعياري للمجموعة العليا       ع ع= االضلراف ادلعياري للمجموعة الدنيا       

 ثبــات ادلقياس  3.1.3
ىناك العديد من الطرق حلساب ثبات ادلقياس، منها طريقة التجانس الداخلي اليت تعد 

 ,Henson) حدةمن أكثر الطرق شيوعا إلمكانية إجرائها من خالل تطبيق ادلقياس دلرة وا

التارل: إذل أي مدى تقيس كل فقرة  التساؤلطريقة إذل اإلجابة على ال ىذه هتدفو(، 2001
ىده الطريقة حلساب ثبات نفس العامل الدي تقيسو الفقرات األخرى وقد استخدم الباحث 

، Cronbach’s alpha لفا كرونباخأ  معامل وبشكل زلدد مقياس آيزنك للشخصية ادلعدل، 

على عينة سحبت  والدراسات النفسية البحوثوذلك لسهولة حسابو، وشيوع استخدامو يف 
إناث( تًتاوح  50ذكور و 50( طالب وطالبة ) 100عشوائيا من عينة التقنُت تتكون من)

، ويشَت معامل (2.97( واضلراف معياري )18.34( سنة دبتوسط )26إذل  15أعمارىم من )
ات ادلقياس ادلمكن احلصول عليو جبميع طرق التجزئة النصفية احملتملة؛ ألفا إذل ادلتوسط العام لثب

لفا كرونباخ دلقياس العصابية واالنبساط معامالت أ   نإ( ف4) اجلدول رقم ا ىو واضح يفمك و
على ثبات ىذه االختبارات مع معامالت ثبات مقبولة دلقياس الذىانية،  اً قوي جيدة وتوفر دليالً 
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ليو دراسات سابقة عملت على تقنُت ادلقياس يف دول مع ما توصلت إوىذه النتائج تتفق 
( للذىانية، 51.للعصابية، و) (83.لفا كرونباخ يف اليونان بُت )تراوح معامل أ   يثأجنبية، ح

للعصابية،  (85.( للذىانية، ويف تركيا كذلك )49.للعصابية، و) (74.ويف فرنسا بُت  )
 . ,et al., 2015)(Fountoulakis ( للذىانية60.و)

 لإلختبارات الفرعية للمقياسنباخ و الفا كر امل مع  4جدول 
 الذىانية االنبساط العصابية البعد

 60. 66. 83. العينة الكلية
 55. 63. 86. الذكور
 50. 69. 71. اإلناث

 اخلطأ ادلعياري للمقياس  5.1.4
من درجتو  االختبارعلى  اقًتاب درجات الفردمدى اخلطأ ادلعياري للمقياس ػلدد 

وىي الدرجة اليت ػلصل عليها الفرد بعد زوال صبيع أخطاء القياس، ويوفر اخلطأ  ،احلقيقية
ادلعياري للفروق بُت الدرجات احلقيقية لألفراد ودرجاهتم  لالضلرافادلعياري ألي مقياس تقديرا 

 .(Murphy & Davidshofer, 2005) على ادلقياس
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 لألبعاد األساسية للشخصية يف ادلقياس  وفقا دلتغري اجلنس  1اخلطأ ادلعياري   5جدول 

 الذىانية االنبساط العصابية 
 ناث ذكور كلية ناثإ كورذ  ليةك ناثإ كورذ  ليةك 

االضلراف 
 ادلعياري

3.11 .712 .133 3.33 3.12 3.45 2.45 2.46 .401 

معامل 
 ألفا

.83 .86 .71 .66 .63 .69 .60 .55 41. 

اخلطأ 
 ادلعياري

1.73 1.37 2.23 1.93 1.90 1.93 1.54 1.64 1.70 

درجات مقبولة للخطأ ادلعياري للمقاييس الثالثة وبشكل  (5)يظهر اجلدول رقم  
متقارب جًدا بُت الذكور واإلناث عدا مقياس العصابية والذي يظهر فيو نوع من االختالف بُت 

لصاحل  –اجلنسُت، ولعل ىذا يعود إذل داللة الفروق يف مستوى العصابية بُت الذكور واالناث 
ة كما سنرى يف الفقرة القادمة، وبالتارل ؽلكن االعتماد على مقارنة باالنبساط و الذىاني -اإلناث

على التوارل(،  1.54، 1.93اخلطأ ادلعياري للعينة الكلية يف مقياسي االنبساط والذىانية ) 
، مستقلبينما يف مقياس العصابية يتم التعامل مع اخلطأ ادلعياري لعينة الذكور واالناث بشكل 

درجة الفرد  =للفرد على ادلقياس تساوي ض أن الدرجة احلقيقية نفًت  على ىده الدرجة، وبناءً 
اخلطأ  × 2  ±%، و درجة الفرد 68اخلطأ ادلعياري للمقياس، بنسبة ثقة   ±على ادلقياس 

اخلطأ ادلعياري للمقياس بنسبة ثقة  × 3  ±%، و درجة الفرد 95ادلعياري للمقياس بنسبة ثقة 
على مقياس االنبساط، نفًتض  12%، وعلى سبيل ادلثال: الفرد الذي ربصل على الدرجة 99

  تقريبا(.16) 15.86تقريبا( و  8) 8.14أن درجتو احلقيقية تقع بُت  -%95قة ثوبنسبة  –

                                                 

1
 بات ادلقياس      ث  -1   × اخلطأ ادلعياري =  االضلراف ادلعياري      
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 ادلعاجلات اإلحصائية للمتغريات ادلرتبطة بادلعايري  3.4
قياس تبعا دلتغَتي ادلادلقارنة بُت أداء عينة البحث على يعد اذلدف الثاين للبحث وىو: 

شف عن مدى ذبانس فئات عينة اخلطوات األساسية يف القياس النفسي للكمن  العمر واجلنس
، ومدى انتساهبا إذل أصل واحد عن طريق اختبار داللة الفروق بُت عينة البحث تبعا البحث

للعينة  ؛ومتغَت العمر، وما يًتتب على ذلك من اشتقاق جدول موحد للمعايَت دلتغَت اجلنس،
الكلية أو جداول متعددة حسب الفروق اليت يكشف عنها التحليل اإلحصائي، ودلعرفة ذلك 

وكذلك  ؛ح سب ادلتوسط احلسايب لدرجات عينة البحث على مقياس آيزنك للشخصية ادلعدل
 (.6، ورصدت النتائج يف اجلدول رقم )اجلنس، والعمرعياري وفقا دلتغَت االضلراف ادل

ادلعيارية بُت  االضلرافات( وجود فروق قليلة بُت ادلتوسطات وكذلك 6يظهر اجلدول رقم )
الذكور واإلناث على صبيع ادلقاييس عدا العصابية، كذلك الفروق بُت اجملموعات العمرية على 

بلغ الفرق  ثتبدو كبَتة على متغَت العصابية حي، إال أن الفروق بُت اجلنسُت الذىانيةمقياس 
( درجة لصاحل اإلناث، كذلك يظهر اجلدول وجود فروق بُت اجملموعات العمرية يف 2.97)

مستوى االنبساط لصاحل األعمار درجة( و  1.48)  مستوى العصابية لصاحل األعمار األكرب سناً 
متغَتات البحث، استخدام الباحث  داللة الفروق بُت والختباردرجة(،  1.34األصغر سنًا )

داللة الفروق بُت الذكور واإلناث، كما استخدم  الختبارالتائي دلتوسطُت مستقلُت  االختبار
  one- way ANOVA (Analysis of Variance))الواحد االذباهربليل التباين ذي 

وق متوسطة دالة وقد أظهرت النتائج وجود فر  ة الفروق بُت اجملموعات العمرية،دالل الختبار
 ,t (782) = 10.73, p = .00005العصابية ) إحصائيا بُت الذكور واإلناث على مقياس

r = .35) ،بُت درجات اجملموعتُت ؽلكن أن يعزى إذل ( من التباين 0.12ن ما نسبتو )إ ثحي
حصائيا بُت اجلنسُت على مقياس إلك ظهرت فروق دالة كذ،  االختالف بينهما يف اجلنس

 = t (782))و على مقياس الذىانية  (t (782) = 1.94, p = .05, r=.07)االنبساط 
3.69, p = .0001, r =.13)  حيث  الفروق بُت اجملموعتُت ضعيفة جدا؛، إال أن حدة

دل تتجاوز نسبة التباين بُت درجات اجملموعتُت اليت ؽلكن أن تعزى إذل متغَت اجلنس على مقياس 
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على التوارل، وتتفق ىذه النتائج مع الدراسة عرب حضارية  (02. , 001.االنبساط والذىانية )
واليت توصلت إذل تفوق اإلناث على  ((Lynn & Martin, 1997لن ومارتن اليت أجراىا 

ناث يف لدراسة، وعلى تفوق الذكور على اإل( دولة مشلتها ا37ذكور يف مستوى العصابية يف )ال
دولة( وإذل أن الفروق بُت اجلنسُت يف األبعاد  34دولة( والذىانية )  30بعدي االنبساط )

 الثالثة ضعيفة.

  العمر و وفقا دلتغَت اجلنس التقنُتادلعياري لعينة  واالضلرافادلتوسط    6جدول 
 اجلنس العمر  

 إناث دكور 24-26 21-23 18-20 15-17  
 

 العصابية
 11.83 8.86 11.11 10.86 11.91 9.63 ادلتوسط

االضلراف 
 ادلعياري

4.45 3.62 4.13 3.73 3.71 4.13 

 
 االنبساط

 13.19 13.65 12.43 12.86 12.73 14.20 ادلتوسط
االضلراف 

 ادلعياري
3.03 2.87 3.47 4.14 3.12 3.45 

 
 الذىانية

 5.79 6.44 6.49 5.88 5.88 6.18 ادلتوسط
االضلراف 

 ادلعياري
2.74 2.30 2.24 1.92 2.46 2.40 

 11.81 12 12.89 12.06 11.76 11.61 ادلتوسط ادلرغوبية 
االضلراف 

 ادلعياري
3.87 3.44 3.56 2.95 3.60 3.56 

وجود فروق دالة إحصائيا بُت اجملموعات  عدم الواحد االذباه وأظهر ربليل التباين ذو 
 (،F (3,783) =1.697,p = .166, partia2=.006)على مقياس الذىانية  العمرية

 = F (3,783) =12.056 ,  p)حصائيا على مقياس العصابية إبينما ظهرت فروق دالة  
.0001, partia 2=.044،)  ومقياس االنبساط(F (3,783) = 14.619, p = 
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.0001, partia 2=.053،)تكون دالة  ولتحديد أي الفروق بُت اجملموعات العمرية
 Postإحصائيا على مقياسي االنبساط والعصابية، استخدم الباحث اختبارات بوست ىوك

Hoc tests، وبشكل زلدد اختبار تيوكي ((Tukey HSD test  وخّلصت النتائج يف اجلدول
 .( 7رقم )

 االنبساط والعصابيةمتوسط الفروق بُت اجملموعات العمرية على   7جدول 
 23-21 20-18 17-15 اجملموعات العمرية

 العصابية االنبساط العصابية االنبساط العصابية االنبساط 
18-20 1.56* -2.28*     
21-23 1.43* -1.23* -.13 1.05   
24-26 1.87* -1.48* .30 .80 .43 -.25 

* p < .05 

حصائيا على متغَتي االنبساط والعصابية تعود إ( أن الفروق الدالة 7يظهر اجلدول رقم )
فقط إذل اجملموعة العمرية األصغر سنًا ) طالب ادلرحلة الثانوية( بينما ال توجد فروق دالة 

حصائية بُت باقي اجملموعات العمرية، كما يظهر اجلدول أن اذباه الفروق ؼلتلف بُت ادلقياسُت، إ
فبينما تزداد درجات اجملموعة األوذل )طالب ادلرحلة الثانوية( عن باقي اجملموعات على متغَت 
 االنبساط، تقل درجات اجملموعة األصغر سنا عن باقي اجملموعات على متغَت العصابية وىذه

مارات العربية ادلتحدة واليت توصلت إذل أن ( يف دولة اإل1995مع دراسة زلمد )النتيجة زبتلف 
على بعد أقل  ادلرحلة اجلامعية  ادلرحلة الثانوية مقارنة بدرجات طالب معدل درجات طالب

ه إليو مكري وزمالؤ ، وأكرب على بعد العصابية، كذلك زبتلف مع ما ذىب االنبساط
(McCrae et al. 1999) ومكري ،((McCrae 2001  أعلى مستوى من أن

مع العمر عند حوارل  االطلفاضللعصابية يظهر يف مرحلة ادلراىقة مت تبدأ درجة العصابية يف 
، ولعل العامل وراء ػلدث بشكل متشابو يف الثقافات ادلختلفة االطلفاض، وىذا اً ( عام18)

ثقافية اليت أجريت فيها ىذه الدراسات، وتدعم اختالف النتائج يعود إذل اختالف البيئات ال
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نتيجة البحث احلارل االنتقادات ادلوجة الستخدام االختبارات وادلقاييس النفسية يف البيئات 
 العربية اجملتمعات بُتبُت اجملتمعات وخباصة  الكبَتين والتقارب التشابواحمللية باالعتماد على 

 االختالفات تأثَت عدم من التأكد دون ادلقاييس، ىذه الستخدام مربر ذلك أن معتربين واحمللية،
 االختبارات على األفراد أداء على - بسيطة كانت لو حىت - العربية اجملتمعات بُت الثقافية
 اختبار قبل – االختبارات ىذه مثل استخدام فإن لذلك، (؛2014) ادلدين،  النفسية

 أساس علي يبٍت قرار وأي وأخالقيا، علميا ذباوزا يعد -احمللية البيئات يف لالستخدام صالحيتها
 .(Anastasi & Urbina,1997) شك زلل قرار ىو االختبارات ىذه نتائج

ودل يتناول ىذا البحث بالتحليل نتائج عينة البحث على مقياس ادلرغوبية االجتماعية 
النزعة ف إذل قياس  باعتباره ليس من ضمن األبعاد األساسية للشخصية عند آيزنك، إظلا يهد

هبدف احلصول على منفعة أو لدى بعض األفراد إذل تزييف استجاباهتم على فقرات ادلقياس 
إخفاء مشاعرىم اليت يرون أهنا ؽلكن أن تؤثر على قبول أو رفض اآلخرين ذلم وبشكل خاص يف 

وقد بلغ ادلتوسط احلسايب لعينة التقنُت على ادلواقف اليت يكونون فيها ربت ضغط وإثارة عاليتُت؛ 
( بالنسبة للذكور، و متوسط يساوي 3.60( واضلراف معياري )12مقياس ادلرغوبية االجتماعية )

( بالنسبة لإلناث وىو متوسط مرتفع بادلقارنة مع 3.56( واضلراف معياري يساوي )11.81)
( بالنسبة للذكور، و متوسط 4.28( واضلراف معياري )7.10عينة ادلقياس األصلي وىو )

( بالنسبة لإلناث، ويشَت ارتفاع متوسط كل من 3.97( واضلراف معياري )6.88يساوي )
الذكور واالناث على مقياس ادلرغوبية االجتماعية إذل النزعة العامة يف رلتمع البحث للظهور 

ع احمللي حىت لو خالف دبظهر مقبول اجتماعيا، وعدم سلالفة السلوكيات اليت تعد جيدة يف اجملتم
أظهر التحليل وباستخدام االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت،  ،ذلك واقع الفرد وسلوكياتو احلقيقية

 t)حصائيا بُت اجلنسُت على مقياس ادلرغوبية االجتماعية اإلحصائي عدم وجود فروق دالة إ
(782) = .738, p = .461سايب واالضلراف (، وعليو، ؽلكن االعتماد على ادلتوسط احل

ادلعياري للعينة الكلية يف احلكم على درجة ادلفحوص على مقياس ادلرغوبية االجتماعية، حيث 
( ، ويعد الفرد الذي 3.57( واالضلراف ادلعياري )11.89)بلغ ادلتوسط احلسايب للعينة الكلية 
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لديو نزعة ( 16يتحصل على درجة أعلى من رلموع ادلتوسط واالضلراف ادلعياري )وىي  درجة
 عالية لتحريف االستجابة هبدف الظهور دبظهر مقبول اجتماعيا.

وتقودنا ىذه الفروق الدالة بُت الذكور واإلناث على العصابية واالنبساط والذىانية وبُت 
صغر وباقي اجملموعات العمرية على مقياسي العصابية واالنبساط إذل ضرورة اجملموعة العمرية األ

اشتقاق معايَت منفصلة لكل من الذكور واإلناث للمقاييس الثالثة وللمجموعة العمرية األوذل 
فيما لعدم وجود فروق دالة باقي اجملموعات العمرية مع إغفال على مقياس العصابية واالنبساط 

 قوم بو الباحث يف الفقرة التالية.وىذا ما سي ،بينها

 معايري مقياس آيزنك للشخصية ادلعدل على عينة مدينة مصراتة 3.3
معايَت زللية دلقياس آيزنك للشخصية ادلعدل من عينة  اشتقاقدف ىده اخلطوة إذل هت

اث التقنُت يف مدينة مصراتة، ولتحقيق ذلك، وبناًء على الفروق الدالة إحصائيا بُت الذكور واالن
، وبُت اجملموعة العمرية األصغر وباقي اجملموعات والذىانيةعلى مقياس العصابية واالنبساط 

 مئينية، قام الباحث بتحويل الدرجات اخلام إذل درجات والذىانيةالعمرية على مقياس العصابية 
، الذىانيةوفقا دلتغَت اجلنس دلقياس ر دلقاييس العصابية واالنبساط، و وفقا دلتغَت اجلنس والعم

 (.8رصدت البيانات يف اجلدول رقم )و 
وتشَت الدرجة ادلئينية إذل نسبة األفراد الذين ربصلوا على درجة أقل من الدرجة ادلعينة 

( سنوات على درجة خام 17يف عينة التقنُت، فعلى سبيل ادلثال: إذا ربصل شخص عمره )
( صلد أن درجتو يف عمود 8دول رقم )( على مقياس العصابية، فإننا باالستعانة باجل13تساوي )

%( من ذكور عينة التقنُت 80(، شلا يعٍت أن )80( سنة ذكور ، تقابل ادلئُت )15-17)
( وىي درجة تشَت إذل مستوى مرتفع من العصابية 12ربصلوا على درجات أقل من درجتو )

 مقارنة بأقرانو يف رلتمع البحث.
الفردية بالقرب من ادلناطق الوسطى للتوزيع ويعاب على ادلئينيات أهنا حساسة للفروق 

(؛ 1979)السيد،  ساسية بالقرب من ادلناطق ادلتطرفةالتكراري للدرجات، وتضعف ىذه احل
ا قام الباحث حبساب الدرجات ادلعيارية ادلقابلة للدرجات اخلام وفقا دلتغَت اجلنس والعمر ذلذ
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التائية  ات قام حبساب الدرجلذىانية، مثومتغَت اجلنس دلقياس ا دلقياس العصابية واالنبساط،
 ( على التوارل. 10( و)9ادلقابلة للدرجات ادلعيارية ورصدت النتائج يف اجلدول )

نو يتم ربويل الدرجة اخلام إذل درجة (، فإ10و  9الستخدام اجلدول رقم )و 
( حسب جنس وعمر ادلفحوص على مقياس العصابية ومقياس 9معيارية من اجلدول رقم )

 االنبساط، وحسب جنس ادلفحوص على مقياس الذىانية، مث ربول الدرجة ادلعيارية إذل
ى عمرىا فعلى سبيل ادلثال: إذا طبق ادلقياس على أنث (؛10درجة تائية من اجلدول رقم )

( 9فإننا باالستعانة باجلدول رقم ) ؛(13( سنة وربصلت على درجة خام تساوي )20)
 (؛0.2قابل الدرجة ادلعيارية )( إناث، ت26-18صلد أن درجتها يف عمود العمر )

نستعُت باجلدول رقم  فإننا ؛ولتحديد مستوى العصابية لديها باستخدام الدرجة التائية
( وىي كما يظهر اجلدول 0.2التائية ادلقابلة للدرجة ادلعيارية )عن الدرجة  (، بالبحث10)
 (، وتضعها ىذه الدرجة ضمن مستوى العصابية ادلتوسط .52( تساوي )10)

 على مقياس آيزنك للشخصية ادلعدلالدرجات اخلام و ما يقابلها من مئينيات   (8)جدول 
  االنبساط العصابية 

 الذىانية
 

 إناث ذكور إناث ذكور 
الدرجة 

15 اخلام
-1

7
 18

-2
6

 15
-1

7
 18

-2
6

 15
-1

7
 18

-2
6

 15
-1

7
 18

-2
6

 

كور
ذ

اث 
إن

 

الدرجة 
 اخلام

1 1 1 1      1 1 1 
2 5 2 2      4 8 2 
3 10 5 3      10 15 3 
4 15 6 4 1  1 1  25 30 4 
5 25 7 7 6  3 2 1 30 40 5 
6 30 8 18 7 1 4 3 5 45 60 6 
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7 45 12 25 10 2 4 4 7 70 75 7 
8 55 33 28 20 2 5 6 12 75 85 8 
9 60 55 30 25 6 12 7 20 85 90 9 

10 67 80 43 35 10 15 10 25 95 95 10 
11 70 85 50 45 15 40 15 30 96 99 11 
12 75 87 55 55 20 55 20 35 97  12 
13 80 88 60 60 35 60 35 45 99  13 
14 90 93 70 70 45 80 55 60   14 
15 93 95 80 75 60 90 70 70   15 
16 95 99 85 80 70 94 80 80   16 
17 97  90 88 80 94 90 90   17 
18 98  95 95 90 95 95 97   18 

 

  االنبساط العصابية 
 الذىانية

 
 إناث ذكور إناث ذكور 

الدرجة 
15 اخلام

-1
7

 18
-2

6
 15

-1
7

 18
-2

6
 15

-1
7

 18
-2

6
 15

-1
7

 18
-2

6
 

كور
ذ

اث 
إن

 

الدرجة 
 اخلام

19 99  99 99 93 96 97 99   19 
20     97 99 99    20 
21     99      21 
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علـى مقيــاس آيزنـك للشخصــية  درجـات معياريــةالــدرجات اخلـام و مــا يقابلهـا مــن   (9)جـدول   
 ادلعدل

  االنبساط العصابية 
 إناث ذكور إناث ذكور  الذىانية

الدرجة 
15 اخلام

-1
7

 18
-2

6
 15

-1
7

 18
-2

6
 15

-1
7

 18
-2

6
 15

-1
7

 18
-2

6
 

كور
ذ

اث 
إن

 

1 -1.8 -3.0 -2.4 -2.8 -4.5 -4.0 -4.2 -3.3 -2.2 -2.0 
2 -1.6 -2.6 -2.1 -2.5 -4.2 -3.7 -3.9 -3.1 -1.8 -1.6 
3 -1.3 -2.3 -1.9 -2.3 -3.9 -3.3 -3.5 -2.8 -1.4 -1.2 
4 -1.1 -1.9 -1.7 -2.0 -3.5 -2.9 -3.2 -2.5 -1.0 -0.7 
5 -0.8 -1.6 -1.4 -1.8 -3.2 -2.6 -2.9 -2.2 -0.6 -0.3 
6 -0.6 -1.2 -1.2 -1.5 -2.9 -2.2 -2.6 -1.9 -0.2 0.1 
7 -0.4 -0.8 -1.0 -1.3 -2.5 -1.9 -2.2 -1.7 0.2 0.5 
8 -0.1 -0.5 -0.7 -1.0 -2.2 -1.5 -1.9 -1.4 0.6 0.9 
9 0.1 -0.1 -0.5 -0.8 -1.9 -1.2 -1.6 -1.1 1.0 1.3 

10 0.3 0.3 -0.3 -0.5 -1.5 -0.8 -1.3 -0.8 1.4 1.8 
  االنبساط العصابية 

 إناث ذكور إناث ذكور  الذىانية
الدرجة 

15 اخلام
-1

7
 18

-2
6

 15
-1

7
 18

-2
6

 15
-1

7
 18

-2
6

 15
-1

7
 18

-2
6

 

كور
ذ

اث 
إن

 

11 0.6 0.6 0.0 -0.3 -1.2 -0.5 -0.9 -0.5 1.9 2.2 
12 0.8 1.0 0.2 0.0 -0.9 -0.1 -0.6 -0.3 2.3 2.6 
13 1.0 1.4 0.4 0.2 -0.5 0.2 -0.3 0.0 2.7 3.0 
14 1.3 1.7 0.7 0.5 -0.2 0.6 0.0 0.3 3.1 3.4 
15 1.5 2.1 0.9 0.7 0.1 0.9 0.4 0.6 3.5 3.8 
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16 1.8 2.4 1.1 1.0 0.5 1.3 0.7 0.9 3.9 4.3 
17 2.0 2.8 1.3 1.2 0.8 1.7 1.0 1.1 4.3 4.7 
18 2.2 3.2 1.6 1.5 1.1 2.0 1.4 1.4 4.7 5.1 
19 2.5 3.5 1.8 1.7 1.5 2.4 1.7 1.7 5.1 5.5 
20     1.8 2.7 2.0 2.0 5.5 5.9 
21     2.1 3.1 2.3 2.3  6.3 

   على مقياس آيزنك للشخصية ادلعدل  الدرجات ادلعيارية إذل درجات تائيةربويل   (10)جدول 
الدرجة 
 ادلعيارية

الدرجة 
 التائية

الدرجة  
 ادلعيارية

الدرجة 
 التائية

الدرجة  
 ادلعيارية

الدرجة 
 التائية

الدرجة  
 ادلعيارية

الدرجة 
 التائية

-4 10  -1.8 32  0.4 54  2.6 76 
-3.9 11  -1.7 33  0.5 55  2.7 77 
-3.8 12  -1.6 34  0.6 56  2.8 78 
-3.7 13  -1.5 35  0.7 57  2.9 79 
-3.6 14  -1.4 36  0.8 58  3 80 
-3.5 15  -1.3 37  0.9 59  3.1 81 
-3.4 16  -1.2 38  1 60  3.2 82 
-3.3 17  -1.1 39  1.1 61  3.3 83 
-3.2 18  -1 40  1.2 62  3.4 84 
-3.1 19  -0.9 41  1.3 63  3.5 85 
-3 20  -0.8 42  1.4 64  3.6 86 

-2.9 21  -0.7 43  1.5 65  3.7 87 
-2.8 22  -0.6 44  1.6 66  3.8 88 
-2.7 23  -0.5 45  1.7 67  3.9 89 
-2.6 24  -0.4 46  1.8 68  4 90 
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-2.5 25  -0.3 47  1.9 69  4.1 91 
-2.4 26  -0.2 48  2 70  4.2 92 
-2.3 27  -0.1 49  2.1 71  4.3 93 
-2.2 28  0 50  2.2 72  4.4 94 
-2.1 29  0.1 51  2.3 73  4.5 95 
-2 30  0.2 52  2.4 74  4.6 96 

-1.9 31  0.3 53  2.5 75  4.7 97 
 10 ادلعياري = واالضلراف، 50= الدرجة التائية مالحظة: متوسط 

 :اخلالصة والتوصيات 3
للشخصية ادلعدل من ادلقاييس النفسية شائعة االستخدام حول  يعترب مقياس آيزنك

يقيس األبعاد األساسية للشخصية عند آيزنك وىي: العصابية ، االنبساط و العادل، 
والذىانية، باإلضافة إذل مقياس لقياس النزعة لدي الفرد للظهور دبظهر مقبول اجتماعيا، 

ة تقيس األبعاد الثالثة للشخصية ( فقر 100ويتكون ادلقياس يف نسختو األصلية من )
ا ادلقياس وشيوع استخدامو من ذباإلضافة إذل عامل ادلرغوبية االجتماعية، ورغم شهرة ى

ر الباحث على دراسة ليبية عملت على تقنُت ادلقياس قبل االختصاصيُت النفسيُت، دل يعث
ادلدين، سابقة )لذي دفع الباحث يف دراسة زلليا واشتقاق معايَت زللية لو، األمر ا

( إذل ترصبة ادلقياس واختبار صالحية فقراتو لقياس رلاالهتا يف اجملتمع احمللي على 2016
عينة من مدينة مصراتة، وقد استخدم ادلدين التعديل األخَت دلقياس آيزنك للشخصية 

(Eysenck & Eysenck, 2006) بدعم -يف النسخة األصلية -تميزي ذيال 
 ضافةوإ سابقة فقرات( 06) حبذف وذلك الذىانية ببعد اصةاخل الفقرات وثبات صدق

 وفقرة االنبساط دلقياس فقرتُت إضافة تضمن كما الذىانية، دلقياس جديدة فقرة( 13)
( فقرة من 19( عن حذف )2016سفرت دراسة ادلدين )أالعصابية، وقد   دلقياس واحدة
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زلليا، وهبذا أصبح العدد خصية ( فقرة لعدم صالحيتها لقياس أبعاد الش100أصل )
( فقرة وىي اليت استعماذلا الباحث 81صبارل لفقرات مقياس آيزنك للشخصية ادلعدل )اإل

آيزنك للشخصية اختبار اخلصائص السيكومًتية دلقياس يف ىذا البحث الذي يهدف إذل 
على ادلقياس  ادلعدل على عينة التقنُت الليبية من مدينة مصراتة، وادلقارنة بُت أداء عينة البحث

تبعا دلتغَتي العمر واجلنس، وأخَتا، اشتقاق معايَت زللية دلقياس آيزنك للشخصية ادلعدل من 
 460 ،اً ذكور  324)وطالبة  اً طالب( 784)، وقد ضمت عينة التقنُت أداء عينة مدينة مصراتة

 معياري واضلراف سنة،( 19.11) دبتوسط سنة( 26) إذل( 15) من أعمارىم تًتاوح( إناث
(3.16). 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث مؤشرات جيدة تشَت إذل حسن سبثيل 
قدم البحث مؤشرات جيدة عن الصدق البنائي دلقياس كذلك عينة الدراسة للمجتمع األصلي،  

حيت استطاع ادلقياس أن ؽليز بُت األفراد ذوي الدرجات العالية على  ؛آيزنك للشخصية ادلعدل
ياس العصابية، االنبساط والذىانية وبُت األفراد ذوي الدرجات ادلنخفضة على ىذه ادلقاييس،  مق
، 0.66، 0.83لفا كرونباخ )أبلغ معامل  ثحي ؛ذلك قدم البحث مؤشرات ثبات عاليةك

( دلقياس العصابية، االنبساط، والذىانية على التوارل شلا يوفر مؤشرا جيدًا على ثبات ىذه 0.60
 .ادلقاييس

ارتفاع متوسط أداء عينة التقنُت على مقياس  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائيكما 
ناث مقارنة بعينة ادلقياس األصلية ( درجات لكل من الذكور واإل5ارل )ادلرغوبية االجتماعية حبو 

وجود فروق دالة إحصائيا بُت متوسط درجات حصائي )االصلليزية(، كذلك أظهر التحليل اإل
االنبساط، وفقا دلتغَتي على مقياس العصابية و  البحث وفقا دلتغَتي اجلنس والعمر عينة

اشتقاق معايَت منفصلة لكل من  اجلنس على مقياس الذىانية، األمر الذي دفع الباحث إذل
من الذكور واإلناث للمقاييس الثالثة وللمجموعة العمرية األوذل على مقياس العصابية واالنبساط 
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الدرجات اخلام إذل درجات مئينية، ودرجات معيارية، مت ربويل الدرجات خالل ربويل 
 (. 10(، واضلرافها ادلعياري يساوي )50ادلعيارية إذل درجات تائية متوسطها )

ويوصي الباحث مستخدمي ادلقياس بعدم استخدام ادلعايَت اليت توصل إليها البحث 
عايَت ىي خاصة دبدينة ذه ادلن ىإ ثاحلارل للحكم على أفراد من مدينة أخرى، حي

ن استخدامها خارج ادلدينة ػلتاج أوال إذل اختبار صالحيتها من خالل مقارنة مصراتة، وإ
أداء عينة البحت احلارل )ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لدرجات عينة التقنُت( بأداء 

سط درجات عينة التقنُت عينة من ادلنطقة ادلراد استخدام ادلقياس فيها، ونظرا الرتفاع متو 
على مقياس ادلرغوبية االجتماعية مقارنة دبتوسط عينة التقنُت يف رلتمع ادلقياس األصلي، 
يوصي الباحث بإجراء دراسة مقارنة بُت اجملتمع احمللي وبعض اجملتمعات األخرى اليت مت 

تمع احمللي إذل فيها تقنُت ادلقياس وزلاولة الوصول إذل بعض العوامل اليت تدفع أفراد اجمل
احلرص على ادلظاىر االجتماعية وتبٍت سلوك سلالف لواقعهم بغية الظهور دبظهر مرغوب 

 اجتماعيا.
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 ادلعدل للشخصيةك نمقياس آيز ( 1ملحق )
 

مام كل سؤال، ليس أ الأو  نعم:  أرجو اإلجابة على صبيع األسئلة بوضع دائرة حول تعليمات
ىناك إجابات صحيحة أو خاطئة، وال توجد أسئلة خادعة. أجب بسرعة و ال تفكر كثَتا يف 

 ادلعٌت الدقيق لكل سؤال. 
   أرجــــو اإلجــابـة على مجيــع األسئـلــــة  

 ال نعم ىل لديك العديد من اذلوايات ادلتنوعة؟ 1
 ال نعم قبل القيام بأي عمل؟ اً ىل تفكر كثَت  2
 ال نعم ؟اً ىل غالبا ما يكون مزاجك متقلب 3
 اً ت مكافأة عن عمل تعرف جيدا أن شخصذيوما أن أخ ثىل حد 4

 آخر ىو من قام هبذا العمل؟
 ال نعم

 ال نعم .مقارنة بغَتك، أنت تتكلم كثَتا 5
 ال نعم ن تكون مدينا للغَت؟أىل يقلقك  6
 ال نعم سبب لذلك؟ىل شعرت يوما ما أنك تعيس دون وجود  7
 ال نعم ىل تتربع بادلال لصاحل ادلؤسسات واجلمعيات اخلَتية؟ 8
" فأخدت لنفسك من أي شيء اً ن كنت جشعا "طماعأىل حدث و  9

 أكثر من نصيبك؟
 ال نعم

 ال نعم ىل غالبا ما يظهر عليك النشاط واحليوية؟ 10
ما، ىل ربافظ على وعدك مهما  يئاً نٍت سوف أعمل شإعندما تقول  11

 يكن ذلك متعبا لك؟
 ال نعم

 ال نعم ىل يف الغالب ما تذىب وتشارك يف ادلناسبات واحلفالت البهيجة؟ 12
 ال نعم ىل تتضايق وتنزعج بسرعة؟ 13
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 ال نعم ىل ينبغي على الناس دائما احًتام القانون؟ 14
على خطأ وأنت تعرف  أن اخلطأ  ىل حدث وأن دلت شخصا ما 15

 ك؟أخط
 ال نعم

 ال نعم ىل من السهل جرح مشاعرك؟ 16
 ال نعم ىل صبيع عاداتك جيدة ومقبولة ؟ 17
 ال نعم ىل ربب أن تبقى بعيدا عن األنظار يف ادلناسبات االجتماعية؟ 18
 ال نعم ىل تشعر يف الغالب بالضجر )زىقان(؟ 19
 ال نعم آخر ؟ اً ( ؼلص شخصاً )حىت ولو قلم ت شيئاذىل حدث و أن أخ 20
 ال نعم ىل ربب كثَتا اخلروج خارج ادلنزل ؟ 21
تباع أسلوبك اخلاص أكثر من االلتزام بالتعليمات اىل تفضل  22

 وادلعايَت؟
 ال نعم

 ال نعم ىل تتحدث أحيانا عن أشياء أو موضوعات ال تعرف عنها شيئا؟ 23
 ال نعم مقابلة الناس؟ىل تفضل القراءة على  24
 ال نعم  .ك؟ءىل لديك أعداء يريدون إيذا 25
 ال نعم ؟اً عصبي اً ىل تعترب نفسك شخص 26
 ال نعم ىل لديك العديد من األصدقاء؟ 27
 ال نعم ىل تستمتع بعمل مقالب ؽلكنها أحيانا إيذاء الناس؟ 28
 ال نعم ىل أنت دائم القلق؟ 29
كنت تنفذ ما يطلب منك فورا ومن دون عندما كنت طفال ، ىل   30

 تدمر؟
 ال نعم

 ال نعم باحلياة ) ليست لديك علوم(؟ اً ىل تعترب نفسك مستمتع 31
 ال نعم ىل غالبا ما زبالف رغبات والديك؟ 32
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 ال نعم ىل أنت قلق بشأن األشياء الفظيعة اليت ؽلكن أن ربدث؟ 33
 ال نعم شخصا آخر؟ىل حدث يوما أن أضعت أو كسرت شيئا ؼلص  34
 ال نعم قات جديدة؟اىل أنت يف العادة من يبدأ يف إقامة صد 35
 ال نعم أو ) مشدود األعصاب(؟ اىل تعترب نفسك متوتر  36
 ال نعم ىل يف الغالب ال تتحدث عندما تكون بُت رلموعة من الناس؟ 37
 ال نعم ىل تتفاخر قليال بنفسك من حُت إذل آخر؟ 38
 ال نعم دخال البهجة والسرور على جلسة شللة؟إىل تستطيع بسهولة  39
 ال نعم ىل حدث وأن قلت شيًئا سيئاً أو فضيعاً عن شخص ما؟ 40
 ال نعم ىل ربب أن تقول ن كتاً وحكايات مضحكة ألصدقائك؟ 41
 ال نعم ليك؟إم األشياء ذلا طعم واحد بالنسبة ىل معظ 42
 ال نعم مرة أن كنت غَت مؤدب مع والديك؟ عندما كنت طفال، ىل حدث 43
 ال نعم ىل ربب االختالط بالناس؟ 44
 ال نعم ىل يقلقك أن تعرف أن ىناك أخطاء يف عملك؟ 45
 ال نعم ىل تعاين من قلة النوم )األرق(؟ 46
 ال نعم ىل قال الناس أنك أحيانا تتصرف بتهور؟ 47

 ال نعم ىل تغسل يديك دائما قبل تناول الطعام؟ 48
جابة سريعة عندما يكلمك إىل لديك تقريبا يف معظم األحيان  49

 اآلخرون؟
 ال نعم

 ال نعم ؟تصل قبل ادلوعد احملدد بوقت كاف   ىل تفضل أن 50
 ال نعم ىل تشعر غالبا بالتعب والفتور دون أن يكون ىناك سبب ؟ 51
 ال نعم وأن غششت يف لعبة؟ ثىل حد 52
 ال نعم باألعمال واألنشطة اليت تتطلب السرعة يف احلركة؟ىل ربب القيام  53
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 ال نعم يف أغلب ادلواقف، ىل تتخذ قراراتك بصورة مفاجئة من دون زبطيط؟ 54
 ال نعم ىل تشعر يف الغالب بأن احلياة شللة جداً؟ 55
 ال نعم ما؟ اً ت فيها شخصلمرة استغل ثىل حد 56
 ال نعم ذبنبك؟ىل ىناك عدد من الناس ػلاولون  57
 ال نعم ىل سبنيت يوما أن سبوت؟ 58
بأنو لن  اً ذا كنت متأكدإيو رسوم أخرى( أو أىل ستدفع شبن التذاكر ) 59

 يعرف أحد ىل دفعت أم ال؟
 ال نعم

ىل تستطيع أن تطيل من وقت اجللسات مع األصدقاء ألنك قادر  60
 على احملافظة على جو ادلرح والبهجة فيها؟

 ال نعم

 ال نعم أن ال تكون وقحاً مع الناس؟ لىل رباو  61
 ال نعم ىل تقلق لفًتة طويلة بعد ادلرور بتجربة معقدة؟ 62
 ال نعم بشكل عام، ىل تفكر قبل أن تقوم بأي خطوة؟ 63
 ال نعم يوما على أن يكون لديك أسلوب أو طريق خاص بك؟ ت  را ىل أصر  64
 ال نعم ىل تعاين من توتر األعصاب؟ 65
 ال نعم ىل تشعر غالبا بالوحدة؟ 66
 ال نعم بشكل عام، ىل تثق يف أن الناس يقولون احلقيقة؟ 67
 ال نعم ىل تفعل دائما ما تنصح بو غَتك؟ 68
رح   69  اً مشاعرك بسهولة عندما غلد الناس فيك أو يف أعمالك عيب ىل ذب 

 ؟أو خطأً 
 ال نعم

 ال نعم اتباع أسلوبك اخلاص؟ىل اتباع القواعد االجتماعية أفضل من  70
 ال نعم ىل حدث مرة وأن تأخرت عن موعد أو عمل؟ 71
 ال نعم إلثارة والصخب من حولك؟اىل ربب الكثَت من  72
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 ال نعم ىل تريد أن ؼلاف منك الناس؟ 73
 ال نعم ىل تؤجل أحيانا عمل اليوم إذل الغد؟ 74
 ال نعم واحليوية؟ ليك األخرون على أنك مليء بالنشاطإىل ينظر  75
 ال نعم ىل يكذب عليك الناس كثَتاً؟ 76
 ال نعم ىل تعتقد بأن للفرد واجبات خاصة ضلو أسرتو؟ 77
 ال نعم ىل لديك حساسية ضلو بعض القضايا واألمور؟ 78
 ال نعم ىل أنت مستعد دائما بأن تعًتف باخلطأ إذا صدر منك؟ 79
 ال نعم .ىل تشعر بالشفقة على حيوان مدىوس؟ 80
 ال نعم عندما تتعصب، ىل ذبد من الصعوبة التحكم يف أعصابك؟ 81

 

 .رجاًء، تأكد من أنك أجبت على مجيع األسئلة 
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