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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــتالك

الكتاب خير جليس، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي. 
في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  

بحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  السيكولوجية(النفسية)في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح ال
 ..والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية

  
ص�ر ه%ا ال"�اب ع� دار ال"�اب ال �ی�، وه	 م� تأل�� ال���	ر ب�ر دمحم االن�ار� وه	 أس�اذ في 

، ?قع 2002-1422ق56 عل5 ال4ف2 01ل�ة العل	م االج�.ا-�ة في جامعة ال"	()، ص�ر ه%ا ال"�اب عام 
  صف ة، تE.4) م �	(ات ال"�اب على:  751اب في ال"�

 مقای�2 الGHل  -
 مقای�2 ال Jج ال.	قفي  -
 مقای�2 ال%نK ال.	قفي  -
 مقای�2 ال�4م ال.	قفي  -
-  �LHر 1ال	عMاس ال�Oم 
 قائ.ة ب�S لالك�Pاب  -
 مقا?2 ب�S لل�أس -
 م�Oاس جامعة ال"	() لل�فاؤل وال�Mاؤم -
 م�Oاس ال�	جه ن 	 ال �اة  -
 JZ ال	اقعي م�Oاس ال�فاؤل غ -
 قائ.ة حالة وس.ة القل]  -
-  KEقائ.ة حالة وس.ة الغ 
 قائ.ة ال االت ال4ف�6ة  -
 اس�H_ار ال االت ال^.ان�ة  -
 قائ.ة س.ات ال��HMة ال"	(��ة -
 قائ.ة ال�فات  -
 قائ.ة ال�فات الع�aJة اإلسالم�ة  -

حرص الباحث على تقديم كل  
مقياس بصورة شاملة وواضحة  
من حيث الهدف والبيانات  
السيكومترية وتعليمات  
التطبيق والتصحيح والمعايير  
والصفحة النفسية والمراجع  
والمالحق، يأمل الباحث في  
النهاية ان تعم الفـائدة على  
جميع أعضاء هيئة التدريس  
بكليات واقسام علم النفس  

النفسيين وجميع    واالخصائيين
العاملين في المجال
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 القائ.ة ال"	(��ة لل.Hاوف ال.Jض�ة  -
 اس�H_ار آیLنS لل��HMة (ص�غة الJاش�ی�) -
 .ة الع	امل الH.6ة ال"hJi لل��HMة قائ -
 

  ال�ق�مة 

في مق�مة ال_اح� ی%�J انه تL�Jت اه�.اماته على تG.�ع الع�ی� م� ال.قای�2 ال4ف�6ة خ�	صا في 
مGال ال��HMة و�%لS أسه.) عE	(ة ال_اح� في الJاm1ة االور�aة ل�راسة ال��HMة و م.ا اثJاه في 

العل.�ة في الع�ی� م� الiل�ان ساع�ه ه%ا االمJ على ال�عJف ه%ا ال.Gال حE	ره الع�ی� م� ال.oت.Jات 
على الع�ی� م� ال_اح^�Z في مGال عل5 ال4ف2 ال��HMة ، ولق� قام ال"�اب ب��و(� او اق�_اس 1عq ه%ه 
ال.قای�2 م� ناح�ة وم� ناح�ة أخG��4� hJة م� الJiHات قام ب��.�5 الع�ی� م� ال.قای�2 ال4ف�6ة �إسهام 

.�0_ة الع�aJة لعل5 ال4ف2 ال��HMة G.1.	عة م� ال.قای�2 ال�ي ت5 ت�.�.ها أساسا في ن 	 اثJاء ال
ال.�G.ع ال"	(�ي أو ال.�G.عات الع�aJة، وأخJZا عق� ال_اح� العLم على تG.�ع مع5t ه%ه ال.قای�2 
ا ل�E.ها في مJجع واح� ل"ي تع5 الفائ�ة على ج.�ع ال.ه�.�Z 1عل5 ال4ف2 ال��HMة على م�Hلف فPاته

� اله�ف وال�iانات ال0�6	م�J(ة Zرة شاملة وواض ة م� ح	اس �1�Oعلى تق�?5 �ل م �ولق� حJص ال_اح
وتعل�.ات ال�Zim] وال�� �ح وال.عایJZ وال�ف ة ال4ف�6ة وال.Jاجع وال.الح]، ?أمل ال_اح� في ال4ها?ة ان 

خ�ائ�ZZ ال4ف�ZZ6 وج.�ع تع5 الفائ�ة على ج.�ع أعEاء هPZة ال��ر(2 01ل�ات واق6ام عل5 ال4ف2 واال
العامل�Z في ال.Gال، ی%�J ال_اح� في االرشادات العامة في ب�ا?ة ال"�اب انه ت5 االل�Lام بt4ام م �د 
 [Zimاس، ال��ق وال^_ات، تعل�.ات ال��O.ات اع�اد ال	mال�الي: ال.ق�مة، خ 	اس على ال4 �Oل�ق�?5 �ل م

  . وال�� �ح، ال.عایJZ، -_ارات ال.�Oاس وال.الح]
  
 ل
  مقای� ال�

  ال.ق�مة:
?ع�Ji الGHل م� اح� األس_اب ال�ي تعJف الفJد في اش_اع حاجاته وع� ت قZ] ال�	اف] ال4اجح 
ال.M4	د ألنه ? 	ل دون ت قZ]  ال�فاعل االج�.اعي ال4اجح للفJد، یJiه� ال"�اب 1إدراجه ع�دا م� 

� للGHل فJ�%Z تعJ(� ز(.اردو ال�راسات في ه%ه ال�H	ص، 1ع� ذلS ?عJض ل4ا ع�دا م� ال�عار(
(Zimbardo)   ابJmها اضiة عامة ?�احJiخ 	ال�غار، فه �ZاهقJ.ال hل 1أنه معاناه ال%ات ل�GHال "

)  1أنه ال.Zل ل�Pilkonis K4Gاو خلل و��في او أف"ار مM	شة وغJZ سارة" ، �.ا عJفة بZل"	ن�2 (
  �114	رة غJZ م4اس_ة ص ال�فاعل االج�.اعي مع ال.Mار�ة في ال.	اقف االج�.ا-�ة

  ��اس الGHل:
?Eع ال_اح� ب�Z أی�ی4ا ع�دا م� ال.قای�2 ال�ي وضع) ل�Oاس الGHل، و(عJض اه5 ال.قای�2 ��.ا 

  یلي:
ونقله الى الع�aJة ال_اح� ال الي في دارسة  1983م�Oاس القل] ال�فاعلي، م� تأل�� الر�  - 1
اخ��ارات و(x 5  2�Oب�4ا  �15ة، و(�"	ن ال.�Oاس م� على ال^قافة الm)Jiان�ة وال^قافة ال"	(� 1993سا1قة 

الG	انK ال.ع��Jة وال	ج�ان�ة للGHل، وق� عJف الر� القل] ال�فاعلي على انه نLعة ل�h الفJد االس�Gا1ة 
 K4Gة وال�mالH.ة في ال_�Jر 1ال"ف وال�"�5 او ع�م ال	عMاجهة وال	اقف ال.	في م Jت	ة وال�LفJ4لل

 17االج�.اعي ص
ال_اح� -وتعK)J االن�ار�  1982لGHل االج�.اعي، م� تأل�� ج	نL و راسZل م�Oاس ا - 2
اخ��ارات ت2�O الGانK ال.عJفي وال	ج�اني ل6.ة الGHل،  x 5-_ارة  22و(�"	ن ال.�Oاس م�  - ال الي

الGHل 1أنه م�6	h م� ال�	تJ وع�م الJاحة والm.أن4Zة في حE	ر  1982وق� عJف ج	ن و راسZل 
 17ح االن�ار� ان ه%ا ال.�Oاس ق� اس��Hم في 1 	ث الGHل ص االخJ(�، وق� أوض

تم االلتزام بنظام محدد لتقديم  
كل مقياس على النحو التالي:  
المقدمة، خطوات اعداد  
المقياس، الصدق والثبات، 
تعليمات التطبيق والتصحيح،  
المعايير، عبارات المقياس  
. والمالحق

يعتبر الخجل من احد األسباب  
التي تعرف الفرد في اشباع  
حاجاته وعن تحقيق التوافق  
الناجح المنشود ألنه يحول دون  
تحقيق  التفـاعل االجتماعي  
الناجح للفرد
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ونقله الى الع�aJة  1981م�Oاس الGHل، قام 1إع�اد ه%ا ال.�Oاس في األصل ش�S وaاص  - 3
اخ��ارات ت2�O الGانK ال	ج�اني وال6ل	�ي ل6.ة الGHل، وق�  x 5ال_اح� ال الي، و(�"	ن ال.�Oاس 

�Hل 1أنه "القل] الGHاص الaو Sف ش�Jان ج.�ع ع �Zح ،"�)Jر االخ	Eوال"ف ال%� ? �ث في ح ��
 18ب4	د ال.�Oاس تع20 الJiHات وال6ل	��ات ال�ي ت �ث خالل ال�فاعل او ال�	اصل الG.عي  ص

4 -  �4)Jن و ف	اس في األصل وا�6�O.قام 1إع�اد ه%ا ال ،[ZEاالج�.اعي وال K4Gاس ال��Oم
ال" --_ارة ذات القهJ(ة اإلجا1ة "نع5 28ل.�Oاس م� ونقله الى الع�aJة ال_اح� ال الي، و(�"	ن ا 1969

 18ت2�O قل] ال�ق	(5 االج�.اعي ال.�.^ل 1الGHل ص
اس�H_ار الGHل، قام 1إع�اد ه%ا االس�H_ار ال_اح� د. االن�ار� وذلS م� خالل دراسة خاصة  - 5

اس القل] ) فJدا م� �الب جامعة ال"	() م� ال�Z64G ت5 اس��Hام م345�OأجJ() على ع4Zة ق	امها (
ال�فاعلي وم�Oاس الGHل االج�.اعي وم�Oاس الGHل وم�Oاس ال�K4G االج�.اعي والm_� [ZEار(ة واح�ة 

 19اخ�_ارات ص x   5ب�4ا  74ت�"	ن م� 
ونقله الى الع�aJة  1985م�Oاس الGHل ال.ع�ل، قام 1إع�اد ه%ا ال.�Oاس ش�S و مZلMایJ عام  - 6

 ��mالل�iة ح.اده و ح�6 ع	ل	اس م� ، و(�1999ل�O.ن ال	ارة  20"_-x 5  2 ثالثة�Oاخ��ارات ت
 19م0	نات للGHل هي الGانK ال.عJفي والGانK ال6ل	�ي والGانK الفLZ(	ل	جي ل6.ة الGHل ص 

ونJtا أله.�ة وشZ	ع ه%ه ال.قای�2 ل�Oاس س.ة الGHل و أوسعها ان�Mارا، ?ق�م ال_اح� خm	ات إع�اد 
  ال.قای�2 في ص	رتها ال"	(��ة:

ال4i	د، قام ال_اح� ب�Jج.ة ب4	د ال.قای�2 األرaعة م� اللغة اإلنGلLZ(ة الى الع�aJة، ول5 تJج.ة  - 1
?JG� أ� تع�یل (ح%فا او إضافة) لل.قای�2 ال.عaJة 1ال64_ة لع�د ال4i	د او مE.	نا في ال.قای�2 األرaعة 

 20للGHل ص
 40ال��ق و(عJض ل4ا ال_اح� ن�ائج ال��ق ص  - 2
3 -  � 44ن�ائج صال^_ات و(عJض ل4ا ال_اح
4 - :[Zimتعل�.ات ال� 
م�Oاس القل] ال�فاعلي، ?im] ذات�ا وتع� ال�عل�.ات ال.�ونة على ورقة األسPلة �ا��ة ل�	ج�ه  -

 [Zimق ال�Jو(�6غ �Zص	ن م�  5- 3ال.ف 	ل  15دقائ] ، وال.قا?2 م0� Jص ب�ق�ی	م ال.ف 	ارة ?ق_-
تim4] ب�رجة -تim4] نادرا -im] اب�ا-_ارة على م�Oاس خ.اسي وفقا ل�رجة مmا1قة ال�_ارة له (الت4

 45تim4] دائ.ا) ، و(%�J ال_اح� ال�عل�.ات ن�ا ص  -تim4] عادة - م�	سmة او 1اع��ال
 5م�Oاس الGHل االج�.اعي، ?im] ذات�ا و4aفJ� 2(قة م�Oاس القل] ال�فاعلي ت.ام و(�6غJق  -

^ال ت	ض ي لل�عل�.ات -_ارة ووضع) خ.2 ب�ائل، ?عJض ال_اح� م 22دقائ] وال.�Oاس م0	ن م� 
 45ن�ا لل.ف 	ص ص

-_ارات ?ق	م ال.ف 	ص  9دقائ] ، وال.�Oاس م0	ن م�  3م�Oاس الGHل، ?im] ذات�ا و(�6غJق  -
 46ب�ق�یJ �ل -_ارة على م�Oاس خ.اسي ص 

م�Oاس ال�K4G االج�.اعي او الim? ،[ZE] ذات�ا وتع� ال�عل�.ات ال.�ونة على ورقة األسPلة  -
 28دقائ] وال.�Oاس م0	ن م� 10الى  �5ه ال.ف 	ص�Z، و(�6غJق ال�Zim] م� كا��ة ومJ��Hة ل�	ج

-_ارة ?ق	م ال.ف 	ص�Z ب�ق�یJ �ل -_ارة على م�Oاس ث4ائي ص�غة ب�یل�Z وفقا ل�رجة مmا1قة ال�_ارة ( 
 47ال)، ?عJض ال_اح� ال�عل�.ات ن�ا لل.ف 	ص ص - نع5

-_ارة ?ق	م ال.ف 	ص  �48اس م0	ن م� د��قة وال.O 15اس�H_ار الGHل، ?im] ذات�ا و(�6غJق  -
وتع4ي دائ.ا ،  5وتع4ي اب�ا الى اعلى  1ب�ق�یJ �ل -_ارة على م�Oاس خ.اسي ال��رج م��رج م� اقل 

 47ی%�J ال_اح� ال�عل�.ات ن�ا لل.ف 	ص ص 
-  [Zimق ال�Jذات�ا و(�6غ [im? ،ل ال.ع�لGHاس ال�Oن م�  5م	اس م0�O.ارة  18دقائ] وال_-

اب�ا الى اعلى  1ب�ق�یJ �ل -_ارة على م�Oاسي خ.اسي ال��ر(ج م��رج م� اقل درجة  ?ق	م ال.ف 	ص

يضع الباحث بين أيدينا عددا  
من المقـاييس التي وضعت  
لقياس الخجل، ويعرض اهم  
المقـاييس  

مقياس القـلق التفـاعلي، من  
ونقـله الى   1983تأليف الري  

العربية الباحث الحالي في  
على   1993دارسة سابقة  

الثقـافة البريطانية والثقـافة  
الكويتية، ويتكون المقياس  

اختيارات    x 5بندا   15من  
ويقيس الجوانب المعرفية  
والوجدانية للخجل
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 47دائ.ا، ?عJض ال_اح� ال�عل�.ات ن�ا لل.ف 	ص ص  5درجة 
 تعل�.ات ال�� �ح: - 5
ب�4 و�aائل اإلجا1ة خ.6ة هي الفPات  15م�Oاس القل] ال�فاعلي، ?M.ل ال.�Oاس على  -

الى  5و(J�M ال�ق�یJ  5-1ب�4 في ال.�Oاس درجة ت�Jاوح ب�Z و(�iأ ال�� �ح 1إعmاء �ل  5\4\3\2\1
 JZM? 4.اZل بGHتفع م� الJم h	�6د م	د  1وج	ع ب4.G1 S(اته ، وذل	ل في ادنى م�6Gد خ	الى وج

� تعmي درجة مع0	سة وم� ه4ا فانه ?.�0 اس�JHاج ال�رجة  15\10\6\ 3ال.�Oاس ما ع�ا ال4i	د رق5 Zح
 48.ف 	ص G1.ع ال�رجات مع ضJورة ال�Oام 1ع20 تلS ال�رجات صال"ل�ة ال�ي ح�ل علZها ال

- 3-2-1ب�4 و�aائل خ.6ة لإلجا1ة هي  22م�Oاس الGHل االج�.اعي، ?M.ل ال.�Oاس على  -
 49و(�5 ت� �ح ال.�Oاس 1أن تG.ع تق�یJات ال�_ارات مع 1عEها لل �	ل على درجة �ل�ة ص 5- 4

و(�5  5- 4- 3-2-1ل خ.6ة لإلجا1ة هي ب4	د و�aائ 9م�Oاس الGHل، ? �	� الGHل على  -
 �Zواح بJاس درجة ت��O.اء �ل ب�4 في الm�4  5-1ال�� �ح 1إعiد ما ع�ا ال	4iفي ج.ع ال S2وذل  �Zح

تعmي درجة مع0	سة و(�5 ت� �ح ال.�Oاس 1أن تG.ع تق�یJات ال�_ارات مع 1عEها لل �	ل على درجة 
 49كل�ة ص

ال - ب�4 و�aیل�Z لإلجا1ة ه.ا نع5 28ال.�Oاس م�  م�Oاس ال�K4G االج�.اعي والZE]، ی�"	ن  -
و(�iأ ال�� �ح �ل ب�4 في ال.�Oاس درجة لإلجا1ة نع5 وصفJ لإلجا1ة ال، وذلS في ج.�ع ال4i	د ما ع�ا 
ال4i	د ال�ي تعmي درجات مع0	سة، وم� ه4ا فإنه ?.�0 اس�JHاج ال�رجة ال"ل�ة ال�ي ح�ل علZها 

 49ل"ل إجا1ة اخ�ارها ال.ف 	ص صال.ف 	ص G1.ع ال�رجات او ال4قا� 
و(�5  5-4-3- 2- 1ب�4 و�aائل خ.6ة لإلجا1ة هي  48اس�H_ار الGHل، ی�"	ن االس�H_ار م�  -

 �Zاوح بJار درجة ت�_Hاء �ل ب�4 في االس�mد ال�ي  5-1ال�� �ح 1إع	4iد ما ع�ا ال	4iفي ج.�ع ال Sوذل
ي ح�ل علZها ال.ف 	ص G1.�ع تق�یJات تعmي درجات مع0	سة وه4ا ?.�0 اس�JHاج ال�رجة ال"ل�ة ال�

 50ال�_ارات مع 1عEها ال_عq ض
 5-4-3-2- 1ب�4 و�aائل خ.6ة لإلجا1ة  18م�Oاس الGHل ال.ع�ل، ی�"	ن م� ال.�Oاس م�  -

 �Zاوح بJاس درجة ت��O.اء �ل ب�4 في الmد  5-1و(�5 ال�� �ح 1إع	4iد ما ع�ا ال	4iفي ج.�ع ال Sوذل
4ا ?.�0 اس�JHاج ال�رجة ال"ل�ة ال�ي ح�ل علZها ال.ف 	ص G1.�ع ال�ي تعmي درجات مع0	سة وه

 50تق�یJات ال�_ارات مع 1عEها ال_عq ص
6 -  �Hاو اش �Hها شZ(ات ذات داللة تقارن بها ال�رجات ال�ي ح�ل عل	هي م�6 :JZال.عای

�ي �i] على م�Oاس مع�Z وذلS ل"ي ن �د مL�Jه ومع4ى درج�ه 1ال64_ة لع4Zة ال�ق�Z4  وهي ال.G.	عة ال
علZها ال.�Oاس به�ف اش�قاق ال.عایJZ ال�ي ?.�0 مقارنة الفJد بها، وق� تأخ% ال.عایJZ في مGال ال�Oاس 

 1000ال4ف6ي ع�ة ص	ر هي ال.�	سmات و االن Jافات ال.��ار(ة وال.�4ZPات، ف�"	ن) ع4Zة ال�ق�Z4 ال"ل�ة 
-17() وق� تJاوح) أع.اره5 ب�Z �ال_ة م� �الب جامعة ال"	  �583ال_ا و  �417الK و�ال_ة ب	اقع 

 لG.�ع الmالب 2,48عاما وان Jاف م��ار�  21,01عاما 1.�	س  ح6ابي  37
ال.�	سmات ال اس�iة واالن Jافات ال.��ار(ة، و(�Mع اس��Hام ه%ا ال4	ع م� ال.عایJZ في ال.Gال  -

لى �J(] ج.ع االكل0�4Zي بJغ5 عZ	aه ی�ل�H في اس�JHاج م�h ال�رجات ال�ي ?.�0 ان تع� س	(ة ع
االن Jاف ال.��ار� و�Jحه م� ال.�	س ، ?عJض ال_اح� ج�ول ال.�	سmات ال 6اب�ة واالن Jافات 

 51ال.��ار(ة لل�رجات ال�ي ح�ل علZها �الب مG.	عة ال�ق�Z4 على مقای�2 الGHل ص
-  h�.زع ه%ا ال	اس ث5 ی�O.ب� �ی� أقل وأعلى ��.ة على ال �Z44ة ال�قZج م� عJH�6�4ات، تZP.او ال

تق56 درجات ال.G.	عة على أساس مP	�، و( �د ال.�ZP ال64_ة ال.P	(ة لل االت ال�ي تقع 1ع� درجة 
مع4Zة، ?عJض ال_اح� في ج�ول الJتK ال.�4ZPة ال.قابلة لل�رجات الHام ل.قای�2 الGHل لع4Zة م� �الب 

 52ال.Jحلة الGام��ة ص
  اس ال��ج ال��قفي (اع�اد  ب�ر دمحم االن ار� ) \م�

مقياس الخجل االجتماعي، من  
 1982و راسيل    تأليف جونز

الباحث  - وتعريب االنصاري  
ويتكون المقياس من   -الحالي

اختيارات    x 5عبارة   22
تقيس الجانب المعرفي  
والوجداني لسمة الخجل

مقياس الخجل، قـام بإعداد هذا  
المقياس في األصل شيك  

ونقـله الى   1981وباص  
العربية الباحث الحالي، 

x 5ويتكون المقياس  
الجانب    اختيارات تقيس

الوجداني والسلوكي لسمة  
الخجل
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  ل.ق�مة:ا
ی%�J ال_اح� في ب�ا?ة مق�م�ه لل Jج ال.	قفي، ال Jج -_ارة ع� خJiة او اس�Gا1ة ذات�ة تK�4 على 
 �)Jر االخ	Eدد وال �اء في حJر 1ع�م االرت�اح او االس�^ارة ال�اخل�ة والقل] وال 6اس�ة لل%ات وال�	عMال

oد� الى الفMل و(�احK ه%ه ال الة ن��Gة عZ	ب في األداء ع�4 م.ارسة الt	اهJ ال6ل	��ة العامة م.ا ی
ال4ف�6ة 1عq ال.�غJZات الفZ6	ل	ج�ة م^ل ز(ادة ضaJات القلK وسJعة ال�4ف2 وز(ادة ت	تJ العEالت 

  71وز(ادة افJاز العJق وارتعاش األ�Jاف وتLول ه%ه االعJاض بLوال ال.	قف االج�.اعي ال.^JZ ص
ال.	قفي للJاش�ی� ل4ZاسK االس��Hام مع الJاش�ی� أوال: اع�اد ال4i	د، قام ال_اح� ب	ضع م�Oاس ال Jج 

 �Zد أوال م6ح لل.قای�2 ال.�احة 1اللغ�	4iات ال�ي ات_عها في وضع ال	mHال �ال"	(��ZZ، و�Ziaُ ال_اح
اإلنGلLZ(ة والع�aJة ثان�ا ت"	(� وعاء ب4	د م�6.� م� الo6ال مف�	ح ال4ها?ة وذلS نJtا الن مفه	م ال Jج 

5 ال�Gی�ة ال�ي ال ی�	افJ لها مقای�2 ع�ة، وعلى ه%ا األساس اع� ال_اح� اس�_انة ال.	قفي م� ال.فا¤�
�ال_ا و�ال_ة م� جامعة ال"	() ، ثال^ا ص�اغة  170اس�mال-�ة وزع) على ع4Zة م� م�احة ض.4) 

ع�د م� ال4i	د ص�اغة ع�aJة سهلة ل��4اسK االس��Hام مه الJاش�ی� وذلS اع�.ادا على وعاء ال4i	د وaلغ 
ب�4ا 1ع�ما ت5 ح%ف ال4i	د ال.J0رة وال.��اخلة والغامEة وص�_ة الفه5 وغJZ ال.�علقة  92ع�د ال4i	د 

1ال.	ض	ع وال�ي ال ت�لح ل.�G.ع4ا، را1عا اس��Hام ال. �Z.0، عJض ال_اح� ال4i	د على مG.	عة م� 
aة وJ��Hاس و�ان) م�O.في عل5 ال4ف2 ، خام6ا وضع تعل�.ات لل �Z��Hم �Z.0 ة وت �د ت6ع مm�6

� ?Gاب ع� �ل ب�4 م� ب4	د Z 1 ب م4ه ع�4 اإلجا1ة، سادسا ب�ائل اإلجا1ة	لm.ة الJص م_اش	لل.ف 
 دائ.ا. -عادة- م�	س  -أح�انا-ال.�Oاس ت_عا ل�iائل خ.6ة وهي: أب�ا

ثان�ا: ال��ق، ?عJض ال_اح� ن�ائج ت لZل ال4i	د وال� لZل العاملي وال��ق ال�قارaي واالخ�الفي 
  75ص

  79ال^ا: ال^_ات، تJZM ال�4ائج الى ات6اق داخلي مJتفع صث
را1عا: تعل�.ات ال�Zim]: ?.�0 تZim] م�Oاس ال Jج ال.	قفي س	اء في ال.	قف الفJد� ام الG.عي، 
و(�6غJق مع5t ال.ف 	ص�Z في اإلجا1ة ع4ه ح	الي عJMة دقائ] ، و(ق�Jح ال_اح� ان ی%�J صJاحة 

1أسل	ب �61  وعام، وق� وضع) تعل�.ات لل.�Oاس و�ان) مJ��Hة  لل.ف 	ص اله�ف العام م� ال.�Oاس
وm�6aة وت �د للف 	ص م_اشJة ال.mل	ب م4ه ع�4 اإلجا1ة، �.ا وضع ال_اح� خ.6ة ب�ائل لإلجا1ة 

  وهي:
 ج�ا = �^JZاJZ^� =             4ا 3= 1اع��ال           2             = قل�ال   1       =ال   0

ب�4ا ، و�aائل اإلجا1ة خ.6ة م� الفPات:  18خام6ا: تعل�.ات ال�� �ح: ?�M.ل ال.�Oاس على 
Jاج ال�رجة ال"ل�ة وال�ي ت^.ل  4-3-2-1- صفJHالس� Sوذل Jع ال�رجة داخل ال�وائ.G1 أ ال�� �ح�i)و

 �ل أ� حاصل ج.ع ال�رجات داخل ال�وائJ، وال�رجة ال"ل�ة ال�ن�ا على ال.�Oاس هي صفJ (ول5 ?
  اخ��ارات) x 4ب18�4( 72مف 	ص على ه%ه ال�رجة) أما ال�رجة ال"ل�ة الق�	h على ال.�Oاس هي 

) �ال_ا و�ال_ة 1035سادسا: ال.عایi� :JZ] ال.�Oاس على ع4Zة م� �الب جامعة ال"	() ق	امها (
1.�	س   35- �17ال_ة م� م�Hلف �ل�ات الGامعة، وق� تJاوح) أع.اره5 ب�Z  �615الK و  420ب	اقع 

لG.�ع االفJاد وق� اع�.� ال_اح� على ال.�	سmات ال 6اب�ة  3.02وان Jاف م��ار�  23.11ح6ابي 
وال.�4PZات وال�رجات ال�ائ�ة ب	صفها معایJZ ل.�Oاس ال Jج ال.	قفي ، ال.�	سmات ال 6اب�ة واالن Jافات 

�J(] ج.ع االن Jاف ال.��ار(ة، ی�ل�H في اس�JHاج م�h لل�رجات ال�ي ?.�0 ان تع� س	(ة ع� 
، ی	ضح ل4ا ال"�اب في ال.�4PZات،  81ال.��ار� و�Jحه م� ال.�	س ، ی	ضح ل4ا ال_اح� �G1ول ص

  83و ص 82وال�رجات ال�ائ�ة �G1اول ص 
  اس ال&ن% ال��قفي (اع�اد  ب�ر دمحم االن ار� ) \م�

K ألنه -_ارة ع� ? اول ال_اح� اس�عJاض ع�دا م� ال�عار(� له%ا ال.فه	م، فعJف اوزابZل ال%ن
 JZة او معای�Oر خل	د م� آثام او ان�هاكات ألمJفه الفJة 1.ا اق�m_تJسارة مفع.ة 1ال�4م م JZغ JاعMم

مقياس التجنب االجتماعي  
والضيق، قـام بإعداد هذا  
المقياس في األصل واطسون و  

ونقـله الى   1969فريند  
العربية الباحث الحالي، 

 28ويتكون المقياس من  
عبارة ذات القهرية اإلجابة  

ال" تقيس قـلق التقويم  -"نعم
االجتماعي المتمثل بالخجل  

مقياس الحرج الموقفي  
بدر دمحم   \(اعداد  

االنصاري )
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  92اج�.ا-�ة ص
  ?عJض ل4ا ال_اح� خm	ات اع�اد م�Oاس ال%نK ال.	قفي لل.�G.ع ال"	(�ي

�راسات ال6ا1قة في أوال: اع�اد ال4i	د: تmلK ب4اء ه%ا ال.�Oاس م� ال_اح� الJج	ع الى 1عq ال
ال.�Zان، وال�	جه الى م�G.ع ال�راسة لG.ع فقJاته وعلى ه%ا األساس أع� ال_اح� اس�_انة اس�mال-�ة 

�ال_ة وaلغ  �305ال_ا و �230ال_ا و�ال_ة ب	اقع  535وزع) على ع4Zة اس�mال-�ة وال�ي ت"	ن) م� 
فاد ال_اح� م� ه%ه الع4Zة في اع�اد عاما، وق� اس� 2.60عاما 1ان Jاف م��ار�  20.81م�	س  أع.اره5 

ب4	د م�Oاس ال%نK في ص	رته األول�ة، تE.� االس��iان االس�mالعي الo6ال: "?عاني مع5t ال4اس م� 
 Jجاء ذ�Jفال ،Jق) ال.اضي او ال اض	في ال Kر 1ال%ن	عMال Sل [iاذا �ان ق� س ،Kر 1ال%ن	عMال

ة االفJاد واألنmMة ال�ي ت^JZ ل�?S الMع	ر 1ال%نK؟" وق� ال.	اقف االج�.ا-�ة ال.^JZة للMع	ر 1ال%نK ون	-�
إجا1ة ت5 ت�64قها  3400بلغ مG.	ع إجا1ات ع4Zة ال�راسة االس�mال-�ة على الo6ال االس�mالعي ال.ف�	ح 

ب�4ا ص�اغة م�iئ�ة ل.�Oاس ال%نK ث5 أجJ()  53وذلS 1ع� ح%ف ال4i	د ال.J0رة م4ها ، ام�0 ص�اغة 
" 23إلح�ائ�ة ل4i	د ال.�Oاس، واص_ح ال.�Oاس �	ل ال.�Oاس في ص	رته األخJZة "سل6ة م� ال� ل�الت ا

- قل�ال -ب�4ا، وق� اع� ال_اح� تعل�.ات م	جLة لل.�Oاس، �.ا وضع) ب�ائل خ.6ة لإلجا1ة وهي ( أب�ا
  JZ^�98ا ج�ا) ص -�^JZا -1اع��ال

  105عاملي  صو ال� لZل ال100ثان�ا: ال��ق ?عJض ل4ا ال_اح� ج�اول ن�ائج ال��ق ص
ثال^ا: ال^_ات، ?JZM ال_اح� 1إن معامالت ال^_ات ال.JH�6جة م� م�Oاس ال%نK ال.	قفي تع� مقi	لة 

  109على مG.	عات ال�راسة (ال%�	ر واالناث ، ال"ل�ة) ص
را1عا: تعل�.ات ال�Zim]، ?.�0 تZim] م�Oاس ال%نK ال.	قفي س	اء في ال.	قف الفJد� ام الG.عي، 

.ف 	ص�Z في اإلجا1ة ع4ه ح	الي عJMة دقائ]، و(ق�Jح ال_اح� ان ی%�J صJاحة و(�6غJق مع5t ال
لل.ف 	ص اله�ف العام م� ال.�Oاس 1أسل	ب �61  وعام، وق� وضع) تعل�.ات لل.�Oاس و�ان) مJ��Hة 
وm�6aة وت �د للف 	ص م_اشJة ال.mل	ب م4ه ع�4 اإلجا1ة، �.ا وضع ال_اح� خ.6ة ب�ائل لإلجا1ة 

  وهي:
= أشعJ 1ال%نK 2= أشعJ 1ال%نK قل�ال                 J1 1ال%نK                    =ال  أشع0

  = أشعJ 1ال%نJZ^� Kا ج�ا4= أشعJ 1ال%نJZ^� Kا                  13اع��ال           
ب�4ا ، و�aائل اإلجا1ة خ.6ة م� الفPات:  23خام6ا: تعل�.ات ال�� �ح: ?�M.ل ال.�Oاس على 

Jاج ال�رجة ال"ل�ة وال�ي ت^.ل  4-3-2-1- صفJHالس� Sوذل Jع ال�رجة داخل ال�وائ.G1 أ ال�� �ح�i)و
حاصل ج.ع ال�رجات داخل ال�وائJ، وال�رجة ال"ل�ة ال�ن�ا على ال.�Oاس هي صفJ (ول5 ? �ل أ� 

اخ��ارات)  وق�  x 4ب23�4( 92مف 	ص على ه%ه ال�رجة) أما ال�رجة ال"ل�ة الق�	h على ال.�Oاس هي 
  1عq ال.ف 	ص�Z على ه%ه ال�رجة الق�	h. ح�ل

سادسا: ال.عایJZ في ال.�	سmات واالن Jافات ال.��ار(ة ?الح¨ ال_اح� ب	جه عام ارتفاع م�	سmات 
االناث ع� ال%�	ر في ال%نK م.ا ی��o ان االناث اك^J شع	ر 1ال%نK م� ال%�	ر و(�ف] ذلS مع �^JZ م� 

ل ال.�	سmات ال 6اب�ة واالن Jافات ال.��ار(ة وال	س�  وال.4	ال ال�راسات ال6ا1قة و(JZM ال_اح� الى ج�و 
، ?JZM ال_اح� الى ج�ول ی�Zi ��ه ال�رجات 112وال.�h الع4Zة األولى على م�Oاس ال%نK ال.	قفي ص 

 114وال�رجات ال�ائ�ة ص 113ال.�4Zات ص
  اس ال)�م ال��قفي (اع�اد  ب�ر دمحم االن ار�) \م�

�م في عل5 ال4ف2، وق� عJض ال_اح� ع�دا م� ال�عار(� له%ا ال.�mلح، فق� ی�iأ ال_اح� 1.فه	م ال4
عJف ل	(2 ال�4م 1أنه -_ارة ع� األل5 ال4ف6ي ال4اتج ع.ا ارت"_ه الفJد م� فعل او اق�Jافه مع��ة او 
فاحMة او أ� امJ خلقي ?عاقK عل�ه ال.�G.ع وغال_ا ما ?الزم الMع	ر 1ال�4م الMع	ر 1ال%نK ول"� الفJق 

�Z ال�4م وال%نK ه	 ان األول یJت_  1ارت"اب األم	ر ال. Jمة م^ل الف	اح© على ح�Z ال ?�J�M ال%نK ب
  124ارت"اب م^ل ه%ه الف	اح© او األم	ر ال�ي ? Jمها ال.�G.ع و(عاقK علZها ص

الحرج عبارة عن خبرة او  
استجابة ذاتية تنصب على  
الشعور بعدم االرتياح او  
االستثارة الداخلية والقـلق  
والحساسية للذات والتردد  
والحياء في حضور االخرين  
نتيجة عيوب في األداء عند  
ممارسة الظواهر السلوكية  
العامة  

نظرا الن مفهوم الحرج الموقفي  
من المفـاهيم الجديدة التي ال  
يتوافر لها مقـاييس عدة، وعلى  
هذا األساس اعد الباحث  
استبانة استطالعية وزعت على  

 170عينة من متاحة ضمنت  
طالبا وطالبة من جامعة  
الكويت  
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  خm	ات اع�اد م�Oاس ال�4م ال.	قفي ل.�G.ع ال"	(�ي
	ع الى 1عq ال�راسات ال6ا1قة في ال.�Zان وال�	جه أوال: اع�اد ال4i	د: تmلK ب4	د ه%ا ال.�Oاس الJج

الى م�G.ع ال�راسة لG.ع فقJات وعلى ه%ا األساس اع� ال_اح� اس�_انة اس�mال-�ة وزع) على ع4Zة 
عاما 1ان Jاف  12-�21ال_ا و�ال_ة وaلغ م�	س  أع.اره5  317ال�راسة االس�mال-�ة وال�ي ت"	ن) م� 

اح� م� ه%ه الع4Zة في اع�اد ب4	د م�Oاس ال�4م في ص	رته األول�ة عاما وق� اس�فاد ال_ 2,43م��ار� 
وتE.� االس�mالعي الo6ال ال�الي: " ?عاني مع5t ال4اس م� الMع	ر 1ال�4م، اذا �ان ق� سi] لS الMع	ر 
1ال�4م في ال	ق) ال.اضي او ال اضJ، فالJجاء ذ�J ال.	اقف االج�.ا-�ة ال.^JZة للMع	ر 1ال�4م ون	-�ة 

واألنmMة ال�ي ت^JZ ل�?S الMع	ر 1ال�4م؟" ، وق� بلغ مG.	ع إجا1ات ع4Zة ال�راسة االس�mال-�ة  االفJاد
إجا1ة ث5 ت�64قها وذلS 1ع� ح%ف ال4i	د ال.J0رة م4ها، أم�0  6300على الo6ال االس�mالعي ال.ف�	ح 

اإلح�ائ�ة ل4i	د ب�4ا ص�اغة م�iئ�ة ل.�Oاس ال�4م ال.	قفي ث5 أجJ() سل6لة م� ال� ل�الت  68ص�اغة 
ب�4ا، وق� اع� ال_اح� تعل�.ات م	جLة لل.�Oاس  35ال.�Oاس، واص_ح �	ل ال.�Oاس في ص	رته األخJZة 

ك.ا وضع ال_اح� نtام ل�� �ح ب4	د ال.�Oاس �ال�الي: تق�یJ درجات ال4i	د ب	ضع االوزان ال�ال�ة ل�iائل 
  اإلجا1ة
 = �^JZا ج�اJZ^� =4ا                  3= 1اع��ال           2     = قل�ال      1    =اب�ا      0

ثان�ا: ال��ق اس��Hم ال_اح� ال� لZل العاملي في م�Oاس ال�4م ال.	قفي ت�ل ال�4ائج على ات6اق 
 133داخلي مJتفع له وص�ق عاملي لل.�Oاس ص

ال�4م ال.	قفي تع� مقi	لة على  ثال^ا: ال^_ات ?JZM ال_اح� 1إن معامالت ال^_ات ال.JH�6جة م� م�Oاس
  140مG.	عات ال�راسة (ال%�	ر واالناث ، ال"ل�ة) ص

را1عا: تعل�.ات ال�Zim]، ?.�0 تZim] م�Oاس ال�4م ال.	قفي س	اء في ال.	قف الفJد� ام الG.عي، 
و(�6غJق مع5t ال.ف 	ص�Z في اإلجا1ة ع4ه ح	الي عJM(� دقائ]، و(ق�Jح ال_اح� ان ی%�J صJاحة 

ص اله�ف العام م� ال.�Oاس 1أسل	ب �61  وعام، وق� وضع) تعل�.ات لل.�Oاس و�ان) مJ��Hة لل.ف 	 
وm�6aة وت �د للف 	ص م_اشJة ال.mل	ب م4ه ع�4 اإلجا1ة، �.ا وضع ال_اح� خ.6ة ب�ائل لإلجا1ة 

  وهي:
1ال�4م = أشعJ 2= أشعJ 1ال�4م قل�ال                 1=ال  أشعJ 1ال�4م اب�ا                 0

  = أشعJ 1ال�4م �^JZا ج�ا4= أشعJ 1ال�4م �^JZا                  13اع��ال              
ب�4ا ، و�aائل اإلجا1ة خ.6ة م� الفPات:  35خام6ا: تعل�.ات ال�� �ح، ?�M.ل ال.�Oاس على 

Jاج ال�رجة ال"ل�ة وال 4-3-2-1- صفJHالس� Sوذل Jع ال�رجة داخل ال�وائ.G1 أ ال�� �ح�i)ي ت^.ل و�
حاصل ج.ع ال�رجات داخل ال�وائJ، وال�رجة ال"ل�ة ال�ن�ا على ال.�Oاس هي صفJ (ول5 ? �ل أ� 

اخ��ارات)   x 4ب35�4( 140مف 	ص على ه%ه ال�رجة) أما ال�رجة ال"ل�ة الق�	h على ال.�Oاس هي 
  درجة. 139وق� ح�ل 1عq ال.ف 	ص�Z على ه%ه ال�رجة الق�	h وهي 

ع�.� ال_اح� في ه%ه ال�راسة على ال�	سmات واالن Jافات ال.��ار(ة وال.�4ZPات سادسا: ال.عایJZ، ا 
 �Z44ة ال�قZم� ع JZه%ه ال.عای �وال�رجات ال�ائ�ة ب	صفها معایJZ ل.�Oاس ال�4م ال.	قفي وق� اش�] ال_اح

وع4Zة  �23,63ال_ا م� �الب جامعة ال"	() �ان م�	س  أع.اره5  372وهي ع4Zة ال%�	ر وق	امها 
عاما، ?JZM ال_اح� الى ج�ول ال%� ع�  �25,65ال_ة �ان م�	س  اع.اره�  412الناث ق	امها ا

ال.�	سmات ال 6اب�ة واالن Jافات ال.��ار(ة لل�رجة ال"ل�ة على م�Oاس ال�4م ال.	قفي لع4Zة ال%�	ر واالناث 
ة لل�رجات الHام ل�h ، ال�رجات ال�ائ�ة، ی�Zi ال_اح� في ج�ول ال�رجات ال�ائ�ة ال.قابل 142كل ح�ه ص

  143كل م� ال%�	ر واالناث على م�Oاس ال�4م ال.	قفي ص
  اع�اد) �  ب�ر دمحم االن ار�) \م�اس ال,ع�ر *ال�(

?عJف ال_اح� الMع	ر 1الLH� 1أنه الJt4ة ال6ل�iة لل%ات م.ا یoد� 1الفJد الى الMع	ر 1ال�ون�ة وال قارة 
 Jة في االخ�فاء ع� االخ_�J155(� صوع�م الفائ�ة وال  

مقياس الذنب الموقفي  
بدر دمحم   \(اعداد  

االنصاري )

عرف اوزابيل الذنب ألنه عبارة  
عن مشاعر غير سارة مفعمة  
بالندم مرتبطة بما اقترفه الفرد  
من آثام او انتهاكات ألمور  
خلقية او معايير اجتماعية  
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  خm	ات اع�اد م�Oاس الMع	ر 1الLH� لل.�G.ع ال"	(�ي
أوال: اع�اد ال4i	د، قام ال_اح� ب4iاء ه%ا ال.�Oاس 1ات_اع خm	ات ع�ی�ة م��ال�ة، �ان أولها وضع ب4	د 

� اش�.ل م�Oاس الLH� ال.�iئي على Zاس ح�O.ل)  54للiعة مقای�2 �ان) م�احة قaارا م� أر�Hب�4ا م
�ه�اف للLH� و اخ�_ار ال	عي ال	ج�اني 1ال%ات واس�H_ار ا1عاد الJZ.E وقائ.ة ال	عي وهي: م�Oاس االس

ال	ج�اني 1ال%ات، 1اإلضافة الى ب4	د مoلفة وضعها ال_اح� وذلS ب4اء على ال�عJ(� ال.ق�Jح للLH�، ث5 
وه5 م� ن6] ال4i	د ج.�عا، 1ع� ذلS ق�م ال.�Oاس ال.�iئي الى س_عة عJM فJدا م� ال. �Z.0 الJiHاء 

 ،�LHاس ال�Oفاءته ل� hل"ل ب�4 ل� �ی� م� Jدا وضع تق�یJم� �ل م4ه5 م4ف Kة ال��ر(2، و�لPZاء هEأع
وحK6 م�	س  تق�یJات ال. �Z.0 ل"ل ب�4 واتH% م��ار ت 0.ي، 1ع� ذلS ق�م ال.�Oاس الى ع�Z�4Z األولى 

م� االناث  1382ر وم� ال%�	  �558ال_ا و�ال_ة ب	اقع  1940م� �الب جامعة ال"	() ق	امها 
  156ص 1999ال.G6ل�Z في الف�ل ال�راسي ال^اني م� العام 

  160ثان�ا: ال^_ات، ?JZM ال_اح� 0M1ل عام ارتفاع ث_ات االت6اق ال�اخلي ص
  162ثال^ا: ال��ق، ?عJض ل4ا ال_اح� ال�Gاول ص

ساسي خ.اسي ب�4ا ?Gاب ع� �ل م4ها على أ 20را1عا: تعل�.ات ال�Zim]، ی�"	ن م�Oاس الLH� م� 
(دائ.ا) و(im] ال.�Oاس فJد?ا وج.ا-�ا و(�6غJق ت�imقه E1ع دقائ] و(ق�م  4تJاوح ب�Z صفJ (اب�ا) و 

لل.ف 	ص�Z ب	صفه اس��iانا الس�mالع اآلراء وال.MاعJ وم� األه.�ة 0.1ان ان ?JiH ال.ف 	ص�Z 1أنه 
  ل�2 ه4اك إجا1ات ص � ة وأخhJ خا�Pة.

نtام تق�یJ ال�رجات فه	 �61  وال ?�6غJق اال زم4ا ق�JZا ج�ت  خام6ا: تعل�.ات ال�� �ح، أما
و(� ح ال.�Oاس G1.ع ال�وائJ ال�ي وضعها ال.ف 	ص في �ل ع.	د م� االع.�ة الH.6ة لالخ��ارات 

و(JEب ال�"Jار ال.JH�6ج م� �ل عام	د على ح�ة في االخ�_ار الHاص 1ه أ�  4الH.6ة م� صفJ الى 
� االخ��ارات   xال�"Jارات Zوح ،�LHاس ال�Oة و(�.^ل ال�رجة ال"ل�ة على مJZة األخJmHع ناتج ال.G? 5ث ،

  80ف�"	ن ال�رجة ال�ن�ا= صفJ وال�رجة العل�ا= 5واالخ��ارات  20ان ال�_ارات 
سادسا: ال.عایJZ، اع�.� ال_اح� على ال.�	سmات واالن Jافات ال.��ار(ة وال.�4ZPات وال�رجات ال�ائ�ة 

O.ل JZصفها معای	اول ص ب�Gع�د م� ال �، وق� اش�ق) ه%ه العایJZ م�  �167اس الLH�، ?عJض ال_اح
�ال_ا و�ال_ة م� م�Hلف �ل�ات جامعة ال"	() وق�  194الع4Zة األولى م� �الب جامعة ال"	() ق	امها 

 �Zاوح) أع.اره5 بJس  ح6ابي  31الى  18ت	اف م��ار�  23.26عاما ب�.J 167ص 4.43وان  
س، ی%�J ال_اح� انه ?.�0 الق	ل اس�4ادا الى ال�4ائج ان م�Oاس الMع	ر 1الLH� اس��Hامات ال.�Oا

� ی�	فJ له ق�ر مJتفع م� ال^_ات وال��ق و(.�0 اس��Hامه في Zة، ح�Zة ج)Jم�	اص س�0	H1 ی�.�ع
مGاالت ع�ی�ة على سZiل ال.^ال ال ال �J عل5 ال4ف2 ال��HMة و عل5 ال4ف2 االرشاد� وعل5 ال4ف2 

  169ر� ص عJi ال Eا
  2 لالك/.اب )1993(تأل�� ب�S ، سJ�Z قائ�ة ب

 K)Jال]  \( تعHال�i(��ة  – 1996اح.� دمحم ع	رة ال"	1997ب�ر دمحم االن�ار�  \اع�اد ال�( 
  ال.ق�مة:

لق� حZt) قائ.ة ب�S لالك�Pاب 1اه�.ام �JZi على ال.�6	h العال.ي وق� حZt) ه%ه القائ.ة 1اه�.ام 
�aJفي اللغة الع JZiال] تع� م� كHال�iج.ة أح.� عJرة، وتع� ت	M4م JZرة وغ	M4ج.ات مJج.) ع�ة تJة ف�

 1993افEل ال�Jج.ات الع�aJة وال�ي ت�.LZ 1انها تع�.� على ال��غة االمJ(�0ة ال.ع�لة ال�ادرة عام 
 ب�4ا وال�أك� م� ت"افo ال��غ��Z، و(%�J ال_اح� مJاحل ال�m	ر له%ا م� 21وتعK)J القائ.ة ال"املة 
  180ال��غة األولى ص  1961ال.�Oاس ب�ا?ة م� عام 

  اع�اد ال�	رة ال"	(��ة لقائ.ة ب�S لالك�Pاب
أوال: تJج.ة ال4i	د، قام ال_اح� 1اس��Hام ال��غة الع�aJة لقائ.ة ب�S ال.ع�لة لالك�Pاب م� تعK)J اح.� 

وال	اردة في دلZل ال�عل�.ات  1978ع�i الHال] وال�ي تع�.� على ال��غة االمJ(�0ة ال.ع�لة وال.M4	رة عام 

تضمن االستبيان االستطالعي  
السؤال: "يعاني معظم الناس  
من الشعور بالذنب، اذا كان  
قد سبق لك الشعور بالذنب  

ي او الحاضر، في الوقت الماض
فـالرجاء ذكر المواقف  
االجتماعية المثيرة للشعور  
بالذنب ونوعية االفراد  
واألنشطة التي تثير لديك  
الشعور بالذنب

عرف لويس الندم بأنه عبارة  
عن األلم النفسي الناتج عما  
ارتكبه الفرد من فعل او  
اقترافه معصية او فـاحشة او أي  
امر خلقي يعاقب عليه المجتمع  

لبا ما يالزم الشعور بالندم  وغا
الشعور بالذنب ولكن الفرق  
بين الندم والذنب هو ان  
األول يرتبط بارتكاب األمور  
المحرمة مثل الفواحش على  
حين ال يشترط الذنب ارتكاب  
مثل هذه الفواحش  
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مG.	عة م� ال�_ارات، ت5E ب4	د القائ.ة وتعل�.اتها تJج.ة  21وال�ي ت �	� على  1993ال�ادر عام 
ع�60ة الى الع�aJة ب��J(ح ارون ب�S ، ث5 خEع) ال�Jج.ة ل.Jاجعات ع�ی�ة م� قiل ال.��Z��H في 

1ال64_ة لع�د ال4i	د او مE.	نها فأ1قى على  عل5 ال4ف2 ، ولJG? 5� ال_اح� أ� تع�یل (ح%فا او إضافة)
  182ب�4ا  ص 21ع�دها 

م�  707فJدا ب	اقع  1744ثان�ا: ت لZل ال4i	د، �_ق) قائ.ة ب�S لالك�Pاب على ع4Zة �	(��ة ق	امها 
% 39.4% م� �الب الGامعة و 27.3% م� الmالب ال^ان	� و 27.9االناث، ب	اقع  1037ال%�	ر و 

عاما  76-14% م� رaات الZi	ت، م.� ت�Jاوح أع.اره5 ب�Z �3.8 ال.�Z46 و م 2.8م� ال.	�ف�Z و 
وحK6 معامل ارت_ا� بJZس	ن  10.20وان Jاف م��ار� ق�ره  26.59ب�.	س  م��ار� ح6ابي ق�ره 

   183لل�رجات الHام ب�Z �ل ب�4 وال�رجة ال"ل�ة 1ع� ال�� �ح ل4i	د قائ.ة ب�S في ص�غ�ها الع�aJة ص 
اع�.� ال_اح� في ح6اب ث_ات ال.�Oاس على �J(قة معامالت ألفا م� وضع �Jون_اخ  ثال^ا: ال^_ات،

 Sد القائ.ة ول%ل	ع ب4�.Gا1ات لGان االت6اق في االس��iل Sواح�ة ول��غة واح�ة للقائ.ة وذل [Zim1ع� ت
?عmي معامل ألفا درجة ات6اق ما ب�Z حJ(ة و�%لS ت5 ح6اب ث_ات االت6اق ال�اخلي Jm1(قة الق6.ة 
ال���4ة 1ع� ت� �ح الm	ل وaع� تZim] واح� ول��غة واح�ة في القائ.ة و(.�نا ه%ا ال4	ع م� ال^_ات 

  �O.1188اس الت6اق ع4Zات م �	h القائ.ة على ثالثة مG.	عات ال%�	ر واالناث والع4Zة ال"ل�ة ص 
(� را1عا: ال��ق، ر�L ال_اح� على ص�ق ال�"	(� لالخ�_ار ، وه4اك �Jق ل 6اب ص�ق ال�"	 

أه.ها: ال� لZل العالي (ال��ق العاملي) واالرت_ا�ات مع اخ�_ارات (ال��ق ال�قارaي واالخ�القي) 
  189ص

خام6ا: ال.عایJZ، اع�.� ال_اح� على ال.�	سmات ال 6اب�ة واالن Jافات ال.��ار(ة وال.�4ZPات ب	صفها 
یJZ م� ع4Zة ال�ق�Z4 وق	امها معایJZ لقائ.ة ب�S لالك�Pاب في ص	رتها ال"	(��ة وق� اش�ق) ه%ه ال.عا

م� االناث وهي الع4Zة ال�ي حK6 على أساسها ث_ات  2303م� ال%�	ر و  1474فJدا ب	اقع  3775
193-  192وص�ق القائ.ة، و(عJض ال_اح� في ج�ول ال.�	سmات واالن Jافات ال.��ار(ة وال.�4ZPات ص

  أس  )1974ب�S و زمالؤه  \(تأل��م�اس ب2 لل
               K)Jب�ر دمحم االن�ار� ) \(تع  

  ال�ق�مة:

 Sاس ب��O.ج.ات، فJج5 ع�ة تJالعال.ي ف� h	�6.على ال JZi� لل�أس 1اه�.ام Sاس ب��Oي مtلق� ح
ص�رت  1988لل�أس م� اع�اد ب�S ، س�JZ ونJM م�Oاس ب�S لل�أس في اصله اإلنGلLZ� وفي عام 

  206ل64_ة لع�د ال4i	د او ن	ع�Zها صالm_عة ال^ان�ة لل.�Oاس ب�ون أ� تع�یل او إضافة 1ا
  ال�Hائ� ال0�6	م�J(ة ل.�Oاس ب�S لل�أس في ص	رته االصل�ة:

  208ال^_ات، أسفJ ف � االت6اق ال�اخلي م�6	h مJتفع ومقi	ل لالت6اق ال�اخلي لل.�Oاس ص
  210ال��ق: ی�.�ع ال.�Oاس ب�رجة م4اس_ة م� ال��ق الtاهJ� ص 

  S لل�أس في ص	رته الع�aJة:ال�Hائ� ال0�6	م�J(ة ل.�Oاس ب�
أوال: تJج.ة ال4i	د، قام ال_اح� ب�Jج.ة ب4	د ال.�Oاس م� اإلنGلLZ(ة الى الع�aJة 1ع� ال �	ل على 
م	افقة ال.oلف نف2 ه آرون ب�S، وعJض ال_اح� الH64ة ال.عaJة وال�	رة االصل�ة لل.�Oاس ل�روات 

في اللغة اإلنGلLZ(ة وم.� ی�ق4	ن اللغة ع�ی�ة م� ال.Jاجعة ب	اسmة ال.��Z��H في عل5 ال4ف2 و 
الع�aJة أ?Eا، ول5 ال_اح� 1أ� تع�یل ح%فا او إضافة 1ال64_ة لع�د ال4i	د او مE.	نها فأ1قي على ع�دها 

  217ب�4ا ص 20
ثان�ا: ال^_ات، اع�.� ال_اح� في ح6اب ال.�Oاس على �J(قة معامالت ألفا م� وضع �Jون_اخ 1ع� 

لل.�Oاس وذلS ل�iان م�h االت6اق في االس�Gا1ات لG.�ع ب4	د ال.�Oاس ول%لS  تZim] واح� ول��غة واح�ة
?عmي معامل ألفا درجة ات6اق ما ب�Z ال4i	د �.ا ت5 أ?Eا ح6اب ث_ات االت6اق ال�اخلي لل.�Oاس Jm1(قة 
� ?.�نا ه%ا ال4	ع م� ال^_ات �O.1اس Z 1 اس�O.واح� ل��غة واح�ة م� ال [Zimالق6.ة ال���4ة 1ع� ت

تضمن االستطالعي السؤال  
التالي: " يعاني معظم الناس  
من الشعور بالندم، اذا كان  

لك الشعور بالندم في    قد سبق
الوقت الماضي او الحاضر، 
فـالرجاء ذكر المواقف  
االجتماعية المثيرة للشعور  
بالندم ونوعية االفراد  
واألنشطة التي تثير لديك  
الشعور بالندم؟"

مقياس الشعور بالخزي (اعداد  
بدر دمحم االنصاري) \
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  217الت6اق ع4Zات م �	h ال4i	د وذلS في ث.ان دراسات م�6قلة م� �الب جامعة ال"	() ص
ثال^ا: ال��ق ،ت5 ح6اب ص�ق ال�"	(� ل.�Oاس ب�S لل�أس 1الJmق ال� لZل العاملي واالرت_ا�ات مع 

ه	 مقای�2 أخhJ (ال�قارaي واالخ�الفي) عل.ا 1أن ه%ا االجJاء 1ع� اجJاء أساسي لل� ق] م� اله�ف و 
  222ال�عJف على ال.عال5 ال0�6	م�J(ة لل.�Oاس 

را1عا: تعل�.ات ال�im?،[Zim] م�Oاس ب�S لل�أس ذات�ا وتع� ال�عل�.ات ال.�ونة على ورقة األسPلة �ا��ة 
-_ارة ?ق	م  20د��قة، وال.�Oاس م0	ن م�  10-5و مJ��Hة ل�	ج�ه ال.ف 	ص�Z و(�6غJق ال�Zim] م� 

Oل -_ارة م� Jص ب�ق�ی	ا1قة ال�_ارة له ال.ف mوفق) ل�رجة م �Zب�یل �Zاس ث4ائي ص�غة االخ��ار ب�
  ال)- (نع5

ال) و(�iأ ال�� �ح -ب�4ا و�aیل�Z ه.ا (نع5 20خام6ا: تعل�.ات ال�� �ح، ی�"	ن م�Oاس ال�أس م� 
1إعmاء �ل ب�4 في ال.�Oاس درجة لإلجا1ة (ب4ع5) ودرجة صفJ لإلجا1ة (ال) وذلS في ج.�ع ب4	د 

ماع�ا ال4i	د ال�ي تعmي درجات مع0	سة، وم� ه4ا فإنه ?.�0 اس�JHاج ال�رجة ال"ل�ة ال�ي ال.�Oاس، 
ح�ل علZها ال.ف 	صG1 �Z.�ع ال�رجات او ال4قا� ل"ل إجا1ة اخ�ارها ال.ف 	ص، و(.�0 ان ت�فاوت 

ة (ال � األق�ى)، وتع20 ال�رج 20ال�رجة ال"ل�ة على ال.�Oاس 1أك.له م� صفJ (ال � األدنى) الى 
qفH4ة ان ال�أس مEفH4.تفع ��.ا تع20 ال�رجة الJالعال.�ة أن ال�أس م  

سادسا: ال.عایJZ، ت"	ن) ع4Zة ال�ق�Z4 م� مG.	عة افJاد ال�راسات ال�ال�ة: الJا1عة، الHام6ة، ال6ادسة، 
 �ال_ا 1118ال6ا1عة، ال^ام4ة، ال�اسعة، العاشJة وال�ي ق� اس��Hم) في ح6اب ال^_ات وال��ق وق	امها 

، وق� اع�.� ال_اح� على ه%ه  21,29م� االناث و�ان م�	س  أع.اره5  671م� ال%�	ر و  447ب	اقع 
 JZصفها معای	�4ة وال�رجات ال�ائ�ة بZP.افات ال.��ار(ة وال�رجات الJ ات ال 6اب�ة واالنmس	ال�راسة ال.�

ات وال	س�  وال.4	ال ص ل.�Oاس ب�S لل�أس، و(�i ال_اح� في ال�Gاول لل.�	سmات ال 6اب�ة واالن Jاف
233  
  اس جامعة ال>�;: لل/فاؤل وال/,اؤم  ب�ر دمحم االن�ار�) \(اع�ادم�

?ق�Jح ال_اح� تعJ(فا لل�فاؤل وه	 ال�فاؤل نJtة اس�_Mار ن 	 ال.�6قiل تGعل الفJد ی�	قع األفEل 
في ال��HMة و(Jt�4 ح�وث الJZH و(Jن	 الى الG4اح و(�6_ع� ما خال ذلS، و(ف�Jض ان ال�فاؤل س.ة 

ل.�Hلف االفJاد درجات علZها (الفJوق الفJد?ة) و(ق�Jح ال_اح� تعJ(فا لل�Mاؤم وه	 ت	قع سلiي لألح�اث 
القادمة ?Gعل الفJد یJt4 ح�وث األس	أ و(�	قع الJM والفMل وخZ_ة األمل و(�6_ع� ما خال ذلS الى ح� 

  1254ع�Z ص
اس ال/فاؤل ال/,اؤم في ال�
/�ع ال>�;/ي@  

ع�اد ال4i	د، ات_ع ال_اح� في ب4اء م�Oاس ال�فاؤل وال�Mاؤم خm	ات ع�ی�ة م��ال�ة، �ان أولها أوال: إ 
ت	ج�ه سoال مف�	ح ال4ها?ة الى �الب ت��H عل5 ال4ف2 �ان ه%ا ن�ه: "ف"J في 1عq األشHاص 
ال.�فائل�Z ال%ی� تعJفه5 ث5 اك�K عJM صفات ت�فه5 وت�ف سل	�ه5 العام ال%� ?M0ف ع� صفة 

ؤل، ول�	ض�ح ����ة اإلجا1ة إل�S ال.^ال ال�الي م� صفات ال�HM ال.�فائل: یhJ ان ال.�6قiل ال�فا
س�0	ن مJMقا، وق� وضع سoال ثان م4ا�J ول"4ه م�عل] 61.ه ال�Mاؤم و�ان ال.^ال ال.ق�م له ع� صفة 

ان الo6الن ال�HM ال.�Mائ5 �.ا یلي: " یhJ ان اح�.ال ح�وث ال"	ارث ه	 اح�.ال �JZi" ، وق� وجه ه%
عاما ص  28و  �18ال_ا و�ال_ة تJاوح) أع.اره5 ب�Z  212الى ع4Zة م� �الب جامعة ال"	() ق	امها 

257  
ثان�ا: ال��ق، اس��Hم ال_اح� �Jق لل 6اب ص�ق م�Oاسي ال�فاؤل وال�Mاؤم، االت6اق ال�اخلي، 

 Jال��ق العاملي و(�6ع ،�LZZ.ي، ال��ق ال�aع�دا م� ال��ق ال�الزمي، ال��ق ال�قار �ض ال_اح
  260ال�Gاول ی	ضح ل4ا فZها ال�4ائج ص

ثال^ا: ال^_ات، اع�.� ال_اح� في ح6اب ث_ات ال.�Oاس على �J(قة " معامل ألفا" م� وضع �Jون_اخ 
1ع� تZim] واح� ول��غة واح� ل.�Oاس ال�فاؤل وال�Mاؤم وأخhJ ل.�Oاس ال�Mاؤم وذلS ل�iان م�h االت6اق 

يعرف الباحث الشعور بالخزي  
بأنه النظرة السلبية للذات مما  
يؤدي بالفرد الى الشعور  
بالدونية والحقـارة وعدم  
الفـائدة والرغبة في االختفـاء  
عن االخرين  

اشتمل مقياس الخزي المبدئي  
بندا مختارا من أربعة   54على  

مقـاييس كانت متاحة قبلت  
وهي: مقياس االستهداف  

تبار الوعي  للخزي و اخ
الوجداني بالذات واستخبار  
ابعاد الضمير وقـائمة الوعي  
الوجداني بالذات، باإلضافة  
الى بنود مؤلفة وضعها  
الباحث وذلك بناء على  
التعريف المقترح للخزي
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  4274	د ال.�Oاس ال	اح� صفي االس�Gا1ات لG.�ع ب
را1عا: ال�Zim] وال�� �ح وال�فim? ، JZ6] م�Oاس ال�فاؤل وال�Mاؤم فJد?ا او ج.��ا و(�6غJق E1ع 
 JiHوم� األه.�ة 0.1ان ان ن JاعM.الع اآلراء والmانا الس��iصفها اس�	ب �Zص	دقائ] وتق�م لل.ف 

ام� انا والن �ل شKG? �H ان ?عJi ال.ف 	ص�Z 1أنه ل�2 إجا1ات ص � ة وأخhJ خا�Pة فهي ل�6) 
ع� را?ه ومMاعJه ب�قه، اما نtام تق�یJ ال�رجات (ال�� �ح) فه	 �61  وال ?�6غJق اال زم4ا ق�JZا ج�ا، 
 Jع ال�وائ.G1 اس فل"ل م4ها درجة �ل�ة م�6قلة و(� ح االخ�_ار�Oاس ال�فاؤل م4ف�ال ع� م�O.و(�5 ل

) و(JEب 5-�1ة الH.6ة لالخ�_ارات الH.6ة (م�ال�ي وضعها ال.ف 	ص في �ل ع.	د م� االع.
االخ��ارات ثx  5في االخ��ار الHاص 1ه أ� ال�"Jارات  –على ح�ة  –ال�"Jار ال.JH�6ج م� �ل ع.	د 

0M1ل -?G.ع ن�ائج الmH	ة األخJZة و(.^ل ال�رجة ال"ل�ة على م�Oاس ال�فاؤل، وت4ف% اإلجJاءات ذاتها 
�  - م�6قلZاؤم، وحMاس ال��Oن ال�رجة ال�ن�ا= 5واالخ�_ارات  30ان ال�_ارات على م	وال�رجة  30ف�6"
  150العل�ا=

خام6ا: ال.عایJZ، ال.�	سmات واالن Jافات ال.��ار(ة: �_ق) القائ.ة على ع4Zة م� �الب جامعة 
و(	ضح ال_اح� في ج�ول 1عq  21.64و�ان م�	س  أع.اره5  915ال"	() م� م�Hلف ن=

Zاس�O.ص��ة لل	اس القائ.ة  �276 صاإلح�اءات ال�O.�4ة لZP.ال KتJال �،ال.�4ZPات و�Za ل4ا ال_اح
، ال�رجات ال�ائ�ة وأ?Eا ی	ضح ل4ا ال_اح� 279الع�aJة لل�فاؤل وال�Mاؤم ل�h ال�Z64G �ل على ح�ة ص 

وع4Zة  235ال�رجات ال�ائ�ة ال.قابلة لل�رجات الHام ل.�Oاسي ال�فاؤل وال�Mاؤم ل�h ع4Zة م� ال%�	ر ن=
 280ص  680اث ناالن

  اة  )1985شایJ ، �ارفJ  \( اع�ادم�اس ال/�جه ن�� ال�
K)Jب�ر دمحم االن�ار�) \(تع  

وه	 م� وضع �ل م� شایJ و �ارفJ ��اس الL4عة او ال.Zل لل�فاؤل، و(ق�� 1الL4عة او ال.Zل لل�فاؤل 
ة اكJi م� ح�وث أش�اء او ( أو الL4عة ال�فاؤل�ة) ال�	قع العام للفJد 1 �وث أش�اء او اح�اث ح46ة ب�رج

 4-_ارة م4ها  12اح�اث سPZة، وهي س.ة مJت_mة ارت_ا�ا عال�ا 1ال� ة ال4ف�6ة ال�ZGة، و(�"	ن م� 
-_ارات تJZM على ع20 الL4عة ال�فاؤل�ة واالرaع -_ارات األخhJ ت5  4-_ارات تJZM الى نLعة ال�فاؤل�ة و

الJغ5 م� انها خ.6ة اخ��ارات ت2�O ال�فاؤل ص وضعها إلخفاء ه�ف االخ�_ار وال ی�5 ت� � ها على 
293  

  اع�اد ال��غة الع�aJة ال"	(��ة ل.�Oاس ال�	جه ن 	 ال �اة
أوال: تJج.ة ال4i	د، قام ال_اح� ب�Jج.ة ب4	د ال.�Oاس اإلنGلLZ(ة الى الع�aJة الف� ى ال6هلة ث5 

5 ال4ف2، ث5 وضع ال_اح� خEع) ال�Jج.ة ل�ورات ع�ی�ة م� ال.Jاجعة م� قiل �ل ال.��Z��H في عل
تعل�.ات مJ��Hة وm�6aة و�aائل لإلجا1ة ت_عا لل�	رة االصل�ة، فm_ق) ال��غة الع�aJة على مG.	عة 
صغJZة الع�د م� �الب الGامعة لل�أك� م� وض	ح ال��اغة ولل�عJف ول5 ?ق5 ال_اح� 1أ� تع�یل (ح%فا 

  295ب�4ا ص 12لة فأ1قى ع�دها او إضافة) 1ال64_ة لع�د ال4i	د او مE.	نها في ه%ه ال.Jح
،  296ثان�ا: ال��ق اس��Hم ت لZل ال4i	د ی�i ال_اح� ع�دا م� ال�Gاول لع�دا م� ال�4ائج ص 

واس��Hم أ?Eا ال��ق ال�قارaي و االخ�الفي وذلS م� ح6اب االرت_ا�ات ال.�_ادلة ب�Z م�Oاس ال�	جه 
ال�أس ، االك�Pاب ، القل]، ال	س	اس القهJ�، ن 	 ال �اة ومG.	عة م� ال.�غJZات: ال�فاؤل ، ال�Mاؤم، 

 301ال%نK، الLH� وعلى ع4Zات م�6قلة م� �الب جامعة ال"	() و(	ضح ل4ا ال_اح� في ج�ول ص
ثال^ا: ال�Zim] ، ?.�0 تZim] م�Oاس ال�	جه ن 	 ال �اة س	اء في ال.	قف الفJد� ام الG.عي، 

ث دقائ]، و(ق�Jح ال.oلف ان ی%�J صJاحة و(�6غJق مع5t ال.ف 	ص�Z في اإلجا1ة ع4ه ح	الي ثال
لل.ف 	ص اله�ف العام م� ال.�Oاس 1أسل	ب م_6  وعام، وق� وضع تعل�.ات لل.�Oاس و�ان) مJ��Hة 
وm�6aة وت �د لل.ف 	ص م_اشJة ال.mل	ب م4ه ع�4 اإلجا1ة �.ا وضع خ.6ة لإلجا1ة، وع�4 االس�Gا1ة 

أو دائJة في نH6ة االخ��ار   X 	ص�Z ?ق	م	ن ب	ضع ل.�Oاس ال�	جه ن 	 ال �اة فان ال �اة فان ال.ف

قـائمة بيك لالكتئاب (تأليف  
)1993بيك ، سيتر  

احمد دمحم   \( تعريب  
اعداد    – 1996عبدالخالق  

بدر دمحم   \  الصورة الكويتية
)1997االنصاري  

حظيت قـائمة بيك لالكتئاب  
باهتمام كبير على المستوى  
العالمي وقد حظيت هذه  
القـائمة باهتمام كبير في اللغة  
العربية فترجمت عدة ترجمات  
منشورة وغير منشورة، وتعد  
ترجمة أحمد عبدالخالق تعد  
من افضل الترجمات العربية  
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  ) ال	ارد على ?6ار �ل -_ارة وال%� ?�ف مMاعJه5 ب	جه عام ت_عا یلي :5-1على الJق5 ال.4اسK ( م� 
  �^JZا ج�ا -5ك^JZا  -4ب�رجة م�	سmة   -3قل�ال    -2ال   - 1

وت� ح  5-1	زونة ت�Jاوح م� را1عا: ال�� �ح، ?عmى �ل ب�4 في م�Oاس ال�	جه ن 	 ال �اة درجة م
ال4i	د ال�الة على وج	د ال�فاؤل 1إعmائها االوزان ذاتها، وهي األرقام ال�ي قام ال.ف 	ص ب	ضع دائJة 
علZها في نH6ة االخ�_ار ب4Z.ا ت� ح ال4i	د ال.JZMة الى ع�م وج	د ال�فاؤل 1إعmائها أوزانا مع0	سة أ� 

وأرقام ب4	د  1-2- 3- 4- 5ت� ح 1ال�JتKZ  5-4-3-2- 1اإلجا1ات ال�ي وضع ح	لها ال.ف 	ص في 
، ول"ي  10-7- 6ال.�Oاس ال�الة على ع�م وج	د ال�فاؤل (وال�ي تعmي أوزانا مع0	سة) هي �.ا یلي 

ب_6ا�ة ال�رجات ال.	زونة لل4i	د العJM ال�ي ت"	ن ه%ا ال.�Oاس -تJH�6ج ال�رجة ال"ل�ة ل.�Oاس، تG.ع 
(ال �  50(ال � األدنى) الى  10� و(.�0 ان ت�فاوت ال�رجات م� 1ال64_ة لل4i	د ال�ي أوردها ال_اح

  األق�ى)
�ال_ا و�ال_ة  592خام6ا: ال.عایi� ،JZ] ه%ا ال.�Oاس على ع4Zة م� �الب جامعة ال"	() ق	امها 

عاما  18- �30ال_ة م� م�Hلف �ل�ات الGامعة، وق� تJاوح) أع.اره5 ب�Z  �352ال_ا و 240ب	اقع 
لG.�ع االفJاد وق� اع�.� ال_اح� على ال.�	سmات  2.14عاما وان Jاف م��ار�  121,42.�	س  ح6ابي 

  304ال 6اب�ة وال.�4ZPات وال�رجات ال�ائ�ة ب	صفها معایJZ ل.�Oاس ال�	جه ن 	 ال �اة ص
  ال�اقعي �Cاس ال/فاؤل غ  ب�ر دمحم االن�ار�) \( اع�ادم�

	 اس�Gا1ة ?ق	م بها الفJد ل.�h ت	قعه غال_ا ل �وث ق�م ال_اح� تعJ(فا إجJائ�ا لل�فاؤل غJZ ال	اقعي  وه
اح�اث إ?Gاب�ة م�4	عة اك^J م.ا ? �ث في ال	اقع وت	قع ح�وث االح�اث ال6ل�iة اقل م.ا ? �ث في ال	اقع 

  318ك.ا ?قاس 1ال4i	د ال�ي تE.�4ها أداة ال_ � ص
  اع�اد م�Oاس ال�فاؤل غJZ ال	اقعي لل.�G.ع ال"	(�ي

، ات_ع ال_اح� في ب4اء م�Oاس ال�فاؤل غJZ ال	اقعي خm	ات م��ال�ة، �ان أولها أوال: اع�اد ال4i	د 
ت	ج�ه سoال مف�	ح ال4ها?ة الى �الب ال.�خل الى عل5 ال4ف2 �ان ه%ا ن�ه: " ف"J في 1عq ال 	ادث 

لS اإل?Gاب�ة ال�ي یL(� اح�.ال ح�وثها في لS في ال	اقع وaعq ال 	ادث ال6ل�iة ال�ي ?قل اح�.ال ح�وثها 
في ال	اقع ث5 اك�K عJM ح	ادث إ?Gاب�ة وأخhJ سل�iة"، ول�	ض�ح ����ة اإلجا1ة إل�S ال.^ال ال�الي ل �ث 
إ?Gابي : "ام�لS ش�Jة �JZiة لل.قاوالت". وق� وضع سoال ثان م4ا�J وق� وجه ه%ان الo6الن الى ع4Zة م� 

�ال_ا و�ال_ة، تJاوح) أع.اره5  �270الب جامعة ال"	() ال.ق�ی� 1.قJر م�خل في عل5 ال4ف2، ق	امها 
 �Zاس على ع�د  25- 18ب�O.اقع  33، واش�.ل ال	د ب	4iاب�ة و  15م� الG?ب�4ا  18ب�4ا لألح�اث اإل

نقا�، ث5 �_ق) االس�_انة على  8لألح�اث ال6ل�iة، و(Gاب ع� �ل م4ها على أساس م�Oاس م��رج م� 
  319ص  499ف2 فJدا م� �الب مقJر م�خل الى عل5 ال 425ع4Zة ق	امها 

ثان�ا: ال��ق ی	ضح ل4ا ال_اح� ال��ق العاملي وال��ق ال�قارaي واالخ�الفي 1عJضه ع�دا م� 
  324ال�Gاول ت	ضح ل4ا ال�4ائج ص 

ثال^ا: ال^_ات، و(الح¨ ب	جه عام ام معامالت ث_ات االت6اق ال�اخلي واالس�قJار معامالت مقi	لة ب	جه 
  331اث صعام لل.�Oاس ل�h ع4Zات ال%�	ر واالن

را1عا: ال�im? ،[Zim] م�Oاس ال�فاؤل غJZ ال	اقعي فJد?ا او ج.��ا، و(�6غJق ت�imقا E1ع دقائ] و(ق�م 
 ،JاعM.الع اآلراء والmانا الس��iصفه اس�	ب �Zص	1أنه لل.ف  �Zص	ال.ف  JiHوم� األه.�ة 0.1ان ان ن

ل�2 ه4اك إجا1ات ص � ة وأخhJ خا�Pة �.ا ی�ع�Z ان نJiH ال.ف 	ص 1أنه ل�2 ه4اك زم4ا م �دا 
لإلجا1ة ول"� ?KG ان نi4هه5 ان اإلجا1ة األولى ت"	ن ادق عادة ول%ا ?KG اال ?ف"Jوا �^JZا في ال.ع4ى 

.�Oاس فان ال.ف 	ص�Z ?ق	م	ن ب	ضع دائJة في نH6ة االخ�_ار على ال�قZ] ل"ل -_ارة، وع�4 االس�Gا1ة لل
) Kق5 ال.4اسJ80-%10ال Sضه5 ل�لJاح�.ال تع hارد على ?6ار �ل -_ارة وال%� ?�ف م�	ال (%

  333االح�اث ص 
ب�4ا ?Gاب ع� �ل م4ها على أساس م�Oاس ث.اني، و(�iأ  24خام6ا: ال�� �ح ،?�M.ل ال.�Oاس على 

 \تأليفمقياس بيك لليأس (
)1974بيك و زمالؤه  

بدر   \(تعريب                
دمحم االنصاري )

حظي مقياس بيك لليأس  
باهتمام كبير على المستوى  
العالمي فترجم عدة ترجمات، 
فمقياس بيك لليأس من اعداد  
بيك ، ستير ونشر مقياس بيك  
لليأس في اصله اإلنجليزي وفي  

صدرت الطبعة   1988عام  
الثانية للمقياس بدون أي  
تعديل او إضافة بالنسبة لعدد  
البنود او نوعيتها  



13 

 

�رجة داخل ال�وائJ مع اس�_عاد ال�فJ العJM� ل"ل فPة م� فPات اإلجا1ة 1ال64_ة لألح�اث ال�� �ح G1.ع ال
اما �O1ة ال4i	د وال�ي ت�ور  21- 18- 17- 16- 14- 12- 10- 8- 6- 4- 2- 1ال6ارة وال�ي تM.ل على ال4i	د 

رجة ح	ل االح�اث ال.فGعة فإنها ت� ح 0M1ل مع0	س ث5 تG.ع مع ب4	د االح�اث ال6ارة ح�ى تJH�6ج ال�
  192وال�رجة ال"ل�ة الق�	h  24ال"ل�ة لل.�Oاس وال�رجة ال"ل�ة ال�ن�ا على ال.�Oاس هي 

سادسا: ال.عایJZ، ت"	ن) ع4Zة ال�ق�Z4 م� مG.	عة افJاد ال�راسة األولى ومG.	عة افJاد ال�راسة ال^ان�ة 
� ت.^ل الع4Zة األولى �الب الهPZة العZم) في ح6اب ال^_ات وال��ق ح�Hامة  لل�عل�5 وال�ي اس�

 644على ح�Z ت.^ل ع4Zة ال�راسة ال^ان�ة �الب جامعة ال"	() وق	امها  360ال��imقي وال��ر(K وق	امها 
، وق� حi6) ال.عایJZ في ه%ه ال�راسة اع�.ادا على ال.�	سmات ال 6اب�ة  21.40و�ان م�	س  أع.اره5 

.�Oاس ال�فاؤل غJZ ال	اقعي ، و(عJض ل4ا واالن Jافات ال.��ار(ة وال�رجات ال.�4ZPة وال�رجات ال�ائ�ة ل
  334ال_اح� ال�4ائج في ج�اول ص

  
  Eإع�اد قائ�ة حالة وس�ة القل)\  L)	فاج، جاك ،�Zش	رس�2، ل	ج ،JجJZiلZi1983س(  

 K)Jال]  \تعHال �i(��ة  – 1992اح.� دمحم ع	رة ال"	ب�ر دمحم االن�ار�  \اع�اد ال�  
  

  STAIقائ.ة حالة وس.ة القل] 
ال��غة "أ" و�ان اله�ف تm	J) قائ.ة  1966ونJMت ألول مJة عام  1964ء القائ.ة في عام ب�أ ب4ا

تقJ)J ذاتي مJ��Hة ن�i6ا �ي ت�H�6م في ال_ 	ث وت.�نا �O.1اس م	ض	عي ?�M.ل على مG.	عة م� 
ال4i	د ت2�O هي ذاتها حالة القل] وس.�ه، وق� غJZت ن�ائج ال_ 	ث ال.فه	م الJt4� للقل] ل�h مoلف 
القائ.ة وHaاصة االف�Jاضات ال.��لة 61.ة القل]، وم� ث5 ع�ل) أه�اف ب4اء القائ.ة واجJاءتها وأص_ ) 

ث5  1970ب4	د �ل م�Oاس فJعي (لل الة و ال6.ة) م�6قلة وم4ف�لة في ال��غة "س" ال�ي نJMت عام 
  348ت ) اس5 "ال��غة �" ص  1983نق ) األخJZة ونJMت عام 
  حالة وس.ة القل] ال�	رة ال"	(��ة لقائ.ة

  أوال: تJج.ة ال4i	د:
الm_عة ال^ان�ة وال�ي  1992قام ال_اح� 1اس��Hام ال��غة الع�aJة وال�ي تعK)J " أح.� ع�iالHال]" 

وال�ي ت �	� على م�Oاس�Z: حالة القل] وس.ة القل]  1983تع�� على ال��غة االمJ(�0ة "�" ال.ع�لة عام 
G)ب�4ا  و �)JMاس على ع�Oل �ل م.M)لف تعل�.ات و�Hع ب�ائل، وتaاب ع� �ل ب�4 1اخ�_ار ب�یل م� ار

ال.�Oاس�Z والب� م� ات_اع �J(قة ال�Zim] ال	اردة في ال�عل�.ات، وق� ب%ل األس�اذ ال"JZi " أح.� ع�iالHال]" 
� روجع) ال�Jج.ة على األصل مJاجعة Zة ح�aJة الى الع)LZلGد القائ.ة م� اإلن	ج.ة ب4Jا في تJZi� جه�ا

ة ع� �J(] أس�اذ م���H ث5 عJض) ال�Jج.ة واالصل اإلنGلLZ� على أرaعة م� عل.اء ال4ف2 د��ق
  353ال.�J(� ال%ی� ی�ق4	ن اللغ��Z ل.Jاجعة ال�"افo ال.ع4ى ب�Z اللغ��Z في �ل ب�4 ص

 ثان�ا: ال��ق، ? اول ال_اح� اإلجا1ة ع� الo6ال ال�الي: الى أ� ح� ?.�0 ان ?ع� االخ�_ار م�Oاسا ل�"	(�
نJt� او س.ة؟ وaال�الي یL�J ه%ا ال4	ع م� ال��ق على ن	ع ال	صف سل	�ي اش.ل واك^J دوما وتJG(�ا و(�5 
ح6اب ه%ا ال4	ع م� ال��ق 1الJmق ال�ال�ة: ت لZل ال4i	د (االرت_ا� ب�Z ال�4i وال�رجة ال"ل�ة على ال.�Oاس الفJعي) 

 2363 أخhJ (ال��ق ال�قارaي واالخ�الفي) ص ال� لZل العاملي (ال��ق العاملي) واالرت_ا�ات مع مقای�
ثال^ا: ال^_ات، ی	ضح ل4ا ال_اح� في ج�ول معامالت ث_ات قائ.ة حالة وس.ة القل] ل�h ع4Zات �	(��ة 

  366ص
 [imقها ذات�ا و(.�0 ان ت�imص ب�	م ال.ف 	ص..) قائ.ة حالة وس.ة القل] �ي ?ق ،[Zimرا1عا: ال�

ئ.ة ح�ود زم�4ة و( �اج �الب الGامعة ب	جه عام ثالث دقائ] تقJ(_ا فJد?ا او على مG.	عات ول�6) للقا
ل�".لة ال.�Oاس حالة القل] وم^لها ل�Oاس س.ة القل] ب4Z.ا ? �اج	ن س) دقائ] تقJ(_ا ل�".ل�ها معا، وعلى 
الJغ5 م� ان �^JZا م� ال4i	د ذات ص�ق �اهJ� ب	صفها مقای�2 القل] فإن الفاح� ?KG اال ?�H�6م 

لباحث بترجمة بنود  قـام ا
المقياس من اإلنجليزية الى  
العربية بعد الحصول على  
موافقة المؤلف نفس ه آرون  
بيك، وعرض الباحث النسخة  
المعربة والصورة االصلية  
للمقياس لدروات عديدة من  
المراجعة بواسطة المتخصصين  
في علم النفس و في اللغة  
اإلنجليزية وممن يتقنون اللغة  
العربية أيضا

مقياس جامعة الكويت للتفـاؤل  
بدر دمحم   \والتشاؤم (اعداد

االنصاري)
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قل] ع�4 اإلشارة الى ال.�Oاس ع�4 ال�Zim]  و�aال م� ذلKG? S ان ?Mار دائ.ا الى القائ.ة م�mلح ال
�O.1اسZها على انها "اس�H_ار ال�ق�یJ ال%اتي" وه	 الع4	ان ال.im	ع على نH6ة االخ�_ار ال%� ?ق�م 

  366لل.ف 	ص ص 
في نH6ة االخ�_ار   xوع�4 االس�Gا1ة ل.�Oاس حالة القل] فإن ال.ف 	ص�Z ?ق	م	ن ب	ضع عالمة 

ال	ارد على ?6ار �ل -_ارة وال%� ?�ف �M1ة مMاعJه5 االن ت_عا ل.ا یلي:  4-1على الJق5 ال.4اسK م� 
=ك^JZا ج�ا   ، وع�4 االس�Gا1ة ل.�Oاس س.ة 4=ب�رجة م�	سmة   3=الى ح� ما   2= ال مmلقا   1

ن 1ه ب	جه عام وذلS ب�ق�یJ م�h ت"Jار القل] فان ال�عل�.ات تعmى لل.ف 	ص�Z �ي ی4Zi	ا ما ال%� ?MعJو 
  دائ.ا .- 4ك^JZا   - 3أح�انا   -2اب�ا  -1مMاعJ القل] ل�یه5 ت_عا ل6ل5 تق�یJ رaاعي على ال4 	 ال�الي: 

وت� ح  4- 1خام6ا: ال�� �ح ، ?عmى �ل ب�4 في قائ.ة حالة وس.ة القل] درجة م	زونة ت�Jاوح م� 
  xاالوزان ذاتها، وهي األرقام ال�ي قام ال.ف 	ص ب	ضع عالمة  ال4i	د ال�الة على وج	د القل] 1إعmائها

علZها في نH6ة االخ�_ار، ب4Z.ا ت� ح ال4i	د ال.JZMة الى ع�م وج	د القل] 1إعmائها اوزانا مع0	سة، أ� 
وأرقام  1- 2-3-4ت� �ح 1ال�JتKZ  4-3-2-1في   xاالس�Gا1ات ال�ي وضع علZها ال.ف 	ص عالمة 

- 4- 2، وم�Oاس س.ة القل]:  9- 7- 6-3-�1الة على ع�م وج	د م�Oاس حالة القل]: ب4	د ال.�Oاس�Z ال
ب_6ا�ة ال�رجات ال.	زونة ال�6ع ال�ي ت"	ن ه%ا  –، ول"ي نJH�6ج ال�رجة ال"ل�ة ل"ل ال.�Oاس تG.ع  7

ال.�Oاس مع مالحtة ان ال�رجات تع20 1ال64_ة لل4i	د ال�ي أوردناها، و(.�0 ان ت�فاوت ال�رجات ل"ل 
  (ال � األق�ى) 36(ال � األدنى) الى  �9 م�Oاسي ال الة وال6.ة (كل على ح�ة) م� م

سادسا: اس��Hامات القائ.ة، اس��Hم) قائ.ة القل] ب�	سع �JZi في ال_ 	ث وال..ارسة االكل�0�4Zة م%4 
ل.�Lای� حالة وس.ة ، فق� زاد ع�د ال_ 	ث ال�ي اس��Hم) ه%ه األداة ن��Gة لالج.اع ا 1966تق�?.ها عام 

ب�Z االكل�ZZ0�4Z وال_اح^�Z على ال اجة ال.اسة الى ال�.LZZ ب�Z مفا¤�5 ال.Mقة او االنع�اب والقل] 
وال�.LZZ ب�Z القل] ب	صفه حاله انفعال�ة م�غJZة او مoق�ه والفJوق الفJد?ة في االس�ه�اف للقل] ب	صفه 

  369س.ة في ال��HMة ثاب�ه ن�i6ا ص
اح� على ال.�	سmات ال 6اب�ة واالن Jافات ال.��ار(ة وال.�4ZPات وال�رجات سا1عا: ال.عایJZ، اع�.� ال_

فJدا  416ال�ائ�ة ب	صفها معایJZ في ص	رتها ال"	(��ة وق� اش�ق) ه%ه ال.عایJZ م� ع4Zة ال�ق�Z4 وق	امها 
م� االناث �5 �الب جامعة ال"	() وهي الع4Zة ال�ي حK6 على أساسها  248م� ال%�	ر و  168ب	اقع 

  371ات وص�ق القائ.ة صث_
 %Hإع�اد  قائ�ة حالة وس�ة الغ )\  JجJi1996س�6ل(  

 K)Jشي  \(تعJالف�اح الق�i(��ة  – 1997ع	رة ال"	ب�ر دمحم االن�ار� ) \اع�اد ال�  
� ب�أ سZiلJiجJ في  –قائ.ة حالة Zاحل حJاع�اد ه%ه القائ.ة 1ع�ه م Jم ،KE1إع�اد  1983س.ة الغ

ذلS على غJار ال.�Oاس ال%� سi] ان اع�ه سZiلJجJ و ج	رس�© ول	ش�Z م�Oاس حالة وس.ة الغ�K و 
، وت�"	ن ه%ه القائ.ة م� خ.6ة 1997، قام ب�عi)Jها "ع�iالف�اح القJشي"  1980ع� حالة وس.ة القل] 

مقای�2 فJ-�ة  هي: م�Oاس حالة الغKE و(M.ل على عJMة ب4	د، وم�Oاس س.ة الغM? KE.ل ث.ان�ة 
الغKE لل�اخل و(M.ل ث.ان�ة ب4	د،  وم�Oاس ت	ج�ه الغKE للHارج و(M.ل ث.ان�ة  ب4	د، وم�Oاس ت	ج�ه

  383ب4	د، ص
KE(��ة لقائ.ة حالة وس.ة الغ	رة ال"	اع�اد ال�  

 K)Jوال�ي م� تع KEة لقائ.ة حالة وس.ة الغ�aJام ال��غة الع�H1اس� �أوال: تJج.ة ال4i	د، قام ال_اح
، وق� ب%ل ع�iالف�اح 1996على ال��غة االمJ(�0ة ال�ي نJMت  ، وال�ي تع�.�1997ع�iالف�اح القJشي 

القJشي جه�ا �JZiا ب�عK)J ال.�Oاس 1ع� ال �	ل على م	افقة ال.oلف األصلي وق� ت5 تع�یل ص�اغة 
1عq ال4i	د مع ال. افtة على مع4اها األصلي ل.ي ت�ف] مع ثقاف�4ا الع�aJة، ول5 ?ق	م ال_اح� 1إجJاء أ� 

  384افة 1ال64_ة لع�د ال4i	د او مE.	نها في م�Oاسي حالة وس.ة الغKE ص تع�یل ح%فا او إض
ثان�ا: ال��ق، ت5 ح6اب ص�ق ال�"	(� ل.قاسي حالة وس.ة الغKE 1الJmق: ت لZل ال4i	د (االرت_ا� 

يقترح الباحث تعريفـا للتفـاؤل  
وهو التفـاؤل نظرة استبشار نحو  
المستقبل تجعل الفرد يتوقع  
األفضل وينتظر حدوث الخير  
ويرنو الى النجاح ويستبعد ما  
خال ذلك

توجيه سؤال مفتوح النهاية الى  
طالب تخصص علم النفس كان  
هذا نصه: "فكر في بعض  
األشخاص المتفـائلين الذين  
تعرفهم ثم اكتب عشر صفـات  
تصفهم وتصف سلوكهم العام  
الذي يكشف عن صفة  
التفـاؤل
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ب�Z ال�4i وال�رجة ال"ل�ة ال"ل�ة على ال.�Oاس الفJعي) وال� لZل العاملي (ال��ق العاملي) واالرت_ا�ات مع 
  387قای�2 أخhJ (ال��ق ال�قارaي واالخ�الفي)، و(عJض ال_اح� ع�دا م� ال�4ائج في ج�اول في م

ثال^ا: ال^_ات، اع�.� ال_اح� في ح6اب ث_ات ال.قای�2 الفJ-�ة للقائ.ة على �J(قة معامل "ألفا" وضع 
KE تع�Ji مقi	لة كJون_اخ ، فان معامالت ال^_ات لل.قای�2 الفJ-�ة ال.JH�6جة م� قائ.ة حالة وس.ة الغ

  393ص 0.70ألنها تL(� ع� 
را1عا: ال�Zim] ، ص..) قائ.ة حالة وس.ة الغKE �ي ?ق	م ال.ف 	ص ب��imقاتها ذات�ا و(.�0 ان 
تZim] فJد?ا او على مG.	عات، ول�6) لقائ.ة ح�ود زم�4ة و( �اج �الب الGامعة ب	جه عام الى ثالث 

^لها ل�Oاس س.ة الغKE ب4Z.ا ? �اج	ن الى س) دقائ] دقائ] تقJ(_ا  ل�".لة م�Oاس حالة الغKE وم
في   xتقJ(_ا إلك.الها  معا ، وع�4 االس�Gا1ة ل.�Oاس حالة الغKE فإن ال.ف 	ص�Z ?ق.	ن ب	ضع عالمة 

ال	ارد على ?6ار �ل -_ارة وال%� ?�ف ش�ة مMاعJه5  4- 1نH6ة االخ��ار على الJق5 ال.4اسK م� 
ب�رجة �JZiة ، وع�4 االس�Gا1ة - 4ب�رجة م�	سmة - 3ب�رجة قلZلة -2 ال ی	ج� - 1االن ت_عا ل.ا یلي: 

 Sجه عام وذل	ون 1ه بJعM? �%ا ما ال	4Ziي ی� �Zص	ى لل.ف mفان ال�عل�.ات تع KEاس س.ة الغ�O.ل
- 3أح�انا  - 2نادرا   - 1ب�ق�یJ م�h ت"Jار مMاعJ القل] ل�یه5 ل6ل5 تق�یJ رaاعي على ال4 	 االتي: 

  دائ.ا -4ك^JZا   
 4-1خام6ا: ال�� �ح، ?عmى �ل ب�4 في قائ.ة حال وس.ة الغKE درجة م	زونه ت�Jاوح م� 

وت� ح ال4i	د ال�الة على وج	د الغKE 1إعmائها االوزان ذاتها، وهي األرقام ال�ي قام ال.ف 	ص ب	ضع 
�رجات ب_6ا�ة ال –علZها في نH6ة االخ�_ار ول"ي نJH�6ج ال�رجة ال"ل�ة ل"ل م�Oاس تG.ع   xعالمة 

ال.	زونة لل4i	د العJMة ال�ي ت"	ن ه%ا ال.�Oاس، و(.�0 ان ت�فاوت ال�رجات ل"ل م� م�Oاسي ال الة 
  (ال � األق�ى). 40(ال � األدنى) الى  10وال6.ة (كل على ح�ة) م� 

سادسا: ال.عایJZ، اع�.� ال_اح� على ال.�	سmات ال 6اب�ة واالن Jافات ال.��ار(ة وال.�4ZPات وال�رجات 
فJدا  �440ائ�ة ب	صفها معایJZ في ص	رتها ال"	(��ة، وق� اش�ق) ه%ه ال.عایJZ م� ع4Zة ال�ق�Z4 وق	امها ال

م� االناث م� �الب جامعة ال"	() وهي الع4Zة ال�ي حK6 على أساسها  220م� ال%�	ر و 220ب	اقع 
  395ث_ات وص�ق القائ.ة، و(عJض ل4ا ال_اح� ال�Gاول ت	ضح ل4ا ال�4ائج ص

 ةقائ�ة اJت2  \(اع�اد ل�االت ال)ف	م، �	6�	1974أزارد، دروثي، بل( 
K)J1997ب�ر دمحم االن�ار�  \(تع(  

ب��.�5 م�Oاسا لعJM م� ال االت  1974قائ.ة ال االت ال4ف�6ة، قام أزارد، دروثي، بل	�6	م، �	ت2 
ل.�Oاس في ص�غة واح�ة ال4ف�6ة او االنفعال�ة ال.ه.ة أ�لق	ا عل�ه اس5 االنفعاالت الفارق، وق� جاء ه%ا ا

� خ��  30اش�.ل) على Z 1 على ح�ة ، �.ا ?.�0  3ب�4ا JMاس �ل حالة م� ال االت الع�Oد ل	ب4
ت�O�imه اما �1	رة فJد?ة او ج.ا-�ة وق� ت5 ب4اؤه لالس��Hام مع الJاش�ی� او ال.Jاهق�Z او ال_الغ�Z م� 

الت ال4ف�6ة ال�ي ت�E.4ها القائ.ة، ال الة ، الع.J اب��اء م� س� س�ة عJM عاما تقJ(_ا وما ف	ق، وال ا
ال االت ال4ف�6ة، الغKE ، االنMغال، الiهGة،ال�هMة ال%ه	ل، الZE]، االش.LPاز، ال%نK، الGHل، 

  الH	ف، االزدراء او االح�قار .
  اع�اد ال�	رة ال"	(��ة لقائ.ة ال االت ال4ف�6ة

ة م� اللغة اإلنGلLZ(ة الى الع�aJة، ث5 روجع) أوال: تJج.ة ال4i	د: قام ال_اح� ب�Jج.ة ب4	د القائ.
ال�Jج.ة االصل�ة ب�قة ع� �J(] ثالثة أس�اذة م��Z��H ی�ق4	ن اللغ��Z، ولhJG? 5 ال_اح� أ� تع�یل 

  411ب�4ا ص 130ال64_ة لع�د ال4i	د او مE.	نا في القائ.ة فأ1قاها على ع�دها 
ات ع�4 ت"Jار  ال�aJGة، و(%�J ال_اح� ان قلة ثان�ا: ال^_ات، ال^_ات ب_6ا�ة ?ع4ي م�h ات6اق ال�رج

ع�د ال4i	د في ال.قای�2 ال.�فJعة م� قائ.ة ال االت ال4ف�6ة (ثالثة ب4	د ل"ل حالة) یoثJ في ث_ات 
� تJتفع ال�O.ة الع�د?ة ل.عامل ال^_ات ت_عا لL(ادة ع�د األسPلة أ� ام Zجه عام ، ح	ة ب�-Jال.قای�2 الف

اكJi م� معامل ث_ات ال.�Oاس �له ع�4ما ی4ق� ع�د اسPل�ه الى ال�4ف او معامل ث_ات ال.�Oاس ?0	ن 

مقياس التوجه نحو الحياة (  
شاير ، كارفر   \اعداد

1985(

بدر دمحم   \(تعريب
االنصاري)

من وضع كل من شاير و    وهو
كارفر قياس النزعة او الميل  
للتفـاؤل، ويقصد بالنزعة او  
الميل للتفـاؤل ( أو النزعة  
التفـاؤلية) التوقع العام للفرد  
بحدوث أشياء او احداث حسنة  
بدرجة اكبر من حدوث أشياء  
او احداث سيئة
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  412ال^ل� او أ� ن6_ة أخhJ ص 
ثال^ا: ال��ق، ذ�J ال_اح� ال��ق ال�قارaي واالخ�الفي وال� لZل العاملي م� الJت_ة األولى و(عJض 

  417ل4ا ج�اول به%ا ال�H	ص ص 
وتع� ال�عل�.ات ال.�ونة على ورقة اإلجا1ة �ا��ة ل�	ج�ه را1عا: تعل�.ات ال�Zim]:تim] القائ.ة ذات�ا، 

-_ارة ?ق	م ال.ف 	ص ب�ق�یJ �ل  30دقائ] والقائ.ة م40	نه م�  5- 3ال.ف 	ص�Z، و(�6غJق ال�Zim] م� 
�^JZا  -�^JZا -ب�رجة م�	سmة- قل�ال-مmلقا--_ارة على م�Oاس خ.اسي وفقا ل�رجة مm_قة ال�_ارة له (ال

في حالة  5في حالة ع�م مmا1قة ال�_ارة له و(�4هي 1أعلى تق�یJ  11أقل تق�یJ ج�ا) و(�iأ ال.�Oاس 
  430مmا1قة ال�_ارة �^JZا ج�ا ص 

ب�4ا و�aائل خ.6ة لإلجا1ة هي  30خام6ا: تعل�.ات ال�� �ح تM.ل قائ.ة ال االت ال4ف�6ة على 
ائJ في �ل فPة م� و(�iأ ال�� �ح G1.ع ال�رجة ال�ي وضع ح	لها ال.ف 	ص دو  5- 4- 3- 2-1الفPات 

ه%ه الفPات الH.2 للقائ.ة و(.�0 اس�JHاج درجات ال االت ال4ف�6ة العJM للقائ.ة ب4ف2 الJm(قة و(	ضح 
  421ل4ا ال_اح� في ج�ول أ1عاد ال االت ال4ف�6ة العJM وأرقام ال4i	د ال.�4.�ة الى �ل م4ها ص

جات ال�ي ح�ل علZها ش�H او سادسا: ال.عایJZ، ال.عایJZ م�6	(ات ذات داللة تقارن بها ال�ر 
اشHاص على م�Oاس مع�Z وذلS ل"ي ن �د مL�Jه ومع4ى درج�ه 1ال64_ة لع4Zة ال�ق�Z4 ، وت"	ن) ع4Zة 

م االناث ج.Zه5 م� ال"	(��ZZ، و(عJض  2753م� ال%�	ر و  1619فJدا ب	اقع  4372ال�ق�Z4 ال"ل�ة م� 
  425ال.��ار(ة و ال.�4ZPات و  ل4ا ال_اح� ج�اول في ال.�	سmات ال 6اب�ة واالن Jافات

 ة أ )�1989	ران ، �اتل  \(اع�اد اس/�Nار ال�االت ال�Mان
K)Jال]  \(تعHال�iالغفار ال�ما�ي و اح.� دمحم ع�i(��ة  –ع	رة ال"	ب�ر دمحم االن�ار�) \اع�اد ال�  

م�  اله�ف م� االس�H_ار قام ال.oلفان ب��.�5 اس�H_ار ال االت ال^.ان�ة خ���ا ل�Oاس ث.ان
ب�4ا  96ال االت ال4ف�6ة واالنفعال�ة ال.ه.ة، وق� جاء ه%ا االس�H_ار في ص�غ��Z اش�.ل) �ل م4ه.ا على 

� خ�� Z 112  رة	قه اما �1�imت [im? اس �ل حالة م� ال االت ال^.ان�ة على ح�ة �.ا�Oب�4ا ل
الJاش�ی� او ال.Jاهق�Z فJد?ة او ج.ا-�ة وفي ه%ا  ت5 اخ��ار ال��غة أ فق  وت5 ب4اؤه لالس��Hام مع 

  445ال_الغ�Z م� الع.J س�ة عJM تقJ(_ا او اك^J ص
  اع�اد ال�	رة ال"	(��ة الس�H_ار ال االت ال^.ان�ة

  أوال: تJج.ة ال4i	د:
قام ال_اح� ال الي 1اس��Hام ال��غة الع�aJة لالس�H_ار ال االت ال^.ان�ة "ع�iالغفار ال�ما�ي" م� 

وال�ي ت �	� على  1976ي تع�.� على ال��غة االمJ(�0ة ال.M4	رة عام تعK)J " اح.� ع�iالHال]" وال�
  451ب�4ا ت5E �ل -_ارة ارaع اخ�_ارات لإلجا1ة ص 96

ثان�ا: ال^_ات، اع�.� ال_اح� في ح6اب ال^_ات اس�H_ار ال االت ال^.ان�ة 1.ا فZها ال.قای�2 الفJ-�ة 
وذلS ل�iان م�h االت6اق في االس�Gا1ات وضع �Jون_اخ 1ع� تZim] واح�ة ول��غة واح�ة لالس�H_ار 

 Sد" و�%ل	4iال �Zي معامل ألفا درجة "ات6اق ما بmع? Sار ول%ل_Hة م� االس��-Jد ال.قای�2 الف	ع ب4�.Gل
ت5 ح6اب ث_ات االت6اق ال�اخلي Jm1(قة الق6.ة ال���4ة 1ع� تZim] واح� ول��غة واح�ة في االس�H_ار 

 Jمان، بJZiالقائ.ة 1ع� ال�� �ح 1.عادلة س h	� 4ات مZاس الت6اق ع�O.1 ع م� ال^_ات	وان و(.�نا ه%ا ال4
452على مG.	ع��Z "�ل_ة و�ال_ات م� �الب الGامعة " و(	ضح ل4ا ال_اح� في ج�ول ص 

 236م� �ل_ة الGامعة و 264ثال^ا: ال��ق، في ت لZل ال4i	د �_ق) القائ.ة على ع4Zات م�6قلة ب	اقع 
عامل ارت_ا� بJZس	ن لل�رجات الHام ب�Z �ل ب�4 وال�رجة ال"ل�ة 1ع� اس��_اد م� �ال_ات الGامعة وحK6 م

ال�4i على ال.�Oاس الفJعي ال	اح� في اس�H_ار ال االت ال^.ان�ة و(عJض ل4ا ال_اح� ج�ول ل.عامالت 
وفي ال��ق ال�قارaي واالخ�الفي وذلS م� خالل ح6اب االرت_ا�ات ال.�_ادلة ب�Z  454االرت_ا� ص 

 �236ال_ا و  2�214 ال.�فJعة م� اس�H_ار ال االت ال^.ان�ة وذلS على ع4Zة م�6قلة ق	امها ال.قای
الى جانK عJضه ال� لZل العاملي وق�  �456ال_ة م� �الب جامعة ال"	() و(عJض ال_اح� ج�ول ص 

قـام الباحث بترجمة بنود  
المقياس اإلنجليزية الى العربية  

ى السهلة ثم خضعت  الفصح
الترجمة لدورات عديدة من  
المراجعة من قبل كل  
المتخصصين في علم النفس، ثم  
وضع الباحث تعليمات مختصرة  
وبسيطة وبدائل لإلجابة تبعا  
للصورة االصلية
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  459اس�JHج عامل واح� ج	هJ� ?عJضه في ج�ول ص 
س�H_ار ال االت ال^.ان�ة اما للفJد واح� او خام6ا: تعل�.ات تZim] االس�H_ار، ?.�0 إعmاء ا

 KZ�� ة واض ة في صف ة الغالف م�m�61 ص م� تعل�.ات	اد ، وما زود 1ه ال.ف Jعة م� االف	.G.ل
االخ�_ار ?Gعل م4ه اس�H_ارا ذاتي ال�Zim] �1	رة فعل�ة، و(4_غي لل.Ji�H ان ?KZG ع� أ� سoال م� 

  460ه ل�لS ال�عل�.ات ص األسPلة ال�ي ق� تJmأ لل.ف 	ص 1ع� قJاءت
سادسا: تعل�.ات ت� �ح االس�H_ار، ل"ل سoال م� أسPلة اس�H_ار ال االت ال^.ان�ة ارaع اخ��ارات 

Jاب ع4ه 1اخ��ار درجة واح�ة م.ا یلي: صفG? �Z 1-1 -2 -3-4  وت6ه5 درجة �ل ب�4 في عامل واح�
ة 1ال64_ة ل"ل م� ص�غ�ي االخ�_ار فإن فق  ، ونJtا ل	ج	د اث4ي عJM ب�4ا ل"ل حالة م� ال االت ال^.ان�

تع� اعلى درجة خام ?.�0 ال �	ل علZها م� ال.�Oاس الفJعي ال	اح�، و(�5 ال�� �ح ال�Zو� J61عة  36
 �وسه	لة 1اس��Hام ج�ول مف�اح ال�� �ح ، ?� ح �ل ب�4 1أن ?عmي درجة واح�ة و(	ضح ل4ا ال_اح

  462ال�Gول ص 1.ف�اح ال�� �ح ص 
JZ، اع�.� ال_اح� على ال.�	سmات ال 6اب�ة و االن Jافات ال.��ار(ة وال.�4ZPات ب	صفها سا1عا: ال.عای

 500معایJZ لقائ.ة ب�S لالك�Pاب في ص	رتها ال"	(��ة وق� اش�ق) ه%ه ال.عایJZ م� ع4Zة ال�ق�Z4 وق	امها 
K6 على م� االناث م� �الب جامعة ال"	() وهي الع4Zة ال�ي ح 236م� ال%�	ر و 264فJدت ب	اقع 

أساسها ث_ات وص�ق القائ.ة، و(�Zi ل4ا ال_اح� في ج�اول ال.�	سmات ال 6اب�ة و االن Jافات ال.��ار(ة و 
  462ال.�4ZPات وال�رجات ال�ائ�ة ص 

  
 ة  ب�ر دمحم االن�ار�) \(إع�اد قائ�ة س�ات ال,� ة ال>�;/

ل4iاء قائ.ة س.ات  قائ.ة س.ات ال��HMة ال"	(��ة، ?عJض ل4ا ال_اح� الmH	ات ال�ي ات_عها
  ال��HMة

أوال: ال.Jاحل األول�ة إلع�اد القائ.ة ، م6ح لل.قای�2 ال.�احة 1اللغ��Z الع�aJة واالنGلLZ(ة، ت"	(� وعاء 
فJدا به�ف ج.ع  900لل4i	د م�6.� م� دراسة اس�mال-�ة على ع4Zة م� �الب جامعة ال"	() ق	امها 

��iان اس�mالعي تE.� سoال مف�	ح، ص�اغة ع�د اكJi ق�ر م.�0 م� ال6.ات ال��HMة م� خالل اس
ب�4ا ص�اغة ع�aJة ف �ى سهلة ل"ي ت4اسK االس��Hام مع الJاش�ی�، عJض) ال4i	د  134م� ال4i	د 

على ع�د م� ال. �Z.0 ال.��Z��H في عل5 ال4ف2 و�لK م4ه5 مJاجعة ب4	د القائ.ة، �_ق) على ع4Zة 
Jا �ل صفة م� صفات القائ.ة و(Eع تق�یJا ی�Zi م�h ال�راسة األساس�ة وق� �لK م� �ل فJد ان ?ق

انm_اق ال�فة علZه5 و�ان) ال�ق�یJات خ.اس�ة، وحK6 م�	س  إجا1ات الع4Zة ل"ل صفة م� صفات 
 501القائ.ة ص 

 �ثان�ا: ال^_ات، تJZM ال�4ائج الى ات6اق داخلي مJتفع ل�h ال.G.	عات ال^الثة ص  ی	ضح ل4ا ال_اح
  503الG��4ة في ج�ول ص 

  504ثال^ا: ال��ق ، ?عJض ل4ا ال_اح� ال�4ائج في ج�اول ص 
 16را1عا: تعل�.ات ال�Zim]، ?.�0 تZim] قائ.ة س.ات ال��HMة على ال.Jاهق�Z والJاش�ی� اب��أ م� 

عاما س	اء في م	قف فJد� او ج.اعي، و(�6غJق مع5t ال.ف 	ص�Z في اإلجا1ة  36س4ة وح�ى س� 
)، وق� اع� ال_اح� تعل�.ات م	جLة �.ا وضع ب�ائل خ.6ة لإلجا1ة �.ا ع4ها ح	الي عJM دقائ] م� ال	ق

ت�ف4ي دائ.ا) وق� وضع نtام - ت�ف4ي �^JZا- ت�ف4ي 1اع��ال-ت�ف4ي قل�ال -یلي ( ال ت�ف4ي اب�ا
 ، Jائل اإلجا1ة : أب�ا = صف�iضع االوزان ال�ل�ة ل	د ب	4iد القائ.ة �ال�الي: تق�ر درجات ال	ل�� �ح ب4

  508ص 4، دائ.ا= JZ^�3ا= ، 11اع��ال=
ب�4ا و�aائل اإلجا1ة خ.6ة هي  60خام6ا: تعل�.ات ال�� �ح، تM.ل قائ.ة س.ات ال��HMة على 

Jات: صفPة م�  4- 3- 2-1-الفPل ف� Jص دوائ	لها ال.ف 	ع ال�رجة ال�ي وضع ح.G1 أ ال�� �ح�i)و
 JMع hامل االح�	اج درجات العJH2 للقائ.ة، و(.�0 اس�.Hات الPض ه%ه الفJقة و(ع)Jmة للقائ.ة ب4ف2 ال

مقياس التفـاؤل غير الواقعي (  
بدر دمحم االنصاري) \اعداد

قدم الباحث تعريفـا إجرائيا  
ي  وهو  للتفـاؤل غير الواقع

استجابة يقوم بها الفرد لمدى  
توقعه غالبا لحدوث احداث  
إيجابية متنوعة اكثر مما  
يحدث في الواقع وتوقع  
حدوث االحداث السلبية اقـل  
مما يحدث في الواقع  

STAIقـائمة حالة وسمة القـلق  

بدأ بناء القـائمة في عام  
ونشرت ألول مرة عام   1964

الصيغة "أ" وكان    1966
الهدف تطوير قـائمة تقرير  
ذاتي مختصرة نسبيا كي  
تستخدم في البحوث وتمدنا  
بمقياس موضوعي يشتمل على  
مجموعة من البنود تقيس هي  
ذاتها حالة القـلق وسمته
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ال_اح� ج�ول ی	ضح ا1عاد القائ.ة االح�h عJM وأرقام ال4i	د ال.�4.ي الى �ل م4ها في ال�	رة ال4هائ�ة 
  509ص 

 JZصفها معای	4ات بZP.افات ال.��ار(ة والJ ات واالنmس	على ال.� �سادسا: ال.عایJZ وق� اع�� ال_اح
  510اول ت�Zi ل4ا االمJ ص لقائ.ة ال6.ات ال��HMة و(عJض ل4ا ج�

 ون  \(اع�اد قائ�ة ال فاتJiلZد هJخ، ألف	ن ج	1980هار(6( 
K)Jح�5  \(تعJال�iع (ZH1 5ح�Jال �iة -1987ع��)	"رة ال	ب�ر دمحم االن�ار�) \اع�اد ال�  

  وصف القائ.ة:
ت م�Oاسا فJ-�ا، و(JZM الق56 األول في ال.�غJZا 37صفة ?E.ها  300ت�"	ن قائ.ة ال�فات م� 

ال�ي ت6�Oها قائ.ة ال�فات ال�ي وضعها "جف،هZلJiون" الى مقای�2 ل	جهة االس�Gا1ة، على ح�Z ?ع20 
� اش�ق) م� ه%ه الJt4(ة ال اجات ال��HMة الH.2 عJMة Zر�" و زمالئه ، ح	م " JZالق56 ال^اني تأث

أخhJ م� مJاحل  م�Oاسا) في مJحلة او 37ج.�عا ، وق� حK6 ال��ق الع.لي ل"ل ال.قای�2 الفJ-�ة  (
تm	J) �ل م�Oاس فJعي و�ان -_ارة ع� ال.Mاه�ة ال._اشJ لل.Mار��Z في بJامج مL�J ال�Oاس في معه� 

، و(عJض ال_اح� وصف م	جL ل"ل م� ال.قای�2 الفJ-�ة لقائ.ة ��525اس ال��HMة وال_ 	ث ص
�فات ال.�Hارة ،ع�د ال�فات ، وال.قای�2 هي: أوال: مقای�2 وجهة االس�Gا1ة: وت �	� على ، ع�د ال

  ال�فات ال.Jغ	aة ،ع�د ال�فات الغJZ مJغ	aة، الZM	ع ، ثان�ا: مقای�2 ال اجات: وت �	� على
 -ال�64Gة الغJZ(ة                              -ال اجة الى اإلنGاز                    -

 ال اجة الى الفJق 
 الس�عJاضال اجة الى ا  -ال اجة الى الJm�6ة                  -
 ال اجة الى االس�قالل ال%اتي - ال اجة الى ال� .ل                   -
 ال اجة الى الع�وان�ة -ال اجة الى الt4ام                     -
 ال اجة الى ال�غJZZ -الJt4ة ال%ات�ة لالم	ر                 -
 ال اجة الى ال.عاض�ة -ال اجة الى العmف                  -
 ال اجة الى ل	م ال%ات - ى ال�	اد                    ال اجة ال -

  ثال^ا: ال.قای�2 ال.	ض	عة: وت �	� على
 ال�Hال ال%�J(ة - ال�	اف] ال�HMي         -االس�ع�اد لإلرشاد          -
 ال�Hال االن^	(ة -ال%ات ال.^ال�ة             -ض_  ال4ف2                 -
 ال��HMة ال.�iعة -ال^قة 1ال4ف2                 -
 ال�Oادة العJ06(ة -ال�	اف] ال�HMي           -

  را1عا: مقای�2 ال� لZل االج�.اعي ال^قافي: وت �	� على
 ال%�اء- مقای�2 االصالة -االب ال4اق�              -
 انHفاض ال%�اء - ارتفاع االصالة - االب الJاعي             -
 ارتفاع ال%�اءارتفاع االصالة،  - الJاش�                   -
 انHفاض ال%�اء -انHفاض االصالة - الmفل ال.� Jر      -
  ارتفاع ال%�اء -انHفاض االصالة -الmفل ال.�"��      -

تZim] القائ.ة وتق�یJ درجاتها، تim] ه%ه القائ.ة فJد?ا وج.ا-�ا، وتعل�.اتها واض ة وm�6aة وتق�ر 
م الى درجات (ت) م��ار(ة 1اس��Hام ج�اول ال�رجات ی�و(ا او ع� �J(] ال اسK وت 	ل ال�رجات الHا

جاهLة في دلZل ال�عل�.ات وت�اح ج�اول ال� 	(ل أ?Eا لH.2 مG.	عات م��ار(ة اع�.ادا على ج24 
ال.ف 	ص ودرجة ال�فات ال�ي اخ�ارها �.ا ی	رد ال�لZل ال.�	سmات واالن Jافات ال.��ار(ة للع4Zة 

اس�ة ل�فJZ6 ال�رجة على �ل م�Oاس، ?عJض ل4ا ال_اح� ال.��ار(ة و(.�نا دلZل ال.�Oاس 1الmH	� األس
  545ال�Hائ� ال0�6	م�J(ة للقائ.ة ص 

سمة الغضب، مر   –قـائمة حالة  
اعداد هذه القـائمة بعده  
مراحل حيث بدأ سبيلبرجر في  

بإعداد مقياس حالة   1983
وسمة الغصب وذلك على غرار  
المقياس الذي سبق ان اعده  
سبيلرجر و جورستش ولوشين  

 1980عن حالة وسمة القـلق  

قـائمة الحاالت النفسية، قـام  
أزارد، دروثي، بلوكسوم، 

بتصميم مقياسا   1974كوتس  
لعشر من الحاالت النفسية او  
االنفعالية المهمة أطلقوا عليه  
اسم االنفعاالت الفـارق
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  إع�اد ال�	رة ال"	(��ة لقائ.ة ال�فات
أوال: تJج.ة ال4i	د، قام ال_اح� 1اس��Hام ال��غة الع�aJة لقائ.ة ال�فات م� تعK)J " ع�i الJح�5 

 " �ZH11987 �0ة ا)Jل ال�عل�.ات  1980ل.ع�لة عام وال�ي تع�.� على ال��غة االمZاردة في دل	وال
صفة ث5  300م�Oاسا فJ-�ا، ف�"	ن القائ.ة م�M.لة على  37وال�ي ت �	� على  1980ال�ادر عام 

 �JG? 5ة، ول)LZلGفي عل5 ال4ف2 وفي اللغة اإلن �Z��H�.ل الiاجعات ع�ی�ة م� قJ.ج.ة لJع) ال�Eخ
 300لع�د ال4i	د أو مE.	نها في القائ.ة أل1قى على ع�دها  ال_اح� أ� تع�یل (ح%فا او إضافة) 1ال64_ة

  548ب�4ا ص
مقi	ال وaال�الي فإن  0.70ثان�ا: ال^_ات، ب	جه عام ?ع� معامل ال^_ات ال%� ?6او� او یL(� ع� 

  0.70معامالت ال^_ات لل.قای�2 الفJ-�ة ال.JH�6جة م� قائ.ة ال�فات تع�Ji مقi	لة واذا �ان) تL(� ع� 
��ق، في ت لZل ال4i	د ب	جه عام ی�Eح ل4ا م� ال�Gول ال%� عJضه ال_اح� ان معامالت ثال^ا: ال

االرت_ا� ب�Z �ل ب�4 وال�رجة ال"ل�ة 1ع� ال�� �ح لل.قای�2 الفJ-�ة ان غال�iة معامالت االرت_ا� ال.�_ادلة 
ال%�	ر واالناث م.ا  ب�Z ال4i	د وال�رجة 1ع� اس�_عاد على ال.�Oاس الفJعي وال	اح� مقi	لة وذلS ل�h ع4Zة

، في ال��ق ال�قارaي واالخ�الفي ب	جه عام تJZM?554  JZM الى تGان2 ب4	د ال.�Oاس ب	جه عام ص 
 �ن�ائج معامالت االرت_ا� ال.�_ادلة الى اس�قالل�ة ال.قای�2 الفJ-�ة م� قائ.ة ال�فات، و(عJض ل4ا ال_اح

الى ان الع	امل ال.JH�6جة ت"في الى  ح�  و(JZM ب	جه عام 563ن�ائج ال� لZل العاملي في ج�ول ص 
  ما الس��عاب ق�ر مقi	ل م� ال�_ای�.

� ?ق	م Zة، حm�6aد?ا او ج.ا-�ا، وتعل�.اتها واض ة وJه%ه القائ.ة ف [imت ،[Zimرا1عا: تعل�.ات ال�
صف داخل ال.aJع ال.قابل لل�فة ال�ي ?ع�Jiها أقJب ل	  xال.ف 	ص ب��و(� ال�iانات األول�ة ث5 وضع عال 

.[Zimتة لل�	ق	ة زم�4ة مJل ال�عل�.ات ف�Zفي دل J�%ذاته ول5 ی  
م�Oاسا فJ-�ا  37-_ارة مق6	ما على  300خام6ا: تعل�.ات ال�� �ح، تM.ل قائ.ة ال�فات على 

  569و(	ضح ل4ا ال_اح� في ج�ول ت	ز(ع صفات القائ.ة على ال.قای�2 الفJ-�ة ص 
وال.G.	ع ی�ون  1ال�الة في �ل م�Oاس فJعي + و�J(قة ال�� �ح هي: تعmى �ل صفة م� ال�فات

في سGل ال�رجات 1ال�ف ة األولى م� ورقة اإلجا1ة ل"ل م�Oاس فJعي على ح�ة ، ال ?.�0 ال�عامل مع 
تلS ال�رجات الHام م_اشJة ول%ا ?فEل ت 	(لها الى درجة م��ار(ة او م�4ZPة او تائ�ة وذلS م� اجل 

  ایل او ال�ف ة ال4ف�6ة وذلS �_قا ل�imعة اله�ف م� ال.�Oاس .ال.قارنات �.ا ?.�0 اس��Hام الJiوف
سادسا: ال.عایJZ، اع�.� ال_اح� على ال.�	سmات ال 6اب�ة واالن Jافات ال.��ار(ة وال.�4ZPات ب	صفها 

 3775معایJZ لقائ.ة "ال�فات" في ص	رتها ال"	(��ة، وق� اش�ق) ه%ه ال.عایJZ م� ع4Zة ال�ق�Z4 وق	امها 
ب جامعة ال"	()  وهي الع4Zة ال�ي حK6 أساسها ث_ات وص�ق القائ.ة ، و(�Zi ل4ا ال_اح� فJدا م� �ال

  578في ج�اول ال.�	سmات ال 6اب�ة و االن Jافات ال.��ار(ة و ال.�4ZPات وال�رجات ال�ائ�ة ص 
 ةة اإلسالمPة قائ�ة ال فات الع��aJرة الع	\(إع�اد ال�  �	ح.� -�6Jال �i1990ع( 

  ب�ر دمحم االن�ار�) \ة ال"	(��ة(اع�اد ال�	ر 
  قائ.ة ال�فات الع�aJة اإلسالم�ة:

أوال: ب4	د القائ.ة، ت�6ه�ف القائ.ة ال� ق] م� ان ال�فات ال�ي ?قال انها ت	ج� في ال��HMة الع�aJة 
اإلسالم�ة ال ت	ج� �لها 1.ق�ار واح� وان.ا ت�فاوت ه%ه ال�فات في ق	ة وج�وها في ال��HMة م� صفة 

 hJة الى أخ�aJة الع��HMة في ال	ال�فات واقلها ال�ي ق J^ف على اكJوت�6ه�ف ال�راسة ال ال�ة ال�ع ،
اإلسالم�ة عامة، والشS ان ال�فات م�ع�دة و م�4	عة و(.�0 ت��4فها في القائ.ة ال الة الى ال�فات 

س.ات نف�6ة  االت�ة، س.ات روح�ة او دی4ه ،س.ات خل�Oة، وال�G?ة، وال��ق، واألمانة، س.ات اج�.ا-�ة،
 ، س.ات عقل�ة او ذه�4ة، س.ات ع.ل�ة.

في  1990صفة وضعها "ع�i الJح.� -�6	�"  51وت�"	ن القائ.ة ال�فات الع�aJة اإلسالم�ة م� 
شا1ا م� الM_اب العaJي ال.�J� ، و(عJض ال_اح� ن� تعل�.ات تZim] القائ.ة مع  300دراسة على 

قـائمة الصفـات العربية  
اإلسالمية:

أوال: بنود القـائمة، تستهدف  
القـائمة التحقق من ان الصفـات  

يقـال انها توجد في  التي  
الشخصية العربية اإلسالمية ال  
توجد كلها بمقدار واحد وانما  
تتفـاوت هذه الصفـات في قوة  
وجدوها في الشخصية من صفة  
الى أخرى
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  609ب�ان ل�فاتها ص 
Zل العاملي ، ?�H�6م ال� لZل العاملي به�ف ال�عJف الى مG.	عات ال4i	د ال�ي ثان�ا: ال��ق في ال� ل

، وفي ال��ق ال�قارaي 611تJت_  ب�رجة �JZiة مع 1عEها ال_عq و(عJض ل4ا ال_اح� ال�4ائج ص 
واالخ�الفي ی	ضح ل4ا ال_اح� في ج�ول م�ف	فه معامالت االرت_ا� ال.�_ادلة ب�Z ال.قای�2 ال.�فJعة م� 

، وa	جه عام تJZM معامالت االرت_ا� ال.�_ادلة ب�Z ال.قای�2  617ال�فات الع�aJة اإلسالم�ة ص قائ.ة 
 �LZ.ا ل��ق تJشoة م.ا ?ع� م�aJة اإلسالم�ة الى اس�قالل�ة ال.قای�2 الع�aJة م� قائ.ة ال�فات الع�-Jالف

.  
لفا" م� وضع �Jون_اخ ، ثال^ا: ال^_ات، اع�.� ال_اح� في ح6اب ث_ات القائ.ة على �J(قة " معامل أ

، و��.ا ی�iو ان ج.�ع معامالت ال.قای�2 الفJ-�ة مقi	لة  618و(	ضح ل4ا ال_اح� في ج�ول ال�4ائج ص 
ع�ا ال.قای�2 ال�ال�ة ال�Ji واال?.ان والt4ام وال.عاونة وال%�اء ال4ف6ي الن معامل ال^_ات ?قل ع� 

0.70. �Zق)Jmفي �ل�ا ال  
mت ،[Zimرا1عا: تعل�.ات ال� �Zد?ا او ج.ا-�ا وتعل�.اتها واض ة وسهله وم 0.ة حJه%ه القائ.ة ف [i

داخل ال.aJع ال.قابل لل�فة ال�ي ی�عJiها أقJب   x?ق	م ال.ف 	ص ب��و(� ال�iانات األول�ة ث5 وضع عالمة 
.[Zimق�ه لل�oة زم�4ة مJل ال�عل�.ات ف�Zدل J�%صف ذاته ول5 ی	ل  

مقای�2 فJ-�ة �.ا  10مق6	ما على  49ال�فات على  خام6ا: تعل�.ات ال�� �ح، تM.ل قائ.ة
، و�J(قة ال�� �ح هي: تعmى �ل صفة م� ال�فات ال�الة في  619ی	ض ها ال"اتK في ج�ول ص 

وال.G.	ع ی�ون في سGل ال�رجات 1ال�ف ة األولى م� ورقة اإلجا1ة ل"ل م�Oاس  1كل م�Oاس فJعي +
جات الHام م_اشJة ول%ا ?فEل ت 	(لها الى درجة م��ار(ة فJعي على ح�ة ، ال ?.�0 ال�عامل مع تلS ال�ر 

او م�4ZPة او تائ�ة وذلS م� اجل ال.قارنات �.ا ?.�0 اس��Hام الJiوفایل او ال�ف ة ال4ف�6ة وذلS �_قا 
  ل�imعة اله�ف م� ال.�Oاس .

4ZP.افات ال.��ار(ة والJ ات ال 6اب�ة واالنmس	على ال.� ��ات ب	صفها سادسا: ال.عایJZ، اع�.� ال_اح
 �Z44ة ال�قZم� ع JZ(��ة، وق� اش�ق) ه%ه ال.عای	رتها ال"	ة واإلسالم�ة في ص�aJلقائ.ة ال�فات الع JZمعای

عاما  36-15م� االناث م.� تJاوح) أع.اره5 ب�Z  755م� ال%�	ر و 685فJدا ب	اقع  1440وق	امها 
ال.��ار(ة و ال.�4ZPات وال�رجات ال�ائ�ة  ، و(�Zi ل4ا ال_اح� في ج�اول ال.�	سmات ال 6اب�ة و االن Jافات

  620ص
 ة ب�ر دمحم االن�ار�) \(اع�اد القائ�ة ال>�;/ة لل��اوف ال��ض

 �Z6.1ح لل.قای�2 ال.�احة 1اللغ� �أوال: ال.Jاحل األول�ة إلع�اد القائ.ة األول�ة م�.^لة في ��ام ال_اح
ب�4ا، ص�اغة ع�aJة ف� ى سهلة  170ال4i	د الع�aJة واالنGلLZ(ة، وت"	(� وعاء لل4i	د ،و ص�اغة ع�د 

 ل"ي ت4اسK االس��Hام مع الJاش�ی�، عJض) ال4i	د على ال. �Z.0 ال.��Z��H في عل5 ال4ف2. 
  634ثان�ا: ال^_ات، تJZM ال�4ائج الى ات6اق داخلي مJتفع للقائ.ة ص 

�4ائج في ج�ول ثال^ا: ال��ق،  ?JZM ال_اح� الى تGان2 ب4	د القائ.ة ، ?عJض ل4ا ال_اح� ال
   635ص

عاما وح�ى  16خام6ا: تعل�.ات ال�Zim]، ?.�0 تZim] القائ.ة على ال.Jاهق�Z والJاش�ی� اب��اء م� 
47  JMالي ع	في اإلجا1ة ع4ها ح �Zص	5 ال.ف tق معJد� او ج.عي ، و(�6غJقف ف	اء في م	عاما س

ف 	ص ت�و(� ال�iانات األساس�ة ث5 دقائ] وaع� ال�.ه�Z ل.	قف االخ�_ار و�aان اله�ف ��ه ?mلK م� ال.
قJاءة ال�عل�.ات ال	اردة ، و(mلK م� ال.ف 	ص ان ?Eع دائJة واح�ة على رق5 واح� یلي �ل -_ارة وه%ه 

  األرقام ومع4ى �ل م4ها �االتي :
= 4= أخاف �^JZا     3=أخاف ب�رجة م�	سmة     2=أخاف قل�ال     1=ال أخاف اب�ا       0

  أخاف �^JZا ج�ا
ب�4ا و�aائل اإلجا1ة خ.6ة هي الفPات  52دسا: تعل�.ات ال�� �ح، تM.ل قائ.ة ال.Hاوف على سا

تتكون القـائمة الصفـات  
صفة   51العربية اإلسالمية من  

وضعها "عبد الرحمن عيسوي" 
 300في دراسة على   1990

شابا من الشباب العربي  
المصري ، ويعرض الباحث نص  
تعليمات تطبيق القـائمة مع  
بيان لصفـاتها  
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Jة م� ه%ه  4-3-2-1- صفPفي �ل ف Jص دوائ	لها ال.ف 	ع ال�رجة ال�ي وضع ح.G1 أ ال�� �ح�i)و
و الفPات الH.6ة للقائ.ة و(.�0 اس�JHاج ال�رجة ال"ل�ة للقائ.ة فEال ع� اس�JHاج درجات اال1عاد ا

  651الع	امل العJMة للقائ.ة ب4ف2 الJm(قة وفي ج�ول ی	ضح ال_اح� ا1عاد القائ.ة العJMة ص
سا1عا: ال.عایJZ،اع�.� ال_اح� في اس�Hالص ال�رجات ال.��ار(ة وال�رجات ال.�4ZPة وال�ائ�ة على قائ.ة 

�ال_ة  �486ال_ا و  381) �ال_ا و�ال_ة ب	اقع 867ال.Hاوف ال.Jض�ة 1ال64_ة الى ع4Zة �	(��ة ق	امها (
 �Zأع.اره5 ب (اوحJ() وق� ت	لف �ل�ات جامعة ال"�Hم� م �ZZ�)	"س  ح6ابي  48-17م� ال	عاما 1.�

و(�Zi ل4ا ال_اح� في ج�اول ال.�	سmات ال 6اب�ة و االن Jافات ال.��ار(ة و ال.�4ZPات وال�رجات  22.81
  652ال�ائ�ة ص

 ة )1975نS آیLنS، آیL  \(إع�اد اس/�Nار "ای(ن2" لل,� 
K)Jال]  \(تعHال �i(��ة1991أح.� دمحم ع	رة ال"	1999ب�ر دمحم االن�ار�  \، إع�اد ال�(  

تJج.ة ال4i	د، قام ال_اح� 1اس��Hام ال��غة الع�aJة الس�H_ار "ایLنS" ل��HMة ال.ع� للJاش�ی� م� 
.ع�لة وال.M4	رة عام ، وال�ي تع�.� على ال��غة اإلنGلLZ(ة ال 1991اع�اد وتعK)J "اح.� ع�i الHال]" 

-_ارة ?Gاب ع4ها  91وال�ي ت �	� على  1991وال	اردة في دلZل ال�عل�.ات العaJي ال�ادر عام  1975
-_ارة ل�Oاس االن_6ا�  20-_ارة ل�Oاس ال%هان�ة و 25ب4ع5 او ال ، أرaعة مقای�2 فJ-�ة م�M.لة على 

ع) ال�Jج.ة ل.Jاجعات ع�ی�ة م� قiل -_ارة ل�Oاس ال"%ب، وق� خE 23-_ارة ل�Oاس الع�اب�ة و 23و
ال.��Z��H في عل5 ال4ف2 وفي اللغة اإلنGلLZ(ة، ولJG? 5� ال_اح� أ� تع�یل (ح%فا او إضافة) 1ال64_ة 

  .91لع�د ال4i	د او مE.	نها في القائ.ة فأ1قى على ع�ده5 
�ي عJضها في ال��ق، ?عJض ال_اح� ن�ائج ت لZل ال4i	د و(�Eح م� ج�اول معامالت االرت_ا� ال

ال_اح� ان معامالت االرت_ا� ب�Z �ل ب�4 وال�رجة ال"ل�ة 1ع� ال�� �ح في ال.قای�2 الفJ-�ة ان الس�H_ار 
ایLنS لل��HMة غال�iة معامالت االرت_ا� ال.�_ادلة ب�Z ال4i	د وال�رجة ال"ل�ة 1ع� اس�_عاد ال�4i على 

Sاس ال%هان�ة وذل�Oلة ماع�ا م	iاح� مق	عي الJاس الف�O.ي  الaال64_ة لل��ق ال�قارa4ة ال"ل�ة ، وZالع hل�
 SنLار ای_Hة م� اس��-Jي واالخ�الفي الى اس�قالل�ة ال.قای�2 الفaن�ائج ال��ق ال�قار JZMجه عام ت	ب

و(�6عJض ل4ا ا?Eا ن�ائج  682لل��HMة ، و(عJض ل4ا ال_اح� ن�ائج ال� لZل العاملي في ج�ول ص 
   682ى في ج�ول صال� لZل العاملي م� الJت_ة األول

ال^_ات، اع�.� ال_اح� ال.�Oاس على �J(قة معامالت ألفا م� وضع �Jون_اخ 1ع� تZim] واح� ول��غة 
868واح�ة للقائ.ة، وتJZM ال�4ائج الى ات6اق داخلي مJتفع ل.قای�2 االن_6ا� والع�اب�ة وال"%ب فق  ص 

  
�ل نH6ة م� اس�H_ار ایLنS تعل�.ات ال�Zim]، �_ع) ال�عل�.ات لل.ف 	ص�Z ال.�عل.�Z في 

لل��HMة في ن�H6ي الJاش�ی� و األ�فال، و(KG أن تقJأ ه%ه ال�عل�.ات �1	ت مJتفع اذا �i] االخ�_ار 
ج.��ا �.ا ?KG ان تقJأ قJاءة صام�ة م� قiل ال.ف 	ص�Z ال%ی� ی�5 اخ�_اره5 في جل6ة فJد?ة و(4_غي اال 

  686?ة �J(قة ص یKm4 او ?6هK في ال�عل�.ات او تغJZ او تع�ل 1أ
تعل�.ات تق�یJ ال�رجات (ال�� �ح)، ت� ح ال.قای�2 الفJ-�ة الس�H_ار ایLنS لل��HMة 1اس��Hام 
أرaعة مفات�ح لH64ة الJاش�ی� ، وث.ة مaJع ت� �ح واح�ة ل"ل م� اال1عاد ال�ي تقاس (ال%هان�ة، االن_6ا�، 

�ارها ال.ف 	ص وت�ف] في االتGاه ذاته الع�اب�ة، ال"%ب) وذلS ع� �J(] ع� نقmة واح�ة ل"ل إجا1ة اخ
 SنLار ای_Hمف�اح ت� �ح اس� �مع ال.ف�اح وال�رجة ال"ل�ة هي مG.	ع ه%ه ال4قا�، و(عJض ال_اح

، و(�iأ ال�� �ح في �ل م�Oاس فJعي على ح�ة 1إعmاء �ل ب�4 في �ل م�Oاس 688لل��HMة ص 
� فJعي درجة لإلجا1ة ب4ع5 ودرجة صفJ لإلجا1ة ات وذلS في ج.Zد "ال" ح	4iاس ما ع�ا ال�O.د ال	ع ب4�

تعmى درجات مع0	سة وم� ه4ا فأنه ?.�0 اس�JHاج ال�رجة ال"ل�ة ال�ي ح�ل علZها ال.ف 	ص G1.ع 
  ال�رجات لG.�ع إجا1اته .

ال.عایJZ، هي م�6	(ات ذات داللة تقارن بها ال�رجات ال�ي ح�ل علZها ش�H او اش�H على 

قـام الباحث باستخدام الصيغة  
العربية الستخبار "ايزنك" 

للراشدين من  لشخصية المعد  
اعداد وتعريب "احمد عبد  

، والتي تعتمد   1991الخالق" 
على الصيغة اإلنجليزية المعدلة  

 1975والمنشورة عام  
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 Jل"ي ن �د م Sوذل �Zاس مع�Oها مZعل [i� عة ال�ي	.G.وهي ال  �Z44ة ال�قZه ومع4ى درج�ه 1ال64_ة لعL�
�ال_ا  450ت"	ن) ع4Zة ال�ق�Z4 ال"ل�ة م� ،  ال.�Oاس به�ف اش�قاق ال.عایJZ ال�ي ?.�0 مقارنة الفJد بها

 �Zاوح) أع.اره5 بJ() وق� ت	في ج�اول  37-17و�ال_ة م� �الب جامعة ال" �عاما و(�Zi ل4ا ال_اح
  689	سmات ال 6اب�ة و االن Jافات ال.��ار(ة و ال.�4ZPات وال�رجات ال�ائ�ة صال.�

  ة )�1992	س�ا، ماكhJ  \(إع�ادقائ�ة الع�امل ال��Jة ال>U�V لل,� 

K)J1997ب�ر دمحم االن�ار�  \(تع(  
تع� قائ.ة �	س�ا ، ماكhJ للع	امل الH.6ة ال"hJi لل��HMة أول أداة م	ض	-�ة ته�ف الى ��اس 

ب�4ا، ?عJض ال_اح� في ج�ول  60امل األساس�ة ال"hJi لل��HMة ب	اسmة مG.	عة م� ال4i	د الع	 
ال6.ات ال4.	ذج�ة ل"ل عامل م� الع	امل الH.6ة ال"hJi ت_عا ل�راسة وماكhJ وهي: الع�اب�ة، االن_6ا�، 

  712ال�فاوة، الZm_ة، ?قtة الJZ.E ص
  اع�اد ال��غة الع�aJة ال"	(��ة للقائ.ة

 Jة الف� ى ال6هلة، ث5 أوال: ت�aJة الى الع)LZلGد القائ.ة م� اإلن	ج.ة ب4Jب� �ج.ة ال4i	د، قام ال_اح
خEع) ال�Jج.ة ل�ورات ع�ی�ة م� ال.Jاجعة م� قiل ال.��Z��H في عل5 ال4ف2 وفي اللغة اإلنGلLZ(ة 

فm_ق) ث5 وضع) تعل�.ات مJ��Hة وسهلة وm�6aة و�aائل لإلجا1ة ت_عا لل�	رة االصل�ة للقائ.ة، 
ال��غة الع�aJة على مG.	عة صغJZة الع�د م� �الب الGامعة لل�أك� م� وض	ح ال��غة ولل�عJف الى 
أ� غ.	ض في ال�_ارات ون�ج ع� ه%ه ال�راسة ال.�iئ�ة تع�?الت ���فة ول5 ?ق5 ال_اح� 1أ� تع�یل (ح%فا 

  716ب�4ا ص 60او إضافة) 1ال64_ة لع�د او مE.	نها فأ1قى على ع�دها 
: ال��ق، في ت لZل ال4i	د فه	 ?�H�6م �إجJاء إح�ائي لعLل أن	اع مع�4ة م� ال4i	د أو ح%فها ثان�ا

وHaاصة تلS ال�ي ال ت��E الى ال�رجة ال"ل�ة 1.ا ��ه ال"فا?ة و(�5 ذلS ع� �J(] ح6اب معامالت 
ت ال.H4فEة ، االرت_ا� ب�Z �ل ب�4 وال�رجة ال"ل�ة على ال.�Oاس الفJعي اذ ت %ف ال4i	د ذات االرت_ا�ا

وa	جه عام ان معامالت االرت_ا� ب�Z ال�4i ال	اح� ال�رجة ال"ل�ة على ال.�Oاس الفJعي 1عEها مقi	ل 
  وaعEها االخZ.? Jل الى االنHفاض .

ثال^ا: ال^_ات، اع�.� ال_اح� في ح6اب ث_ات القائ.ة على �J(قة معامالت ألفا م� وضع �Jون_اخ 1ع� 
قائ.ة وذلS ل�iان االت6اق في االس�Gا1ات لG.�ع ب4	د القائ.ة ول%لS ?عmي تZim] واح�ة ول��غة واح�ة لل

معامل ألفا درجة ات6اق ما ب�Z ال4i	د �.ا ت5 أ?Eا ح6اب ال^_ات االت6اق ال�اخلي لل.قای�2 ال.�فJعة م� 
� ?.�نا ه%ا ال4	ع م� ال^_اتZ 1 واح�ة ل��غة للقائ.ة [Zimقة الق6.ة ال���4ة 1ع� ت)Jm1 اس  القائ.ة�O.1

ات6اق ع4Zات م �	h ال4i	د وذلS على ثالث ع4Zات م�6قله تلS ال�ي اجhJ علZها إجJاءات ت لZل ال4i	د 
، وتJZM ال�4ائج الى ات6اق داخلي مقi	ل ل.�Oاس الع�اب�ة وم�Oاس  738و(	ضح ل4ا في ج�ول ص 

  739?قtة الJZ.E ل�h ال.G.	عات ال^الث ص
ائ.ة الع	امل الH.6ة ال"hJi لل��HMة ل�Oاس الع	امل األساس�ة را1عا: اس��Hامات القائ.ة، ص..) ق

او ال.0	نات األساس�ة لل��HMة ال6	(ة وق� اس��Hم) في 1 	ث ع�ی�ة وتJZM ن�ائج ه%ه ال_ 	ث الى 
ان ه%ه القائ.ة ت�.�ع 1.عامالت ث_ات وص�ق مقi	لة على الJغ5 م� اخ�الف ال Eارات والقائ.ة ما زال) 

  739ع�ی� م� ال�راسات ال�ي ل5 ت�4هي 1ع� ص ت ) االس��Hام في
خام6ا: تعل�.ات ال�Zim]، تim] قائ.ة الع	امل الH.6ة ال"hJi لل��HMة ذات�ا، وتع� ال�عل�.ات 

د��قة والقائ.ة م0	نة  15-10ال.�ونة على ورقة اإلجا1ة �ا��ة ل�	ج�ه ال.ف 	ص�Z و(�6غJق ال�Zim] م� 
�ل -_ارة على م�Oاس خ.اسي وفقا ل�رجة م�	افقة ال�_ارة له (غJZ -_ارة ، ?ق	م ال.ف 	ص ب�ق�یJ  60م� 

في حالة ع�م  1م	اف] ج�ا) و(�iأ ال.�Oاس 1أقل تق�یJ -م	اف] -م ای�-غJZ م	اف] -م	اف] على اال�الق
 Jافقة ال�_ارة له على اال�الق و(�4هي 1أعلى تق�ی	افقة ال�_ارة ج�ا. 5م	في حالة م  

- 3-2- 1ب�4ا و�aائل خ.6ة لإلجا1ة هي الفPات  M60.ل القائ.ة على سادسا: تعل�.ات ال�� �ح، ت
،  741و(�iأ ال�� �ح 1اس��Hام خ.6ة مفات�ح ت� �ح للقائ.ة و ی	ضح ل4ا ال_اح� في ج�ول ص 5- 4

قـائمة العوامل الخمسة الكبرى  
كوستا،  \للشخصية (إعداد

)1992ماكرى  

بدر دمحم االنصاري   \(تعريب
1997(

تعد قـائمة كوستا ، ماكرى  
للعوامل الخمسة الكبرى  
للشخصية أول أداة موضوعية  
تهدف الى قياس العوامل  
األساسية الكبرى للشخصية  
بواسطة مجموعة من البنود  

بندا، يعرض الباحث في   60
جدول السمات النموذجية لكل  
عامل من العوامل الخمسة  
الكبرى تبعا لدراسة وماكرى  

النبساط،  وهي: العصابية، ا
الصفـاوة، الطيبة، يقظة الضمير
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 �Zاوح بJعي درجة ت�Jاس ف�Oاء �ل ب�4 في �ل مmعي على ح�ة 1إعJاس ف�Oأ ال�� �ح في �ل م�i)و
ما ع�ا ال4i	د ال.ع0	سة في �ل م�Oاس فJعي وال�ي ت� ح في االتGاه وذلS في ج.�ع ال4i	د  5- 1

  الع60ي .
 �1451ال_ا و �1133ال_ا و�ال_ة ب	اقع  2584سا1عا: ال.عایJZ، ت"	ن) ع4Zة ال�ق�Z4 ال"ل�ة م� 

 �Zاوح) أع.اره5 بJ() وق� ت	س  ح6ابي  36-�17ال_ة م� �الب جامعة ال"	عاما  22.65عاما 1.�
لG.�ع افJاد الع4Zة، و(�Zi ل4ا ال_اح� في ج�اول ال.�	سmات ال 6اب�ة و  3.80� وان Jاف م��ار 

  742االن Jافات ال.��ار(ة و ال.�4ZPات وال�رجات ال�ائ�ة ص
 

أنه حقـاً كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من علماء  
احثين التربويين وإلى كل المهتمين عموما بقضايا  النفس  وطالب الجامعة والدراسات العليا والب

 القياس النفسي وأدواته.
كامل النص:   رابط  

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR104MaanPersonalityMetrics.pdf 

 
  

 

****     *****     ****   

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "
  العلمـي الموقـعانجازات  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      
 

   صفحة االستقبال  -
http://www.arabpsynet.com/   

  نفسانيـــــــــــون: االول الرابــــــط  -
c2=2http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_  

  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي الرابــــط  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3  

  ــــــبكتـــــــــــــ :الثالـــث الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4  

  معاجـــــــــــــــــم :الرابــــع الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5  

  مؤتمــــــــــــــرات :الخامــس الرابـط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6  

  جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  -
ww.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7://whttp  

 وظائــــــــــــــف :السابـــع الرابـــط  -
omePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/H  

 
***   ***   *** 
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http://www.arabpsynet.com/Documents/BR104MaanPersonalityMetrics.pdf

