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A COMPARISON BETWEEN THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE REVISED
ORIGINAL AND SHORT PSYCHOTICISM SCALE DERIVED FROM EYSENCK
PERSONALITY
QUESTIONNAIRE
REVISED
AMONG
KUWAITI
UNDERGRADUATESمقارنة بين الخصائص السيكو مترية للصورة األصلية
والقصيرة لمقياس الذهانية المتفرع من استخبار" آيزنك" المعدل للشخصية
لدى عينات من طلبة جامعة الكويت
Abstract
Abstract: The aim of this study is to compare the psychometric properties of the original version and
the short version of the Psychoticism Scale, which are Derived from Eysenck Personality Questionnaire
Revised. In this study, a sample consisting of (1842) students from Kuwait University (538) male and
(1304) female students were used in this study to examine the gender differences and to test the reliability
and validity for Psychoticism Scale which are derived from original (EPQ-R) and the short version (EPQRS) . The Original (EPQ-R) and Short (EPQR-S) Psychoticism Scales, the short version of the NEO FFI-S,
and the Big Five Inventory BFI were administered to the sample. The results revealed significant gender
differences in the two Psychoticism scales (EPQ-R & EPQR-S) of Psychoticism, in favor of males. The
results also revealed the variation of the reliability coefficients for the two Psychoticism Scales. The alpha
coefficient was 0.63 for males, and 0.65 for females from the original Psychoticism Scale (EPQ-R). While
the alpha coefficient was 0.65 for males and 0.64 for females from the short Psychoticism Scale (EPQRS). The results of the exploratory factor analysis also resulted in extracting five factors from both the
original and the short version of Psychoticism Scales. Moreover, the results revealed significant positive
correlations between psychoticism and neuroticism, and low positive correlations between psychoticism
and both extraversion and openness. While the results showed a significant negative correlation between
psychoticism and both lie, Agreeableness and Conscientiousness
.
 تهدف هذه الدراسة إلى المقارنة بين الخصائص السيكو مترية للصورة األصلية والصورة القصيرة لمقياس:ملخص البحث
( من طالب1842)  استخدمت في هذه الدراسة عينة قوامها.الذهانية المتفرع من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية
 وذلك لفحص الفروق بين الجنسين ولحساب الثبات،( من الطالبات1304) ( من الطلبة و538) جامعة الكويت بواقع
 تم تطبيق مقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية. ( والصدقEPQ-R) ( والصورة القصيرةEPQR-S)الستخبار
 والصورة القصيرة المعدلة من قائمة العوامل الخمسة للشخصية،  "آيزنك" المعدل للشخصيةNEO FFI-S ، وقائمة
 الخمسة الكبارBFI. وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق جوهرية بين الجنسين في مقياسي الذهانية المتفرعان من
 كما كشفت النتائج عن تباين معامالت الثبات لمقياسي الذهانية المتفرعان.الصورة األصلية والقصيرة لصالح الطالب
، للذكور0.63  بلغ متوسط معامل ألفا،من الصورة األصلية والصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية
 لإلناث من0.64 و،للذكور0.65  في حين بلغ متوسط معامل ألفا. لإلناث من الصورة األصلية لمقياس الذهانية0.65و
 كما اسفرت نتائج الصدق العاملي االستكشافي عن استخالص خمسة عوامل مكونة.الصورة القصيرة لمقياس الذهانية
، كما كشفت النتائج عن ارتباطات جوهرية موجبة بين الذهانية والعصابية.للصورة األصلية والقصيرة من مقياس الذهانية
 في حين أظهرت النتائج عن ارتباطات جوهرية سالبة.وارتباطات موجبة متدنية بين الذهانية وكل من اإلنبساط ةاإلنفتاح
بين الذهانية وكل من الكذب والقبول واتقان.
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Psychoticism, EPQR, EPQRS الصورة األصلية، ( الذهانيةEPQ-R) ( والصورة القصيرةEPQR-S).
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تمهيد:
يعد " آيزنك"  Eysenckعمالق من عمالقة األدب النفسي وأحد أبرز المنظرين في علم النفس والذي أثر على التراث النفسي
بمختلف مجاالته النظرية والتطبيقية ،وكشفت أعماله عن شموليته وبعد نظره حيث كان " آيزنك"  Eysenckمهت ًما بـ "القيم المتطرفة"
من تلك الموجودة في منتصف المتصل من القياس .في الواقع ،كان من أوائل من صاغوا "فرضية ثنائية القطب المتصل" المقبولة
اآلن والتي ترى السلوك الطبيعي وغير الطبيعي في سلسلة متصلة .اختبر نظرياته بشكل خاص في علم النفس اإلكلينيكي والتربوي
والتجريبي وعلم نفس الجنائي وعلم نفس الصحي بدا أقل اهتما ًما بعلم النفس التنظيمي أو المهني .لقد استخدم منهجه ومفهومه للشخصية
في مجاالت متنوعة ،ليس فقط العصاب ولكن البنية السيكو مترية لالتجاهات السياسية ،والسلوك اإلجرامي ،والتحصيل العلمي،
والفروق الفردية في االتجاهات نحو الجنس .قام بعد ذلك بتوسيع نطاق اهتماماته في مجاالت متعددة بما في ذلك عدم المساواة واإلبداع
والعبقرية وصقل المفهوم العلمي للذكاء .تجدر اإلشارة أيضًا إلى جرأة " آيزنك"  (Buchanan,2016) Eysenckفي الذهاب إلى
حيث يخشى عدد قليل من علماء النفس أن يخطوها .كان منفتحًا على األفكار الجديدة ،ومتسلحًا بالمنهج العلمي ،ومستعدًا للتحقيق في
الموضوعات الساخنة مثل العرق والذكاء وما يسمى بالمجاالت الهامشية مثل علم التنجيم وعلم التخاطر والتنويم المغناطيسي .الكثير
من أعماله الالحقة ،في مجاالت مثل هذه ،وكذلك التدخين والشخصية ،كانت محل نزاع ساخن .ومع ذلك ،فإن العديد من أفكاره،
المشكوك فيها في ذلك الوقت ،قد ثبت الحقًا أنها تحتوي على جوهر  -على سبيل المثال ،فكرة أن سمات الشخصية قد تكون مرتبطة
باحتمالية اإلصابة بالسرطان .اعتمد مستواه العالي والرائد في المجال على االنفتاح العقلي والفضول واحترام الذات وعدم حساسيته
النتقادات اآلخرين .ومن المالحظ انه كان في تناقض ملحوظ مع العديد من علماء النفس اآلخرين ومع ذلك لم يؤثر ذلك االختالف
على تقدمه الوظيفي في المجال.
ركزت أبحاثه إلى حد كبير حول نظرية في الشخصية ذات العوامل الثالثة المختلفة وهذا هو المكان الذي تداخل فيه عمله
حيث كلف بتطوير االستخبارات التي استخدمها في بعض األبحاث .في البداية ،وجد العمل سهالً ألن كل ما يحتاجه آن ذاك هو
االتصال بمجموعات مختلفة وإقناعهم بالحصول على أعداد كافية من المبحوثين إلكمال استخباراته .بعد ذلك ،عندما طبقت على عدد
من مجموعات تجريبية ذات المنهجيات اإلحصائية المعقدة التي ابتكرها ونفذها بكفاءة "بول باريت" (Barrett, & Paul Barrett
).Eysenck, 1984
ظهرت عدة إصدارات من استخبارات "آيزنك" للشخصية ) .)Eysenck, Eysenck, & Barrett, 1985حتى كان
"آيزنك" سعيدا بإصدار استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ()Eysenck Personality Questionnaire Revised EPQ-R
بعد االنبساط والعصابية تم تنقيحها بشكل كبير وواضح كانت المهمة الشائكة المتمثلة في تقديم الذهانية من ناحية قابليته للقياس.
المشك لة الرئيسية في هذا العامل هي أولئك الذين يحصلون على درجات عالية في الذهانية هي الشخصيات الصعبة التي ليس لديها
اهتمام بالتعاون البحثي ،ويعدون مختلين عقليًا ولديهم مواقف عديمة الجدوى بالنسبة "إليزنك" مما يجعل من الصعب تأسيسها .ألنهم
فخورون بغرابة أطباعهم االجتماعية الشاذة لديهم فضال عن أن لديهم درجات منخفضة في مقياس الكذب ويعترفون بكل أنواع األشياء
غير المقبولة اجتماعيا ً من ناحية ميولهم ولكنهم أيضًا غير مستعدين للمساعدة لالستجابة على بنود استخبارات "آيزنك" للشخصية
مما أدى ذلك إلى توزيعات تكرارية غير اعتدالية عند محاولة إجراء أي تحليالت إحصائية وصفية .لذلك ظهرت انتقادات كثيرة
وبعضها أكدها "أيزنك" أن ما كان يقيسه بالفعل السيكوباتية والتي كانت صحيحًة جزئيًا ولكن بعد دراسة متأنية لجميع السمات ما
زال "أيزنك" يعتقد بأن هناك أسبابًا كافية لاللتزام بمفهوم الذهانية .ومن المثير لالهتمام ،بعد اتقان استخبار العوامل الثالثة اتصل به
بعض علماء النفس األمريكيين الذين قدموا "أليزنك" قائمة من الصفات وطلبوا منه بشكل مستقل أن يخصص كل صفة إما لالنبساط
أو العصابية أو الذهانية .لقد فعل ذلك "ايزنك" على النحو المطلوب منه ،تمخض ذلك في ظهور نموذج العوامل الخمسة للشخصية
في وقت الحق بما في ذلك العاملين اإلضافيين ( القبول  ،واإلتقان) وبمساعدة خبير احصائي "بول باريت"  Paul Barrettطور
"آيزنك ) (Eysenck, 1995استخبار مؤخرا أطلق علية مقاييس " آيزنك" للشخصية () Eysenck Personality Scales EPS
بهدف قياس عامل الذهانية على نحو أفضل  ،والذي يتكون من  88بندا يجاب عنها بصيغة ثنائية (بنعم – ال) لقياس العصابية ،
واالنبساط  ،والذهانية  ،والكذب  ،واالندفاع  ،والمغامرة  ،والتعاطف  ،واإلجرامية  ،و االندفاع  .علما بأن المقياس الجديد مقاييس "
آيزنك" للشخصية  EPSالذي طوره "آيزنك" مؤخرا لم يكون معروفا على نطاق واسع.

 .1مقدمة:
تطور استخبارات "آيزنك" للشخصية عن عديد من استخبارات الشخصية التي وضعت منذ وقت مبكر ،وكان االستخبار
األول في هذه السلسة هو "استخبار مود سلى الطبي") )Maudsley Medical Questionnaire MMQعام  ،1952وقد تكون
هذا المقياس من ( 40بنداً) لقياس العصابية). (Eysenck, 1952
وتال ذلك "قائمة مود سلى للشخصية" ( Maudsley Personality Inventory )MPIفي عام  48( 1959بنداً) لقياس
بعدي الشخصية على المستوى الفظي ( 24بنداً) االنبساط ، Extraversionاالنطواء  24( – Introversionبنداً) العصابية
 ،)Eysenck, 1959( ،Neuroticismأخذ "آيزنك" في تطوير "قائمة مود سلى للشخصية" ( )MPIعن طريق تحليل البنود
والتحليل العاملي مع قوائم شخصية أخرى.
وفي عام  1964أضاف "آيزنك" مقياس "الكذب" على "قائمة مود سلى للشخصية" ( )MPIوذلك لتقدير الخداع أو التزييف،
أعادة تسميتها لتصبح قائمة " آيزنك" للشخصية ( 57( ،Personality Inventory Eysenck )EPIبنداً) حيث ( 24بنداً)
للعصابية ،االنبساط ( 24بنداً) ،الكذب ( 9بنود) (.)Eysenck & Eysenck, 1964
وفي عام  1975وضع " آيزنك ،آيزنك" ( )Eysenck & Eysenck, 1975استخبار "آيزنك" للشخصية Eysenck
) Personality Questionnaire (EPQالذي يختلف عن قائمة "آيزنك" للشخصية ( ،)EPIفي انه أضاف مقياس الذهانية ،ويتكون
االستخبار من (90بنداً) حيث يقيس مقسمة على أربعة عوامل وهي العصابية ( 23بنداً) ،واالنبساط ( 21بنداً) ،والذهانية ( 25بنداً)،
والكذب ( 21بنود) .ولقد تم تعديل هذا المقياس (الذهانية) بعد االنتقادات التي وجهة له  ،ليصدر "آيزنك ،آيزنك  ،باريت"
( )Eysenck, Eysenck, & Barrett,1985في عام  1985صورة أصلية من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية Eysenck
) ،( Personality Questionnaire Revised EPQ-Rوعدد بنوده ( )100حيث يقيس ثالثة عوامل وهي العصابية ( 24بنداً)،

واالنبساط ( 23بنداً) ،والذهانية ( 32بنداً) ،فضال عن مقياس الكذب ( 21بنود) ،وصورة قصيرة من استخبار "آيزنك" المعدل
للشخصية ) ،Eysenck Personality Questionnaire Revised-Short (EPQ-R-Sحيث عدد بنوده هي ( ،)48ويقيس ثالثة
عوامل وهي العصابية ( 12بنداً) ،واالنبساط ( 12بنداً) ،والذهانية ( 12بنداً) ،باإلضافة لمقياس الكذب ( 12بندا).
وقام كل من "فرانسيس ،وبراون ،وفيليبتشلك" ) (Francis, Brown, & Philipchalk,1992بإعداد صورة مختصرة
من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( ،)EPQR-Sوعرفت هذه الصورة باسم الصورة المختصرة من استخبار
"آيزنك" المعدل للشخصية) Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated (EPQ-R-Aوالذي يتكون
من (24بندا) بواقع ( 6بنود) ،لكل عامل من العوامل الثالثة باإلضافة لمقياس الكذب.
تعد استخبارات "آيزنك"  Eysenckمن بين األدوات األكثر استخدا ًما لـقياس الشخصية ( .)Eysenck, 1991على مدار
السنوات الماضية ،تم تقديم العديد من المساهمات لصقل هذه االستخبارات ولتطوير صور مختصرة لكليهما البالغون والمراهقون
(.)& Francis, Brow Philip chalk, 1992; Francis & Pearson, 1988
الصورة القصيرة من استخبار آيزنك المعدل للشخصية Eysenck Personality Questionnaire-Revised (EPQ-
& R; Eysenck
 )Eysenck, 1991; Eysenck, Eysenck, & Barrett, 1985لقياس األربعة سمات (الذهانية  ،االنبساط  ،العصابية
 ،الكذب) من خالل  48بندا بواقع  12بندا لكل مقياس فرعي
Corulla, 1990; Eysenck, Eysenck, & Barrett, 1985; Francis
&  ،)Pearson, 1988على الرغم من أن الصور القصيرة من  EPQ-Rقد تم تطويرها "لالستخدام عندما يكون الوقت
محدودًا جدًا (,Eysenck
 ، )Pearson, Easting, & Allsopp, 1985; p. 24فقد قيل أن  ،في بعض الحاالت  ،قد تكون هذه الصور من
االستخبارات طويلة جدًا  ،مما يؤدي إلى الباحثين الستبعاد قياس بعض سمات الشخصية (,.Francis et al
 )1992وبالتالي ،فقد تم تطوير صورة قصيرة من استخبار آيزنك المعدل للشخصية EPQ-R
التي تتضمن  24بندا فقط بواقع عدد  6بنود لكل مقياس فرعي (Francis, 1996; Francis
 .)et al., 1992بشكل عام ،قدمت البحوث أدلة حول صدق استخبارات "آيزنك" عبر الدراسات الثقافية وخصائصها السيكو
مترية المقبولة .ومع ذلك ،فقد أثيرت بعض االنتقادات ،على سبيل المثال ،بخصوص الصورة القصيرة EPQ-R-I ((Francis et
 ,al., 1992سلطت دراسات مختلفة الضوء على الثبات غير المقبول تما ًما ،خاصة بالنسبة لـمقياسي الذهانية والكذب ( Forrest,
& ,Lewis, & Shevlin, 2000; Shevlin, Bailey
 )Adamson, 2002باإلضافة إلى ذلك  ،أظهرت دراسات أخرى أن العديد من البنود قد تعرض مقاييس الذهانية  ،والعصابية
 ،والكذب أداء البند التفاضلي  )differential item functioning (DIFعبر النوع أو الجنوسة ( e.g., Escorial & Navas,
.2007; Forrest et al., 2000
 ,)Karanci, Dirik, & Yorulmaz, 2007مما يجعل المقارنة بين المجموعات مشكوك فيها .وقد قام كل من "كوليداني،
شىسيلم ،وروباستو "( )Collendani, Anselmi & Robusto,2019بتطوير نسخة جديدة من الصورة القصيرة الستخبار آيزنك
المعدل للشخصية (أي التي تتكون من ستة بنود لكل مقياس) من  EPQ-R-Iللراشدين باستخدام اإلجراءات اإلحصائية المطورة داخل
إطار نظرية استجابة البند ;item response theory -IRT (Bock, Thissen & Zimowski, 1997
Steinberg, 2009; Balsamo, Giampaglia, & Saggino, 2014; Colledani, Robusto, & Anselmi,
 ،(2018التي يسمح بتحديد البنود التي تغطي استمرار السمة الكامنة بأكملها األفضل في تمييز مستويات مختلفة من السمات .اختيار
هذه البنود تؤدي إلى مقاييس قصيرة تنتج درجات مشابهة جدًا لتلك تم الحصول عليها باستخدام إصدارات كاملة من األدوات وباستخدام
نفس الصدق الخارجي أي نفس االرتباطات مع األبنية األخرى & Reise & Henson, 2000; Spence, Poortinga,
 .)Pidgeon, 2012عالوة على ذلك ،تسمح نظرية استجابة البند  IRTاكتشاف البنود غير الواضحة أو الغامضة أو التي تظهر أداء
البند التفاضلي  .DIFمؤخرًا ،استخدم عدد من الباحثين صور قصيرة مختلفة من استخبار آيزنك المعدل للشخصية  EPQ-Rباستخدام
نظرية استجابة البند  IRTلتطوير نموذج مختصر من استخبار آيزنك المعدل لشخصية المراهقين  Junior EPQ-Rوصورة قصيرة
من استخبار آيزنك المعدل لشخصية الراشدين  ،EPQ-Rعلى التوالي .تفوقت الصور الجديدة على الصور القديمة في عدة النواحي.
كما تم استخدام نماذج نظرية استجابة البند للمقاييس متعددة األبعاد (( Multidimensional IRT (MIRTانظر ،على سبيل المثال،
 )Haberman, vonDavier, & Lee, 2008; Reckase, 2009في استخبار آيزنك المعدل للشخصية  .EPQ-Rهذه النماذج
تقدم نفس مزايا نماذج نظرية استجابة البند  IRTللمقاييس أحادية البعد باإلضافة إلى ذلك البعض اآلخر مفيد بشكل خاص لتحليل
األبعاد المتعددة لإلستخبار ،وتسمح نموذج نظرية استجابة البند للمقاييس متعددة األبعاد MIRTلـفهم أفضل للسمات التي يتم قياسها
بواسطة المقياس الواحد وكيف يرتبط بنود المقياس بعضهم ببعض .عالوة على ذلك ،تسمح هذه النماذج لتحديد مساهمة البنود الفردية
في قياس كل سمة) )Ackerman, & Goff( ,1994كجانب آخر ،يمكن نموذج نظرية استجابة البند للمقاييس متعددة األبعادMIRT
تقديم تقدير أكثر دقة لثبات المقياس  .)Lopez Rivas, Stark, & Chernyshenko, 2009معلمات البنود item parameters
التي تم تحليلها في المقياس هي نموذج مالءمة البند ،وصعوبة البند ،وتمييز البند ،والتخمين الزائف ،ومنحنيات معلمات البند ،ووظيفة
معلومات المقياس ( ،Finch, 2011ومعلمات الشخص  person parametersأي تقدير أقصى احتمالية لمعلمات الشخص مع
االستيفاء الخطي لإلجابات غير المرصودة والكاملة واستخراج معايير المعلمات على أساس احتمالية التسجيل غير المشروط ( van
den Berg, Paap, Derks, & Outcome of Psychosis GROUP investigators,2013
باإلضافة إلى ذلك ،تم إجراء تحليل الملف الشخصي الكامن  Latent Profile Analysis- LPAهو تحليل يركز على
الشخص يهدف إلى تحديد مجموعات األفراد التي تتميز بالتشابه في أنماط الدرجات على مجموعة من المتغيرات ( Cleveland,
 ،)Collins, Lanza, Greenberg & Feinberg, 2010يمكن استخدام تحليل الملف الشخصي الكامن  LPAلتحديد عوامل
الرتبة الثانية في الشخصية التي تسمح لوصف الشخصية بشكل أفضل من درجات المقاييس منفردة ( ;Ferguson & Hull, 2018

Zhang, & , Merz & Roesch, 2011; Parr, Lanza, & Bernthal, 2016; Zhang, Bray;Aiken et al., 2012
.)Lanza, 2015
في دراسة أخرى (  ،)Colledani, Robusto, & Anselmi, 2018تم استخدام تحليل الملف الشخصي الكامن  LPAللصورة
القصيرة من استخبار آيزنك المعدل للشخصية  EPQ-Rلتحديد مجموعات األفراد الذين لديهم أنماط متشابهة من المقاييس األربعة
(الذهانية ،والعصابية ،واالنبساط ،والكذب) .باإلضافة إلى ذلك ،تمت مقارنة األنماط المحددة إلى مؤشرات األداء النفسي واالجتماعي،
مثل القلق واالكتئاب ،والرضا عن العالقات االجتماعية وتكرار استخدام المواد المخدرة ،والسلوكيات الجنسية الخطرة .على الرغم
من التحسينات الملحوظة التي طرأت على مقياس الذهانية في الطبعات األخيرة ،ال يزال ثبات مقياس الذهانية منخفض نوعا ما .مع
ذلك ،هذه النتيجة كانت متوقعة خاصة وإن هذا المقياس المعترف بها في األدب باعتباره األكثر إشكالية وإثارة للجدل ( e.g., Bishop,
 ،)1977; Block, 1977; Claridge, Donald, and Birchall, 1981وفي الدراسات السابقة التي أجريت في كل من إيطاليا
(
 )Colledani, Robusto, & Anselmi, 2018وفي بلدان أخرى ()e.g., Forrest et al., 2000; Shevlin et al., 2002
التي اشارت الى نقاط ضعفها السيكو مترية .ونأمل أن يتم تكريس الدراسات المستقبلية لتطوير مجموعة جديدة من البنود أكثر مالءمة
لقياس الذهانية.
عرف "آيزنك"( )Eysenck, 1995الذهانية ( )Psychoticismبأنها " السمة المهيئة للناس لجميع أنواع اضطرابات
الذهان  .Psychoticحيث إن مفهوم الذهانية مستمد من الذهان Psychosisلذلك سميت بالذهانية ،حيث إن الذهانية تشترك مع
الذهان في بعض االضطرابات العقلية  ،Mental Disordersالتي من ضمنها الفصام  Schizophreniaوالهوس االكتئابي Manic
 .Depressiveإن كلمة "الذهانية" تشير ببساطة – إلى سمة أساسية في الشخصية ،توجد بدرجات متفاوتة لدى جميع األفراد ،وإذا
وجدت بدرجة كبيرة ،فإنها تهيئ الشخص وتجعله قابالً لتطوير شذوذ نفسي .ومع ذلك تعد حيازة مثل هذا االستعداد بعيدة كثيرا عن
الذهانية مرتفعة هم الذين ينتظر أن يكشفوا عن ذهان ما خالل مجرى حياتهم.
وقد استخدم "آيزنك" مصطلح "العقل الصلب"( )Tough-mindednessفي كتابه" :سيكولوجية السياسية" ،حيث يفترض
وجود عالقة بين الشخصية واالتجاهات االجتماعية  ،Social Attitudesحيث ارتبط الذهانية مع المحافظة Wilson-Patterson
 Conservatism Scaleارتباط سالب مع المحافظة – الليبرالية ( conservatism-liberalismر= ،)0.38-وارتبط الذهانية
ارتباط موجب مع المذهب الواقعي ( realism-idealismر= .)Pearson & Greatorex, 1981( ) 0.22ويشير مصطلح "العقل
الصلب" إلى صف كل من بعد الشخصية والبعد االجتماعي ،حيث أقر "آيزنك" ( )Eysenck & Eysenck, 1976أن استخدام
المزدوج للمصطلح قد يؤدي إلى الخلط بينهم ،حيث وجد "آيزنك" أن هناك ارتباطا ً عاليا ً بين الدرجات المرتفعة على مقياس الذهانية
والدرجات المرتفعة على "العقل الصلب" في مقياس االتجاهات ،واستـُخرج ارتباط يتراوح بين  0.6 ، 0.5لدى عينات عشوائية
كبيرة العدد ،فهناك إذن سبب قوى الستخدام مصطلح " العقل الصلب " بوصفه بديال أكثر قبوالً من مصطلح " الذهانية" .وأن مقلوب
الذهانية هو التحكم في االندفاع أو أداء األنا األعلى حيث تضم سمات وهي عدواني  ،Aggressiveوبارد  ،Coldومتمركز حول
ذاته  ،Egocentricوال يتأثر بمشاعره الداخلية  ،Impersonalومندفع  ،Impulsiveومناهض للمجتمع  ،Antisocialومبدع
 ،Creativeوذو عقل صلب.(Schultz & Schultz, 2005, p, 289( Tough-minded
وقد قام كل من "آيزنك ،وويلسون ،وجاكسون" ( )Eysenck, Wilson, & Jackson, 1997بتحدد ( )6سمات للذهانية-1:
المخاطرة  Risk-takingحيث يحب الفرد المكافأة ويسعى إلى الحصول عليها حتى لو تشكل خطورة على حياته مع القليل من
االهتمام بـالعواقب السلبية المحتملة لها -2 .االندفاع  Impulsivenessيميل الفرد إلى العمل على وفقا اللحظة ،وبتسرع وبدون
تفكير ،وفي كثير من األحيان يتخذ قرارات سابقة ألوانها وعادة ما تكون خالية من الهموم ،ومتغير أي غير متسق وال يمكن التنبؤ
به -3 .عدم المسؤولية  Irresponsibilityيميل الفرد إلى أن يكون غير رسمي بشكل مفرط ،وطائش ،ومهمل للبروتوكول ،وال
يمكن التنبؤ بها ،وغير موثوق به اجتماعيا -4 .التالعب  Manipulativenessالتأثير أو محاولة التأثير على سلوك أو عواطف
اآلخرين ألغراض خاصة به ،ومنفصل ،وغالبًا ما يتحكم في المواقف لمصلحته الخاصة بطريقة إلى حد ما وتتسبب في عدم ثقة الناس
به ،وذكي ،ودنيوي متطور وجيد في التعليم والسفر والخبرات ،ويركز على األشياء المادية من حوله ،بدالً من األمور الروحية،
ومستقل ،وداهية ،ويركز على منفعته الذاتية عند التعامل مع اآلخرين -5.البحث عن احساسات  Sensation-seekingيسعى إلى
اإلثارة في الحياة دائما ومتعطش للتجارب الجديدة في الحياة -6 .ذو عقل صلب أي ذو التفكير المتشدد Tough-mindedness
وربما يستمتع بالعنف الفاحش والشتائم ،وانخفاض مستوي التعاطف لديه والعدائية في المواقف االجتماعية -7 .عملي Practical
يميل إلى أن يكون عملي ومهتم بفعل األشياء بدالً من التفكير فيها ،وليس لديه معرفة أو خبرة بالمشكالت العملية للحياة اليومية
ويتصف أيضا بنفاد الصبر.
على الرغم من أهمية الصورة األصلية والقصيرة من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ) (EPQ-Rفي البحوث
والتشخيص ،يبدو أن المقارنة السيكو مترية بين الصورة األصلية والقصيرة والمختصرة من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية
( )EPQ-Rلم تستحوذ على اهتمام الباحثين العرب على حد علمنا ،لذلك هدفت الدراسة الحالية إلى مقارنة بين الخصائص السيكو
مترية للصورة األصلية والقصيرة لمقياس الذهانية المتفرع من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( ،)EPQ-Rليعكس التطورات
المعاصرة في قياس اضطرابات الشخصية.

 .2الدراسات السابقة:
قام الباحثان بمراجعة الدراسات السيكو مترية للصورة األصلية من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-Rوالصورة
القصيرة منه EPQ-R-Sفي قاعدة بيانات "أثينا المفتوحة"  Open Athens/Journal databasesمنذ عام ( 1985وقت نشر
الصورة األصلية من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية  )EPQ-Rحتى نهاية عام  2020وذلك بتاريخ  30ديسمبر 2020م ،وتبين
ان القاعدة تضم ( )1819بحثا كامال منشورًا  Full text onlineعن استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية  ،EPQ-Rوعدد ()2
كتاب باللغة اإلنجليزية فقط و( )45فصل من كتاب .علما بأن األبحاث المنشورة باللغة اإلنجليزية في مجالت علمية عالمية استخدمت

المقياس ذاته في صورته األصلية  EPQ-Rأو القصيرة  EPQ-R-Sتم نشرها في عدة مجالت بواقع ( )29بحث منشور في مجلة
اضطرابات الشخصية ،Journal of Personality Disorderو( )26بحوث منشورة في مجلة البحوث والعالج المعرفي Journal
 ،of Cognitive Therapy & Researchوبواقع ( )29بحث منشور في مجلة بلوس ون  ، Plos Oneوبواقع ( )21بحث
منشور في المجلة األوروبية للشخصية  ،European Journal of Personalityوبواقع ( )24بحث منشور في مجلة الشخصية
والفروق الفردية  ، Personality & Individual Differenceوبواقع ( )23بحوث منشورة في المجلة البريطانية لعلم
النفس ،British Journal of Psychologyوبواقع ( )28بحث منشور في مجلة قياس الشخصية Journal of Personality
 ، Assessmentو بواقع ( )35بحث منشور في مجلة الشخصية وعلم النفس االجتماعي Personality & Social Journal of
 ، Psychologyوبواقع ( )32بحث منشور في مجلة القياس النفس  ، Psychological Assessmentوبواقع ( )30بحث في
مجلة القياس  ، Assessmentفضال عن مجالت اخري في علم النفس بلغات أخرى اإلسبانية بواقع ( )31بحث ،والصربية بواقع
بحثين  ،والتشيكية بواقع (  )4بحوث  ،والتركية بواقع (  ) 4بحوث  ،والعربية بواقع (  ) 2بحثين  ،واأللمانية بواقع (  ) 3بحوث ،
الفارسية بواقع بحث ،والبرتغالية بواقع ( )10بحوث ،والفرنسية بواقع بحث واحد ،والبلجيكية بواقع بحث واحد  ،والكرواتية بواقع
بحث واحد ،والنرويجية بواقع بحث واحد  .نعرض في الجزء التالي وفق تتابع زمني بدءاً باألقدم فاألحدث للدراسات السيكو مترية
التي استخدمت مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية  EPQ-Rوالصورة القصيرة  EPQ-R-Sمن استخبار "آيزنك" المعدل
للشخصية .EPQ-R
قام كل من "آيزنك و آيزنك وباريت" ( )Eysenck, Eysenck & Barrett, 1985بالتحقق من الخصائص السيكو مترية
للصورة األصلية من استخبار آيزنك المعدل للشخصية  EPQ-Rعلى عينة قوامها ( )408فردا من الذكور  ،وأخرى قوامها ()494
فردا من اإلناث من طلبة جامعة لندن  ،و كشفت نتائج الدراسة أن مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك"
المعدل للشخصية  EPQ-Rارتبط بمعامل ارتباط بلغ (ر= )0.19مع مقياس العصابية  ،و (ر= )0.23مع مقياس االنبساط  ،و
(ر= )0.34-مع مقياس الكذب وذلك لعينة الذكور  ،في حين ارتبط مقياس الذهانية بمعامل ارتباط (ر= )0.06مع مقياس العصابية
 ،كما ارتبط بمعامل ارتباط (ر= )0.14مع مقياس االنبساط  ،في حين ارتبط بمعامل ارتباط (ر=  )0.16-مع مقياس الكذب وذلك
لعينة اإلناث .كما كشفت نتائج الدراسة أيضا أن مقياس الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية
 EPQ-R-Sارتباط بمعامل ارتباط (ر= )0.14مع مقياس العصابية ،وبمعامل ارتباط (ر= )0.07مع مقياس االنبساط ،وبمعامل
ارتباط (ر= )0.23-مع مقياس الكذب وذلك لعينة الذكور ،في حين ارتبط مقياس الذهانية بمعامل ارتباط (ر= )0.04مع مقياس
العصابية ،وبمعامل ارتباط (ر= )0.04مع مقياس االنبساط ،وبمعامل ارتباط (ر= )0.13-مع مقياس الكذب وذلك لعينة اإلناث.
وأسفرت نتائج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية التي أديرت تدويرا متعامدا بطريقة الفار يماكس للصورة
األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية  EPQ-Rعن أربعة عوامل للذكور وأخري لإلناث ،حيث كان العامل الرابع وهو ثنائي
القطب يمكن تسميته بالذهانية ،وعدد البنود التي تشبعت به ( 21بندا) ،تتراوح تشعباته بين ( )0.53-0.30وذلك لعينة الذكور ،في
حين كان عدد البنود التي تشبعت به ( 24بندا) وتراوحت تشعباته بين ( )0.44-0.30وذلك لعينة اإلناث .تراوحت معامالت الثبات
(ألفا) لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية  EPQ-Rبين ( )0.78لعينة الذكور و
( )0.76لعينة اإلناث .كما تراوحت معامالت الثبات (ألفا) لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل
للشخصية  EPQ-R-Sبين ( )0.62لعينة الذكور و ( )0.61لعينة اإلناث.
وقام كل من "فرانسيس وبراون وفيليبتشلك" ( )Francis, Brown, & Philipchalk, 1992بإعداد صورة مختصرة من
الصورة القصيرة الستخبار آيزنك للشخصية  ،EPQ-Rالتي تتكون من  48بندا بواقع  12بندا لكل مقياس فرعي وعُرفت هذه
الصورة ب)  .)Abbreviated Eysenck Personality Questionnaire Revised EPQR-Aوقد تم تطبيقه على مجموعة
من الطالب ألربع ثقافات مختلفة في كل من بريطانيا ،كندا ،الواليات المتحدة األمريكية ،وأستراليا .وتتكون هذه الصورة المختصرة
من ( )24بند اً .بواقع (  ) 6بنود لكل عامل من عوامل الشخصية الثالثة .أما دراسة فقد أجريت على عينة قوامها ( )685طالبا منهم
( )220ذكرا و ( )465أنثى ،منهم ( )212فردا من بريطانيا ،و( )149فردا من كندا ،و( )132فردا من الواليات المتحدة األمريكية،
و( )192فردا من أستراليا .وقد أظهرت الدراسة أن معامالت ألفا –كرو نباخ لعامل الذهانية تراوحت بين ( .)0.52 - 0.33وفيما
يرتبط بالصدق التالزمي فقد أظهرت النتائج أن معامالت االرتباط بين درجات هذه الصورة المختصرة ودرجات الصورة القصيرة
 48للذهانية (ر=.)0.80
درس "كوستا وماكري" ( )Costa & McCrae, 1995ارتباطات الصورة األصلية المعدلة من قائمة العوامل الخمسة
للشخصية ) The Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-Rمع مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية
من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية EPQ-Rعلى عينة من المتطوعين البالغين قوامها ( )96فردا من الذكور وأخرى قوامها
( )133فردا من اإلناث في والية بالتيمور األمريكية .اسفرت النتائج عن ارتباط مقياس الذهانية بمعامل ارتباط جوهري سالب مع
كل من (ر=  )0.35-القبول( ،ر= )0.49-واالتقان.
هدفت دراسة " درايكوت ،وكالين " ( )Draycott & Kline, 1995إلى مقارنة استخبارات الشخصية األكثر استخداما
في البحوث والتي تختلف في أسسها النظرية ومنها الصورة األصلية الستخبار آيزنك المعدل للشخصية  EPQ-Rلقياس نموذج
ثالثي العوامل  ،وقائمة العوامل الخمسة للشخصية  The Revised NEO Personality Inventory NEO-PIلقياس نموذج
العوامل الخمسة ،والتي تم تطبيقها على عينة من المتطوعين البالغين قوامها ( )65فردا من الذكور وأخرى قوامها ( )95فردا من
اإلناث من طالب جامعة ايكستير اإلنجليزية  ،بلغ متوسط أعمارهم (م= )5.25±19.42عاما .كشفت النتائج عن أن كال األداتين
على قدر كبير من التباين المشترك بين االستخبارين ،خضعت البيانات إلى قانون االرتباط القانوني(القويم) canonical variates
هو أسلوب متعدد المتغيرات يهتم بتحديد العالقات بين مجموعات المتغيرات في مجموعة البيانات .تحليل االرتباط األساسي األول

 ،0.81والثاني 0.77؛ وكان الثالث ( 0.66الذي يرتبط به الذهانية) مما يشير إلى تباين مشترك بين أزواج متنوعة من العوامل تبلغ
 66.60و ٪45على التوالي ،ومن ثم يعكس وجود عالقة قوية بين مكونات جميع أزواج المتغيرات الثالثة وبالتالي ،نسبة كبيرة من
التباين المشترك بين العوامل الثالثة والعوامل الخمسة .وقد اسفرت نتائج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة التدوير المائل عن
استخالص ثالثة عوامل لجميع المتغيرات حيث تشبع الذهانية بالعامل الثاني ( )0.89بأعلى تشبع موجب في تشبكل كل من اإلتقان
( ،)0.76-والقبول ( )0.47-بأعلى تشبع عكسي بذات العامل مما يمكن تسمية العامل الثاني بعامل الذهانية في مقابل اإلتقان والقبول
مما يعاكس افتراض " آيزنك " ( )Eysenck,1992الذي افترض ان انخفاض الدرجة في اإلتقان واالنفتاح تقابل الذهانية أي ان
اإلتقان واالنفتاح مقلوب الذهانية.
أجرى كل من "إليوت وجونز وجاكسون" ( )Elliot, Jones & Jackson, 1996باستخدام مقياس الذهانية المتفرع من
الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-RSفي بريطانيا في جامعة لندن على عينة من طالب الجامعة حيث
بلغت عينة الذكور ( )44فردا ،في حين بلغت عينة اإلناث ( )106فردا .أسفرت النتائج عن ارتباط الذهانية بارتباط موجب مع
المغامرة (ر=  ،)0.52ومع االندفاع( impulsivenessر=  ،)0.65في حين ارتباط الذهانية بمعامل ارتباط سلبي بلغ (ر=)0.61-
مع التعاطف. empathy
أجرى كل من “مارتيني ،ماززوتي ،سيتارو" ( )San Martini, Mazzotti & Setaro,1996دراسة في ايطاليا على
عينة من الراشدين قوامها ( )225فردا من الذكور ،وأخرى قوامها ( )328فردا من اإلناث متوسط اعماهم (م=.)15.09± 33.01
طبق على أفراد العينة الصورة األصلية اإليطالية من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( .)EPQ-Rبلغ معامل ألفا لثبات مقياس
الذهانية ( )0.80للذكور ،و( )0.70لإلناث .كما كشفت النتائج الدراسة عن ارتباط الذهانية بمعامل ارتباط بلغ (ر= )0.01-مع
العصابية ،و(ر= )0.05-مع االنبساط ،و (ر= )0.42-مع الكذب لدي الذكور ،في حين بلغ ارتباط الذهانية (ر= )0.04مع العصابية،
و(ر= )0.10مع االنبساط ،و (ر= )0.44-مع الكذب لدي اإلناث .فيما يتعلق بمقياس الذهانية ،تم االحتفاظ  18بندًا (من  32بند) من
ألنهم حصلوا على أعلى التشبعات بالعامل الرابع ،فضال عن تشبع بند واحد في العامل األول ،و( )9بنود تشبعت بعامل الكذب ،وعدد
( )2بندا تشبعوا بعامل العصابية ،وعدد ( )3بنود لم تتشبع جوهريا بأي عامل.
قام "أرندل واخرون" ( )Arrindell et al, 1997بتطبيق مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك"
المعدل للشخصية ( )EPQ-Rعلى عينة قوامها ( )423فردا من ذكور وأخرى قوامها ( )501فردا من اإلناث في اسبانيا من سبع
جامعات مختلفة وهي (ألغوونا – الباييس فاسكو – غرناطة – برشلونة – سالمنكا – مدريد – كورنيا) .بلغ معامل ألفا ( )0.54لثبات
مقياس الذهانية.
كما درس "ديفيز وفرينش وكيو" ( )Davies, French & Keogh, 1998العالقة بين مقياس تعزيز خداع الذات والتحكم
باالنطباع  Self-Deceptive Enhancement and Impression Managementالمتفرع من قائمة "بوالس" المعدلة
لالستجابات المرغوبية االجتماعية  Paulhus Balanced Inventory of Desirable Respondingومقياس الذهانية المتفرع
من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية  EPQ-Rوذلك على عينة قوامها ( )108فردا من الطلبة في جامعة لندن.
وقد كشفت النتائج عن ارتباط الذهانية بمعامل ارتباط سالب (ر= )0.27-مع التحكم باالنطباع.
وأجرى "ديفيز ،وستانكوف ،وروبرتز" ( )Davies, Stankov & Roberts, 1998دراسة على عينة قوامها ( )13فردا
من ذكور وأخرى قوامها (ن= ) 87فردا من اإلناث في جامعة سيدني األسترالية .طبق على أفراد العينة مقياس الذهانية المتفرع من
الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية  EPQ-Rومقياس التحكم بالذات " ."Benign controlوكشفت النتائج عن
ارتباط الذهانية بمعامل ارتباط سالب بلغ (ر= )0.35-مع التحكم بالذات.
بحث "ديري وبيتر واستن وجبس" ( )Deary, Peter, Austin & Gibson, 1998العالقة بين اضطراب الشخصية تبعا
لتصنيف الدليل األمريكي الثالث المعدل لألمراض النفسية ( )DMS-111-Rوسمات الشخصية مقاسة بالصورة األصلية الستخبار
"آيزنك" المعدل للشخصية  EPQ-Rوذلك على قوامها ( )400فردا من طالب جامعة أدنبرا في اسكتلندا .اسفرت النتائج عن معامل
ارتباط جوهري موجب بلغ (ر= )0.45بين مقياس الذهانية واضطراب الشخصية المناهض للمجتمع.
كما أجرى كل من "ميلز وشيفلين و ماكغي" ( )Miles, Shevlin & McGhee, 1999دراسة استخدمت مقياس الذهانية
المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-Rعلى مجموعة من األشخاص الذين يعانون من
األمراض الجلدية في بريطانيا قوامها ( )118فردا من الذكور وأخرى قوامها ( )256من اإلناث .حيث أسفرت معامالت الثبات (ألفا)
لمقياس الذهانية لعينة الذكور ( )0.68ولعينة اإلناث (.)0.51
أجرى كل من “أورتيتا  ،إيباني إيزا  ،موروا  ،سيلفا  ،بويلي" (Orteta, Ibanez, Moro, Silva,
 )Boyle,1999دراسة في اسبانيا أجريت على عينة من الراشدين قوامها ( )527فردا من الذكور  ،وأخرى قوامها ()583
فردا من اإلناث بلغ متوسط اعماهم (م= 12.13± 26.49عاما) .طبق على أفراد العينة الصورة األصلية اإلسبانية من استخبار
"آيزنك" المعدل للشخصية ( .)EPQ-Rبلغ معامل ألفا لثبات مقياس الذهانية ( )0.73للذكور ،و( )0.71لإلناث .كما تم حساب ثبات
االستقرار بعد شهر من التطبيق األول علي عينة قوامها ( )159فردا من الراشدين وبلغ معامل االستقرار لمقياس الذهانية (.)0.72
كما كشفت النتائج الدراسة عن ارتباط الذهانية بمعامل ارتباط بلغ (ر= )0.16مع العصابية ،و(ر= )0.15مع االنبساط ،و (ر=-
 )0.20مع الكذب .فيما يتعلق بمقياس الذهانية  ،تم حذف  15بندًا (من  32بند) من ألنهم لم يطبقوا معايير االختيار التي وضعها

الباحثون في الدراسة ( معامل تشبع البند بالعامل ≤  ،0.35معامل ثبات البند في المصفوفة العاملية) ومع ذلك  ،تم إضافة أربعة بنود
جديدة  ،وبند واحد من مقياس إدمان  ،وبند واحد من مقياس االندفاعية الذي ينتمي إلى مقياس االنبساط في اإلصدار األصلي تم
اضافته في مقياس الذهانية  ،إلى جانب 17بندا من بنود مقياس الذهانية في الصورة األصلية  ، EPQ-Rوالتي أعطت إجمالي 23
بندا صالحا من الناحية القياسية لقياس الذهانية.
بحث "فورنلز وسليفا و بيويو" ( )Rodríguez-Fornells, Lorenzo-Seva, & Andrés-Pueyo, 2001ارتباطات
قائمة العوامل الخمسة للشخصية ) The Five Factor Personality Inventory (FFPIمع مقياس الذهانية المتفرع من الصورة
األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية  EPQ-Rوذلك على عينة قوامها ( )87فردا من الطلبة وأخرى قوامها ( )480فردا
من طالبات جامعة برشلونة اإلسبانية .كشفت النتائج عن معامل ارتباط جوهري موجب بلغ (ر= )0.30بين الذهانية واالستقالل
.Autonomy
كما أجرى "ستوبر" ( )Stober, 2001دراسة باستخدام مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك"
المعدل للشخصية ( )EPQ-Rعلى عينة من طالب بجامعة "غرايفسفالد" في ألمانيا قوامها الذكور ( )14فردا من الذكور ،وأخرى
قوامها ( )61فردا من اإلناث .بلغ معامل الثبات (ألفا) ( )0.60لمقياس الذهانية.
أجرى كل من " جي ليسبي وجونسون وبويس وهيث ومارتن" ( Gillespie, Johnston, Boyce, Heath & Martin,
 )2001دراسة ارتباطية باستخدام مقياس الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية الصورة
القصيرة ( )EPQ-RSفي استراليا على المجتمع األسترالي وتكونت العينة من التوائم وبلغت عينة الذكور ( )1250فردا في حين
بلغت عينة اإلناث ( )2100فردا ،طبق على أفراد العينة مقياس الذهانية واستخبار كولنقر لألبعاد الثالثة للشخصية Cloninger
) .Tridimensional Personality Questionnaire (TPQكشفت النتائج عن ارتباط الذهانية بارتباط موجب بلغ (ر= )0.37
مع البحث عن الكمال ، Novelty Seekingوارتباط سالب مع االعتماد على المكافأة " "Reward Dependenceبلغ (ر=)0.24-
لدى عينة الذكور ،في حين ارتبط الذهانية بارتباط سالب مع تجنب الضرر" "Harm Avoidanceبلغ (ر= )0،24-لدى عينة
اإلناث.
قام كل من " عزيز ،جاكسون" ( )Aziz & Jackson, 2001بدراسة أجريت في باكستان على عينة من طالب الجامعة
قوامها ( )160فردا بواقع ( )108فردا من الذكور ،وأخرى قوامها ( )52فردا من اإلناث بلغ متوسط اعماهم (م=23.09
1.93±عاما) .طبق على أفراد العينة المقاييس التالية :استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( ،)EPQ-Rالصورة المختصرة من
استخبار "آيزنك" منشئ ملفات التعريف بالشخصية ، Eysenck Personality Profiler (EPP) short versionوقائمة الخمسة
الكبار) .The Big Five Inventory (BFIبلغ معامل ألفا ( )0.78لثبات مقياس الذهانية للصورة األصلية من استخبار "آيزنك"
المعدل للشخصية ( ،)EPQ-Rفي حين بلغ معامل ألفا ( )0.66لثبات مقياس الذهانية للصورة القصيرة من استخبار "آيزنك" منشئ
ملفات التعريف بالشخصية ) .)EPPوكشفت نتائج الدراسة أن مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية من استخبار "آيزنك"
المعدل للشخصية بمعامل ارتباط بلغ (ر= )0.16مع مقياس العصابية ،و(ر= )0.05-مع مقياس االنبساط ،و (ر= )0.17مع مقياس
الذهانية من استخبار "آيزنك" منشئ ملفات التعريف بالشخصية ) .)EPPكما كشفت النتائج أيضا عن ارتباط الذهانية ()EPQ-R
بالقبول BFIالمتفرع من قائمة الخمسة الكبار بمعامل ارتباط بلغ (ر= ،)0.64-ومع اإلتقان BFIبلغ (ر= ،)0.47-ومع العصابية
 BFIبلغ معامل االرتباط (ر= ،)0.19ومع االنفتاح العقلي BFIبلغ معامل االرتباط (ر= ،)0.25-ومع االنبساط  BFIبلغ معامل
االرتباط (ر=.)0.03
كما درس كل من " ألوجا وغارسيا وغارسيا" ( )Aluja, Garcıa & Garcia, 2002باستخدام مقياس الذهانية المتفرع
من الصورة المختصرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-RSوالصورة المطولة المعدلة من قائمة العوامل الخمسة
للشخصية ( )NEO-PI-Rفي إسبانيا بجامعة "ال رده" و "الجامعة األوربية" في مدريد وجامعة “برشلونة" حيث بلغ عدد افراد
العينة ( )167من الذكور ،وأخرى قوامها ( ) 262من اإلناث .أسفرت النتائج عن ارتباط الذهانية بارتباط موجب مع العصابية
)(NEO-PI-Rبلغ (ر= ،)0.17وبارتباط سالب مع كل من القبول بلغ (ر= ،)0.31-ومع االتقان بلغ(ر=.)0.47-
قام كل من "اورت وايبانز وايرينا" ( )Ortet, Ibanez, LIerena & Torrubia, 2002بإجراء دراسة ارتباطية هدفت
الى التعرف على طبيعة العالقة بين مقاييس "كار ولينكسا" للشخصية " "The Karolinska Scales of Personalityوالمقاييس
المتفرعة من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية  .EPQ-Rطبقت المقاييس على عينة من طالب الجامعة في
إسبانيا قوامها ( )191فردا من الذكور وأخرى قوامها ( )388فردا من اإلناث .وأسفرت النتائج عن ارتباط ارتباط جوهري موجب
بلغ (ر= )0.42بين الذهانية واالندفاعية .Impulsiveness
قام "رويتع والشريف" ( )2002بإعداد صورة سعودية من الصورة األصلية الستخبار استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية
 EPQ-Rوذلك بعد التعديل واإلضافة لعدد من البنود على الصورة األصلية لالستخبار والتي تم تطبيقها على عينة قوامها ()500
فردا من الطلبة بجامعة الملك سعود .وكشفت النتائج عن معامل ألفا غير مقبول لثبات مقياس الذهانية ( )0.58كما كشفت النتائج أيضا
عن أعلى معامل ارتباط بلغ (ر= )0.19-بين الذهانية والعصابية .كما كشفت نتائج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات
األساسية واسلوب التدوير المتعامد (الفار يماكس) عن استخالص أربعة عوامل من بنود استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية EPQ-
 ،Rحيث كان العامل الرابع أحادي القطب أطلق عليه عام الذهانية ،وعدد البنود التي تشبعت ( 14بندا) والتي تراوحت تشبعاتها بين
(.)0.38 – 0.30

درس كل من " ألوجا غارسيا وغارسيا" ( )Aluja, Garcıa & Garcıa, 2003باستخدام مقياس الذهانية المتفرع من
الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-RSعلى عينة على من طالب ال رده والجامعة األوربية في مدريد
وجامعة برشلونة في اسبانيا قوامها ( )367فردا من الذكور ،وأخرى قوامها ( )639فردا من اإلناث .بلغ معامل ألفا للثبات ()0.66
لمقياس الذهانية .أسفرت نتائج التحليل العاملي االستكشافي عن استخالص أربع عوامل ،حيث أطلق على العامل الرابع الذهانية وهو
ثنائي القطب الحتوائه على تشعبات موجبه وسالبه لعدد البنود التي تشبعت به ( )12بندا والتي تراوحت تشعباتها بين (ر= ،0.29
ر=.)0.65
أجرى "فيرنادو" ( )Ferrando, 2003باستخدام مقياس الذهانية المتفرع من الصورة اإلسبانية األصلية الستخبار "آيزنك"
المعدل للشخصية ( )EPQ-Rفي اسبانيا في جامعة "تاراجونا" على عينة من طالب الجامعة قوامها ( )1175فردا بواقع ()%44
فردا من الذكور ،و ( )%66فردا من اإلناث .بلغ معامل الثبات (ألفا) لمقياس الذهانية ( )0.82لعينة الذكور في حين بلغ ()0.80
لعينة اإلناث.
قام كل من " أليكسو ولوس وكاليتزيديس" ( )Alexopoulos & Kalaitzidis, 2004بدراسة أجريت على عينة قوامها
( )422فردا من الذكور ،وأخرى قوامها ( )524فردا من اإلناث من طالب جامعة باتراس  University of Patrasفي اليونان.
طبق على أفراد العينة مقياس الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( .)EPQ-RSأسفرت
نتائج التحليل العاملي االستكشافي عن استخالص أربع عوامل ،حيث كان العامل الرابع هو الذهانية وهو أحادي القطب موجب
الحتوائه على تشعبات موجبه فقط لعدد ( )8بندا تتراوح تشعباتها بين (ر= ،0.31ر=.)0.47
كما أجرى "حمد" ( )2004دراسة ارتباطية باستخدام استخبار الصحة العامة General Health Questionnaire
)(GHQومقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية إلستخبار"آيزنك" المعدل للشخصية  EPQ-Rبتطبيقها على عينة من طالب
جامعة النيلين في السودان بواقع ( )20من الذكور و ( )80من اإلناث .بلغ معامل ألفا لثبات مقياس الذهانية ( .)0.43وأسفرت النتائج
عن ارتباط موجب بلغ (ر= )0.20بين الذهانية والدرجة الكلية الستخبار الصحة العامة.
وأجرى كل من "ليفن وجاكسون" ( )Levine & Jackson, 2004دراسة ارتباطية على عينة قوامها ( )48فردا من الطلبة
وأخرى قوامها ( )53فردا من الطالبات بجامعة "سري" اإلنجليزية .طبق على أفراد العينة مقياس التقرير الذاتي للجنوح والتنشئة
االجتماعية ) Self-Reported Delinquency and Socialization (SRDومقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية
الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية  .EPQ-Rأسفرت النتائج عن ارتباط الذهانية بمعامل ارتباط بلغ (ر= )0.49مع التنشئة
االجتماعية وبلغ (ر= )0.45مع الجنوح.
أما دراسة "مارتني وروما وساري ولنقاردي وبوند" ( )Martini, Roma,Sari, Lingiardi & Bond,2004التي
أجريت على عينة من المتطوعين قوامها ( )249فراد من الذكور ،وأخرى قوامها ( )333فردا من اإلناث من سكان روما اإليطالية.
طبق على أفراد العينة الصورة اإليطالية من مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية
 EPQ-Rواستخبار اسلوب الدفاع ) .The Defense Style Questionnaire (DSQبلغ معامل (ألفا) لثبات ( )0.71مقياس
الذهانية ،كما بلغ معامل ارتباط (ر= )0.33الذهانية مع تشويه الصورة .Image-distorting
قام كل من "كيلر وكوفي نتري وهيلث ومارتن" ( )Keller, Coventry, Heath & Martin, 2005بدارسة أجريت على
عينة قوامها ( )9672فردا من التوائم المتماثلة وأخرى قوامها (ن= )3241فردا من التوائم األخوية في استراليا .طبق على أفراد
العينة عبر البريد الجوي مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية  ،EPQ-Rوقائمة الطبع
والمزاج  .Temperament and character Inventoryبلغ معامل ألفا لثبات الذهانية ( .)0.53كما ارتبط الذهانية بمعامل ارتباط
موجب بلغ (ر= )0.34مع البحث عن الشهرة "."novelty seeking
أجرى "شميت وقولوتزر ومايس وعربش" ( )Schmitt, Gollwitzer, Maes & Arbach, 2005دراسة على عينة من
طالب جامعة "تري" في ألمانيا قوامها ( )151فردا من الذكور وأخرى قوامها ( )518فردا من اإلناث .طبق على أفراد العينة مقياس
الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( .)EPQ-Rبلغ معامل ثبات ألفا ( )0.74لمقياس الذهانية.
اما دراسة "واكر و جفانون و ستيملر" ( )Wacker, Chavanon & Stemmler, 2006التي أجريت في بريطانيا في
جامعة كامب يوس حيث العينة طالب ذكور فقط (ن= ،)507باستخدام مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار
"آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-Rواستخبار زوكرمان – كولمان للشخصية Zuckerman-Kuhman Personality
. Questionnaireأسفرت النتائج عن ارتباط الذهانية بمعامل ارتباط موجب بلغ (ر= )0.30مع االندفاع وراء اإلثارة
" "Impulsive sensation seekingو(ر= )0.30مع العدائية " ، "Hostilityفي حين حيث ارتبط الذهانية بمعامل ارتباط
سالب بلغ (ر= )0.35-مع الكذب.
أجرى كل من " فرانسيس ،ولويس ،زيبيراتز"" ( )Francis, Lewis,& Ziebertz, 2006دراسة في ألمانيا إلعداد صورة
ألمانية قصيرة من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( ،)EPQ-R-Sطبق االستخبار على عينة من طالب جامعة "ويزبرج" قوامها

( )331فردا من الراشدين بواقع ( )127ذكور ،و ( )204اناث .بلغ معامل ألفا لثبات ( )0.42لمقياس الذهانية ،كما تراوحت معامالت
ارتباط البند بالدرجة الكلية لمقياس الذهانية بين ( ،0.05و )0.26بمتوسط وقدرة ( )0.14لعدد ( )12بندا لمقياس الذهانية.
بحث "بيركينز وكيم وكور" ( )Perkins, Kemp & Corr, 2007في الخوف والقلق وعالقتها بالشخصية Behavioral
 Inhibition System: BIS & Behavioral Approach System: ASحيث طبق مقياس الذهانية المتفرع من الصورة
األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-Rفي بريطانيا لدي طالب الجامعة بواقع (ن= )58فردا من الذكور و
(ن= )83فردا من اإلناث .بلغ معامل االرتباط (ر= )0.31-بين الذهانية وسمة القلق.
وقام كل من "كارانسي ،وديريك ،ويورولماز" ( )Karanci, Dirik, & Yorulmaz, 2007بإعداد صورة تركية للصورة
المختصرة من استخبار آيزنك للشخصية)  ،Abbreviated Eysenck Personality Questionnaire) EPQR-Aالتي تتكون
من ( )24بند اً .بواقع ( )6بنود لكل عامل من عوامل الشخصية الثالثة .أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )756طالبا منهم ()374
ذكرا و ( )382أنثى ،من ثالث جامعات في تركيا ،متوسط أعمارهم (م= )2.33±21.26عاما .وقد بلغ معامل ألفا –كرو نباخ
لمقياس الذهانية ( ،)0.42في حين بلغ معامل االستقرار ( )0.69وذلك بعد ( )19يوم من إعادة التطبيق .كما كشفت نتائج التحليل
العاملي االستكشافي بطريقة التدوير المتعامد عن استخالص ( )4عوامل بنسبة تباين كلي ( )%38حيث تشبعت بنود مقياس الذهانية
بالعامل الرابع والتي تراوحت تشبعاتها بين ( ،0.39و .)0.54اسفرت النتائج عن ارتباط مقياس الذهانية بمعامالت ارتباط مع كل
من الخوف العام( FSI-IIIر=  ،)0.15-وتقدير الذات (RSESر= ،)0.01واالنبساط (ر= ،)0.02والعصابية (ر= .)0.02كما
كشفت النتائج عن عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين في الذهانية (ف=.)0.05≤1.75
وأجرى "رويتع والشريف" ( )2007دراسة بهدف التحقق من الصورة السعودية األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل
للشخصية ( )EPQ-Rوذلك بتطبيقها على عينة من الطالبات في جامعة الملك سعود (ن= .)786بلغ معامل الثبات (ألفا) لمقياس
الذهانية ( .)0.44أسفرت نتائج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية عن استخالص أربعة عوامل ،حيث تصدر
الذهانية العامل الرابع وكان ثنائي القطب الحتوائه على تشعبات موجبه وسالبه ،لعدد ( )9بنود تراوحت تشعباتها بين ( 0.30و.)0.56
كشفت النتائج عن ارتباط الذهانية بمعامل ارتباط جوهري سالب بلغ (ر= )0.90-مع الكذب ،وهذه نتيجة غريبة ومبالغ فيها ونعتقد
قطعا بان هناك خطأ وقع في احتسابها.
أجرى "فيراندو" ( )Ferrando, 2008دراسة باستخدام الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ()EPQ-R
في إسبانيا وذلك بتطبيقها على طالب جامعة إسبانيا وبلغ عدد الذكور ( )500فردا ،في حين بلغ عدد اإلناث ( )1357فردا .أسفرت
نتائج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية عن استخالص أربعة عوامل ،حيث تصدر الذهانية العامل الرابع
بتشعبات موجبه وسالبه ،لعدد ( )32بندا ،تراوحت تشعباتها بين (ر= ،0.21ور=.)0.66
وقام "امطانيوس" ( )2008باستخدام مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية
( )EPQ-Rوذلك بتطبيقها على عينة من طلبة جامعة دمشق قوامها ( )983فردا من الذكور وأخرى قوامها ( )1426فردا من اإلناث.
أسفرت نتائج معامالت االرتباط المتبادلة بين مقياس الذهانية وكل من مقياس سمة القلق لشبيلبرجر ،STAIوقائمة بيك األولى المعدلة
لالكتئاب  ،BDI-IAعن ارتباط الذهانية بارتباط موجب مع كل من :سمة القلق (ر= ،0.35واالكتئاب (ر= .)0.18في حين كشفت
النتائج عن ارتباط سالب بين الذهانية والكذب (ر= )0.37-لدى عينة الذكور ،و (ر= )0.42-لدى عينة اإلناث .ظهرت نتائج معامالت
الثبات االستقرار بطريقة إعادة التطبيق بفاصل زمني قدرة أربعة أسابيع لمقياس الذهانية ( )0.89لدى الذكور ،و( )0.54لدى اإلناث.
كما كشفت النتائج أيضا عن معامالت الثبات االتساق الداخلي بطريقة القسمة النصفية والتي تتراوح قيمتها بين ( )0.78لعينة الذكور،
و( )0.47لعينة اإلناث.
أجرى كال من "جوبنز وبتزن" ( )Johnson & Butzen, 2008دراسة على عينة على طالب الدراسات العليا قوامها
( )10فردا من الذكور وأخرى قوامها ( )57فردا من اإلناث في أمريكا من جامعة مسيحية خاصه Private Christian
 ،universityباستخدام مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-Rومقياس
التسامح لمجر  Mauger Forgiveness Scaleوقائمة االلتزام الديني  .Religious Commitment Inventory-10ارتبط
الذهانية بارتباط موجب مع الحقد " ”Vengefulnessبلغ (ر=  ،)0.27وبارتباط سالب مع كل من االلتزام الديني (ر= )0.25-ومع
الكذب (ر=.)0.25-
هدفت دراسة "كوبر وجوميز"( )Cooper & Gomez, 2008لتطوير استخبار حساسية المكافئة والعقاب Sensitivity
 ،to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaireحيث طبقت مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية
الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-Rعلى عينة من الذكور قوامها ( )112فردا ،وأخرى قوامها ( )215فردا من اإلناث
المقيدين في جامعة باالرات  University of Ballaratفي استراليا .بلغ معامل ثبات ألفا ( )0.63لمقياس الذهانية .وأسفرت النتائج
حيث ارتبط الذهانية بارتباط سالب بلغ (ر= )0.18-مع حساسية المكافئة والعقاب.
أجرى كل من " دي فابيو وباألريسي" ( )Di Fabio & Palazzeschi, 2009دراسة باستخدام مقياس الذهانية المتفرع
من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( ،)EPQ-RSوقائمة بار آون المختصر لنسبة االنفعال the Short
 )Bar-On Emotional Quotient) Inventory: Bar-On EQ-I-Sعلى عينة من طالب ثانوي بلغ عددها ( )43فردا من

الذكور ،وأخرى بلغ عددها ( )90فردا من اإلناث في إيطاليا بمدينة تشكاني .ارتباط مقياس الذهانية بارتباط موجب بلغ (ر=)0.49
مع تدبر الجهد “ .”Stress managementوبلغ معامل ثبات ألفا ( )0.80مقياس الذهانية.
قام كل من “ستيكهوفن وبيكهام” ( )Stekhoven & Buckingham, 2010باستخدام مقياس الذهانية المتفرع من الصورة
األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-Rفي استراليا على عينة من اإلناث قوامها ( )195فردا .ارتبط الذهانية
بارتباط موجب بلغ (ر= )0.26مع االنبساط وأيضا وبارتباط سالب مع الكذب (ر= .)0.32-وبلغ معامل ثبات ألفا ( )0.67لمقياس
الذهانية.
وقام كل من " أميغو وكاسيليس وميكو" ( )Amigo, Caselles & Micó, 2010بدراسة أجريت على عينة من الذكور
قوامها ( )90فردا ،وأخرى من اإلناث قوامها ( )161فردا ،ممن يدرسون بجامعة فالنسيا في إسبانيا .طبق على أفراد العينة مقياس
الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( ،)EPQ-RSومقياس السعي وراء اإلثارة
( .)Sensation Seeking Scale-SSSوكشفن النتائج عن ارتباط موجب بلغ (ر= )0.30بين الذهانية والسعي وراء اإلثارة.
وفي دراسة كل من " فير هولست وحاتمي ومارتن" ( )Verhulst, Hatemi & Martin, 2010التي أجريت على عينة
من التوائم المتطوعين حيث بلغ الذكور ( )3449فردا وأخري قوامها ( )6066من اإلناث في استراليا .أسفرت معامالت االرتباط
المتبادلة بين مقياس الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ) (EPQ-RSومقياس االتجاهات
االجتماعية " .”social attitudes scaleكشفت النتائج عن ارتباط الذهانية بارتباط سالب بلغ (ر= )0،53-مع االتجاهات الدينية
" ”Religious attitudesوبلغ (ر=  )0.60-مع االتجاهات الجنسية" "Sex attitudesلدى اإلناث ،وبلغ (ر= )0.45-اتجاهات
العقاب " ،”Punishment attitudesوبلغ (ر= )0.57-مع االتجاهات األيديولوجية "  ”General ideologyلدى عينة اإلناث.
في حين ارتبط مقياس الذهانية بارتباط سلبي بكل من االتجاهات الدينية (ر= ،)0.50-واالتجاهات الجنسية (ر= ،)0.57-واالتجاهات
نحو العقاب (ر= ،)0.42-واالتجاهات األيديولوجية (ر= )0.50-لدى الذكور.
هدفت دراسة "مونديا  ،وأبوبكر"( )Mundia & Abu Bakar, 2010إلى إعداد صورة قصيرة باللغة المالية Malay
 Languageالستخبار آيزنك المعدل للشخصية ( )EPQR-Sلالستخدام في جمهورية "بروناي دار السالم"  ،وقد أجريت الدراسة
على عينتين األولى ممن يتحدثون باللغة المالية واإلنجليزية  bilingual English & Malayقوامها (  )117شخصا بواقع ( 34
) ذكراً و(  ) 83أُنثى  ،و الثانية ممن يتحدثون باللغة المالية  monolingual Malayقوامها (  )106شخصا بواقع (  ) 29ذكراً و(
 ) 77أُنثى ممن يدرسون في جامعة بيروني دار السالم ،طُبقت علي افراد العينة األولى الصورة اإلنجليزية من الصورة المختصرة
من استخبار آيزنك المعدل لشخصية الراشدين  ، EPQ-R-sفي حين طُبقت علي افراد العينة الثانية الصورة المالية المختصرة من
االستخبار  .EPQ-R-sبلغ معامل ألفا لثبات لمقياس الذهانية ( )0.20للصورة اإلنجليزية  ،و( )0.46للصورة المالية  .كما كشفت
النتائج الدراسة عن ارتباط الذهانية بمعامل ارتباط بلغ (ر= )0.06مع العصابية ،و(ر= )0.02-مع االنبساط ،و (ر= )0.19-مع
الكذب وذلك في الصورة اإلنجليزية .في حين كشفت النتائج الدراسة عن ارتباط الذهانية بمعامل ارتباط بلغ (ر= )0.16مع العصابية،
و(ر= )0.12-مع االنبساط ،و (ر= )0.44-مع الكذب وذلك في الصورة المالية .هذا من ناحية ومن ناحية أخري تراوحت معامالت
االرتباط بين البنود المفردة المصححة والدرجة الكلية لمقياس الذهانية بين ( ،0.12و 0.31بمتوسط  )0.09للصورة اإلنجليزية ،في
حين تراوحت معامالت االرتباط بين البنود المفردة المصححة والدرجة الكلية لمقياس الذهانية بين ( ،0.06و 0.35بمتوسط )0.20
للصورة المالية .وقد اسفرت التحليل العاملي أن بنود مقياس الذهانية تراوحت تشبعاتها بعامل الذهانية بين ( ،0.11و )0.64للصورة
اإلنجليزية ،في حين تراوحت تشبعاتها بعامل الذهانية بين ( ،0.11و )0.60للصورة المالية .كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق
بين الجنسين في الذهانية في الصورة اإلنجليزية (ت= )0.05≤0.24وكذلك في الصورة المالية (ت=.)0.05≤0.23
أجرى "دازي" ( )Dazzi, 2011دراسة باستخدام الصورة األصلية استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-Rفي
إيطاليا حيث احتوت العينة من المتطوعين البالغين بلغ عدد الذكور ( )348فردا ،في حين بلغ عدد اإلناث ( )358فردا .أسفرت نتائج
التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية عن استخالص أربع عوامل من االستخبار حيث كان العامل الرابع يحتوي
على بنود الذهانية وكان عامل أحادي القطب الحتوائه على تشعبات موجبه فقط لعدد ( )7بنود تراوحت تشعباتها بين (ر= ،0.44
ر=.)0.61
أجرى كل من "جان واكر" ( )Chavanon & Wacker, 2011دراسة في المانيا على عينة قوامها ( )422فردا من
طالب الثانوية الذكور .طبق على افراد العينة مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية
( .)EPQ-Rأسفرت معامالت االرتباط المتبادلة بين مقياس الذهانية ( (EPQ-Rومقياس ماربورغ األرجنتيني للشخصية االنبساطية
( )Marburg Argentic Extraversion Scaleعن ارتباط سالب بين الذهانية والهناء الشخصي " "Well-beingبلغ (ر=-
 )0.26وبن الذهانية وباإلمكانية االجتماعية " "social Potencyبلغ (ر= )0،28-وبين الذهانية واإلنجاز " "achievementبلغ
(ر=.)0.38-
درس كل من " ألوجا وإس كوريل وغارسيا وغارسيا وبالنش ووكرمان" ( ALuja, Escorial, García, García,
 )Blanch & Zuckerman, 2013العالقة بين مقياس الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية
( )EPQ-RSوأبعاد الشخصية من استخبار زوكرمان  Zuckermanوآخرون Zuckerman–Kuhlman–Aluja Personality
 ،)Questionnaire (ZKA-PQوذلك على عينة من البالغين قوامها ( )294فردا من الذكور ،واخري قوامها ( )290من اإلناث
في إسبانيا من المتطوعين من عامة السكان .ارتبط الذهانية بارتباط موجب بكل من :العدوان الجسدي ""Physical Aggression

(ر= ،)0.38والعدوان الفظي "( "Verbal Aggressionر= ،)0.33والبحث عن المغامرة ""Thrill/Adventure Seeking
(ر= ،)0.32والسعي وراء الخبرة "( "Experience Seekingر=  ،)0.32وعدم القدرة على التحكم بالسلوك ""Disinhibition
(ر= ،)0.35واالندفاعية "( "Impulsivityر= ،)0.43والعدوانية " ( "Aggressivenessر= ،)0.39والسعي وراء اإلثارة
"( "Sensation Seekingر= .)0.43وبلغ معامل ألفا ( )0.70لثبات مقياس الذهانية.
كما أجرى "األنصاري" (-2014أ) دراسة أخرى على عينة من طالب جامعة الكويت ( )320فردا من الذكور وأخرى
قوامها ( )619فردا من اإلناث .طبقت فيها الصورة الكويتية لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل
للشخصية ( )EPQ-Rوقائمة عوامل الشخصية الخمسة "جولد برج" (The International Personality Item Pool- )1999
 .IPIPارتبط الذهانية بارتباط سالب مع كل من االتقان (ر= )0.31-واالنبساط (ر= )0.18-واالنفتاح (ر= )0.22-والقبول(ر=-
 .)0.51في حين ارتبط الذهانية بارتباط موجب بلغ (ر= )0.39مع العصابية .كما كشفت نتائج عن ارتباط الذهانية بارتباط موجب
بلغ(ر= )0.33مع العصابية ،وارتباط سالب بلغ (ر= )0.41-مع الكذب وذلك لدى عينة أخرى قوامها ( )380فردا.
قام كل من"غانجاي واغراوال" ( )Gangai & Agrawal , 2016بدراسة على عينة بلغ عدد الذكور فيها ( )60فردا في
حين بلغ عدد اإلناث فيها ( ) 60فردا في مدينة دلهي الهندية .طبق مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك"
المعدل للشخصية ( )EPQ-Rواستخبار سلوك االندفاع الشرائي  .Impulsive Buying Behavior Questionnaireوكشفت
النتائج عن ارتباط موجب بين الذهانية وسلوك االندفاع الشرائية بلغ (ر= )0.48لعينة الذكور ،وبلغ (ر= )0،37لعينة اإلناث.
بحث كل من" آميرو ومورا و سيمو" ( )Almiro, Moura, & Simões,2016عن الخصائص السيكو مترية للصورة
األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-Rفي البرتقال من مختلف مناطقها حيث احتوت العينة على المتطوعين
البالغين بلغ الذكور (ن= )783واإلناث (ن= .)906أسفرت نتائج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية عن
استخالص أربعة عوامل ،حيث كان العامل الرابع هو الذهانية والذي احتوى على تشعبات موجبه لعدد ( )9بندا تراوحت تشعباتها
بين (ر= ،0.28ر=.)0.59
وأجرى كل من " لوديك وراسموسن" ( )Ludeke & Rasmussen, 2016دراسة باستخدام مقياس الذهانية المتفرع من
الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-RSعلى عينة من البالغين قوامها ( )1085فردا في أمريكا من
الذين يستخدمون موقع امازون ميكانيكا ترك  .Amazon’s Mechanical Turkأسفرت النتائج عن ارتباط سالب بين الذهانية
واالستبداد " "Authoritarianismبلغ (ر= ،)0.20-في حين ارتبط الذهانية بارتباط موجب بلغ (ر=  )0.11مع التوجه نحو
السيطرة االجتماعية " .”Social dominance orientationكما بلغ معامل ألفا ( )0.60لثبات مقياس الذهانية.
قام "تازيجول" ( )Tazegül, 2017بإجراء دراسة على عينة قوامها ( )175فردا من الطالب بجامعة إسطنبول في تركيا.
استخدم مقياس الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-RSومقياس مهارات التفكير
اإليجابي  .Positive Thinking Skills Scaleكشفت النتائج عن ارتباط الذهانية بمعامل ارتباط سالب بلغ (ر= )0.10-مع التفكير
اإليجابي.
هدفت دراسة "الشيخ ،و عبد العزيز ،و بالل ،و األمين"( )2018إلى إعداد صورة سودانية من الصورة المختصرة من
استخبار آيزنك المعدل لشخصية الراشدين ) Abbreviated Eysenck Personality Questionnaire (EPQR-Aالتي أعدها
كل من "فرانسيس وبراون وفيليب تشلك" ( Francis, Brown, & Philipchalk, 1992وقد أجريت على عينة بلغ حجمها
( )1021شخصا بواقع ( )410ذكراً و( )611أُنثى ،طُبقت عليهم الصورة السودانية المختصرة من استخبار آيزنك المعدل لشخصية
الراشدين  .EPQ-R-Aأظهرت نتائج الدراسة أربع عوامل متعامدة حيث احتوي العامل الرابع علي اربع تشبعات جوهرية اطلق
عليه عامل الذهانية وبجذر كام وقدره  2.46و تباين العامل بلغ  . %10.24كما كشفت النتائج ايضا أن جميع بنود مقياس
الذهانيةارتبطت بالدرجة الكلية للذهانية والتي تراوحت تشبعاتها بين ( ،0.54و ،)0.77وبلغ معامل ثبات ألفا ( )0.83لمقياس
الذهانية.
أجرى كل من " كوليداني ،أنسيلمي وروبوستو" ( )Anselmi & Robusto, 2018 ،Colledaniدراسة في إيطاليا
وباستخدام نظرية استجابة البند  item response theory -IRTإلعداد صورة إيطالية قصيرة من استخبار "آيزنك" المعدل
للشخصية ( )EPQ-R-Sوالتي تتضمن ( )48بندا فقط بواقع عدد ( )12بنود لكل مقياس فرعي ،وذلك على عينة من الراشدين قوامها
( )590فردا من الراشدين بواقع ( )%55اناث ،متوسط اعماهم (م= .)14.16± 36.69بلغ معامل ألفا لثبات ( )0.67لمقياس
الذهانية للصورة القصيرة من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQ-R-Sفي حين بلغ معامل ألفا ( )0.55لثبات مقياس
الذهانية للصورة القصيرة ) )EPQ-R-Sعلى عينة أخرى قوامها ( )300فردا من البالغين بواقع ( )%60.2اناث ،بلغ متوسط
العمر(م= .)10.38±29.28وكشفت نتائج الدراسة أن مقياس الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة من استخبار "آيزنك" المعدل
للشخصية ارتبط بمعامل ارتباط بلغ (ر= )0.04مع مقياس العصابية ،و(ر= )0.03مع مقياس االنبساط ،و (ر= )0.12-مع مقياس
الكذب .كما كشفت النتائج أيضا عن ارتباط الذهانية بالقبول BFIالمتفرع من قائمة الخمسة الكبار بمعامل ارتباط بلغ (ر=،)0.32-
و مع اإلتقان BFIبلغ (ر= ،)0.32-ومع العصابية  BFIبلغ معامل االرتباط (ر= ،)0.02ومع االنفتاح العقلي BFIبلغ معامل
االرتباط (ر= ،)0.09و مع االنبساط  BFIبلغ معامل االرتباط(ر= ، ) 0.06ومع مقياس سمة القلق( STAI-Tر= ، )0.09ومع
استخبار صحة المريض ( PHQ9ر= ، )0.10ومع مقياس تدبر االنطباع ( IMر=.)0.43-كما كشفت نتائج التحليل العاملي

االستكشافي لبنود مقياس الذهانية عن تشبعات جوهرية لجميع بنود المقياس وعددها ( )12بندا حيت تراوحت قيم تشبعاتها بين (0.32
 ،و.)0.74
هدفت دراسة “العنزي" ( )2018إلى التعرف على الخصائص السيكو مترية لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية
( )EPQ-Rوالقصيرة ( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية على عينة من طلبة جامعة الكويت ،قوامها ( )295طالبا ً
وطالبة بواقع ( )120طالبا ً و( )175طالبة .ممن تتراوح أعمارهم بين  23 – 18عاماً .طبق على أفراد العينة مقياس الذهانية المتفرع
من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالمتفرع من الصورة القصيرة ( ،)EPQ-RSوتم حساب معامالت الثبات ألفا والتي تراوحت بين
( )0.77للصورة األصلية و ( )0.71للصورة القصيرة في حين تراوحت معامالت ثبات االستقرار بين ( )0.73للصورة األصلية
و ( )0.72للصورة المختصرة من المقياس .تراوحت معامالت االرتباط المتبادلة بين البنود والدرجة الكلية بعد استبعاد البند لمقياس
الذهانية المتفرعة من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية بين ( )0.50 ،0.05-بمتوسط قدره ( )0.29لجميع
البنود مما يشير إلى تجانس بين المقبول والضعيف لبنود المقياس عدا البنود التالية أرقامها (-19-17-15-14-12-10-7-6-5-4-1
 )32-30-27-26-25-24-21التي ينخفض فيها معامل االرتباط عن ( .)0.30في حين تراوحت معامالت االرتباط المتبادلة بين
البنود والدرجة الكلية بعد استبعاد البند لمقياس الذهانية المتفرعة من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية بين
( )0.50 ،0.13بمتوسط قدره ( )0.36لجميع البنود مما يشير إلى تجانس مقبول لغالبية بنود المقياس عدا البنود ( )9-7-5-4التي
ينخفض فيها معامل االرتباط عن ( .)0.30وكشفت نتائج التحليل العاملي االستكشافي لمقياس الذهانية ( )EPQ-Rسبعة عوامل
بتباين كلي قدرة  %45.36و ( )EPQ-RSأربعة عوامل بنسبة تباين كلي بلغت .%53.01وأظهرت نتائج تحليل االختبار التائي
عن الفروق بين متوسطات الذكور واإلناث في الذهانية لصالح الذكور(ت= )0.01≥2.44في الصورة األصلية،
و(ت= )0.005≥2.79في الصورة القصيرة.
وفي دراسة أخرى أجرى كل من " كوليداني ،أنسيلمي وروبوستو" ()Anselmi & Robusto, 2019 ،Colledani
دراسة في إيطاليا وباستخدام نظرية استجابة البند  IRTلتطوير نموذج مختصر من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ()EPQ-R
والتي تتضمن  24بندا فقط بواقع عدد  6بنود لكل مقياس فرعي ،وذلك على عينة من الراشدين قوامها ( )570فردا بواقع ()239
فردا من الذكور ،وأخرى قوامها ( )331فردا من اإلناث متوسط اعماهم (م= .)11.87± 28.73بلغ معامل ألفا لثبات مقياس الذهانية
للصورة األصلية من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( ،)0.56( )EPQ-Rفي حين بلغ معامل ألفا لثبات مقياس الذهانية للصورة
المختصرة من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ) .)0.67( )EPQ-R-Sوكشفت نتائج الدراسة أن مقياس الذهانية المتفرع من
الصورة المختصرة من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ارتبط بمعامل ارتباط بلغ (ر= )0.41مع مقياس العصابية ،و(ر=)0.07
مع مقياس االنبساط ،و (ر= )0.52-مع مقياس الكذب .كما كشفت النتائج أيضا عن ارتباط الذهانية بالقبول BFIالمتفرع من قائمة
الخمسة الكبار بمعامل ارتباط بلغ (ر= ،)0.25-ومع اإلتقان BFIبلغ (ر= ،)0.35-ومع العصابية  BFIبلغ معامل االرتباط
(ر= ،)0.15ومع االنفتاح العقلي BFIبلغ معامل االرتباط (ر= ،)0.14ومع االنبساط  BFIبلغ معامل االرتباط (ر=.)0.01

من خالل استعراضنا للدراسات السابقة نستنتج اآلتي:














توجد دراسة عربية وحيدة وقلة الدراسات األجنبية حول استخدام الصورة القصيرة من مقياس الذهانية ( )EPQ-RSعلى حد
علم الباحثان.
ارتباط سلبي بين الصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rلالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية مع الكذب))EPQ-R
بمتوسط بلغ (ر= )0.35-لعدد ( )7دراسات.
ارتباط سلبي بين الصورة القصيرة من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rمع الكذب) ) EPQR-Sبمتوسط بلغ (ر= )0.31-لعدد ()9
دراسات.
ارتباط موجب بين الصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rلالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية مع االندفاع الشرائي
بمتوسط بلغ (ر= )0.38لعدد ( )4دراسات.
ارتباط موجب بين الصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rلالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية مع العصابية بمتوسط
بلغ (ر= )0.21لعدد ( )6دراسات.
ارتباط موجب بين الصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rلالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية مع االنبساط بمتوسط
بلغ (ر= )0.19لعدد ( )7دراسات.
ارتباط سلبي بين الصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rلالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية مع اإلتقان بمتوسط بلغ
(ر= )0.38-لعدد ( )3دراسات.
ارتباط سلبي بين الصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rلالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية مع القبول بمتوسط بلغ
(ر= )0.43-لعدد ( )3دراسات.
ارتباط سلبي بين الصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rلالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية مع االنفتاح بمتوسط
بلغ (ر= )0.18-لعدد دراستين.
ارتباط سلبي بين الصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rلالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية مع التحكم باالنطباع
بمتوسط بلغ (ر= )0.31-لعدد دراستين.
ارتباط موجب بين الصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rلالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية مع العدائية والجنوح
بمتوسط بلغ (ر= )0.41لعدد ( )3دراسات.
ارتباط موجب بين الصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rلالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية مع االكتئاب بلغ
(ر= )0.21لدراسة واحدة.







ارتباط موجب بين الصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rلالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية مع الصحة العامة
بلغ (ر= )0.20لدراسة واحدة.
ارتباط موجب بين الصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rلالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية مع البحث عن الشهرة
العامة بلغ (ر= )0.34لدراسة واحدة.
ارتباط موجب بين الصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rلالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية مع القلق بلغ
(ر= )0.35لدراسة واحدة ،وفي دراسة أخرى كان االرتباط سالب قد بلغ (ر=.)0.31-
امكانية استخالص عامل الذهانية المستخرج من الصورة األصلية لمقياس الذهانية ( )EPQ-Rفي ( )5دراسات ،فضال عن
امكانية استخالص عامل الذهانية المستخرج من الصورة القصيرة لمقياس الذهانية ( )EPQR-Sفي ( )5دراسات.
اختلفت الدارسات حول ثبات معامل آلفا للصورة األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rالذي بلغ متوسطة (ر= )0.61لعدد
( )25دراسة ،كما اختلفت أيضا الدراسات حول ثبات معامل آلفا للصورة القصيرة من مقياس الذهانية ( )EPQR-Sالذي بلغ
متوسطة (ر= )0.60لعدد ( )13دراسة.

 .3أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من الخصائص السيكو مترية للصورة العربية األصلية من مقياس الذهانية ()EPQ-R
والصورة القصيرة ( )EPQR-Sمن استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية في الوطن العربي وخصوصا في الكويت ،حيث ال توجد
أي دراسة عربية على حد علم الباحثان في المجال ،والدراسة تحاول االجابة على التساؤالت التالية:
 أ -التعرف على مؤشرات ثبات مقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة (EPQR-
 )Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية.
 ب -التعرف على مؤشرات الصدق العاملي االستكشافي لمقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ()EPQ-R
والصورة القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية.
 ت -التعرف على مؤشرات صدق االتفاقي واالختالفي لمقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة
القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية.

 .4أسئلة الدراسة:
يمكن تلخيص الفروض التي تطرحها هذه الدراسة على النحو اآلتي:
 .1ما معامالت ثبات مقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار
"آيزنك" المعدل للشخصية؟
 .2هل يمكن استخالص عامل استكشافي من مقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة
( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية؟
 .3ما دالالت صدق االتفاقي واالختالفي لمقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة
( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية؟

 .5أهمية الدراسة:
األهمية النظرية تكمن في استخدام مقياس لم يتم التطرق إليه بشكل تفصيلي في التراث النفسي العربي الصدق لمقياس الذهانية
المتفرع من الصورة األصلية والصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( Eysenck, Eysenck & Barrett,
 .)1985حيث تعد هذه الدراسة ثاني دراسة محلية عربية حسب علم الباحثان تهدف إلى التعرف على الخصائص السيكو مترية
لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية والصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية .أما بالنسبة لألهمية التطبيقية
لهذه الدراسة فهي توفير الصورة األصلية والصورة القصيرة لمقياس الذهانية المتفرع من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية،
ويساعد على قياس الذهانية في مجاالت التقويم والبحث العلمي التي تساهم في سد تلك الفجوة في المكتبة العربية.

 .6منهجية الدراسة:
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لفحص الخصائص السيكو مترية لمقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية
( )EPQ-Rوالصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( )EPQR-Sعلى عينات من طلبة جامعة الكويت مع مراعاة
الشروط التي تتطلبها أداة الدراسة موضع البحث ،وعملية التحقق من ثباتها وصدقها.

 .7حدود الدراسة:
إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء المحددات اآلتية:
 .1المجال المكاني :دولة الكويت.
 .2المجال البشري :طلبة جامعة الكويت في دولة الكويت.
 .3المجال الزماني :الفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الدراسي 2019/2018م ،والفصل الدراسي األول والثاني
والصيفي من العام الدراسي  2020/2019بجامعة الكويت.
 .4المجال الموضوعي :مقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار
"آيزنك" المعدل للشخصية.

أ-عينات الدراسة:
اختيرت عينة عشوائية – تم حساب حجمها بتطبيق معادلة روبرت ماسون – قوامها ( )1842من الكويتيين ،بواقع ()538
من الطالب ،و( )1304من الطالبات (متوسط أعمارهن  20.42عاما ،بانحراف معياري  )1.42المقيدين في مقرر مدخل في
علم النفس خالل الفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الدراسي 2019/2018م ،والفصل الدراسي األول والثاني والصيفي
من العام الدراسي  2020/2019بجامعة الكويت.

ب -أدوات الدراسة:
 .1مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية والقصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ( EPQ-R & EPQ-RS:
 .)Eysenck, Eysenck & Barrett, 1985ويتكون مقياس الذهانية في الصورة األصلية  EPQ-Rمن (  2(3بنداً ،في
حين يتكون مقياس الذهانية في الصورة القصيرة  EPQ-RSمن ( (12بنداً ويجاب عليها بوضع دائرة واحدة على (نعم –
ال).
 .2الصورة القصيرة من قائمة العوامل الخمسة للشخصية ( )NEO–FFI-Sمن تأليف " كوستا ،ماكري" ( & Costa
 )McCrae, 1992وتعريب "األنصاري" (-2014ب) والتي تتكون من ( 60بندا) يجاب عليه بمقياس خماسي ()5-1
لقياس العوامل الخمسة للشخصية (العصابية ،االنبساط ،االنفتاح العقلي ،واالتقان ،والقبول) ،وقد تحقق " األنصاري"
( )2014من الخصائص القياسية للقائمة في الكويت وذلك على ثالث عينات مستقلة من طالب جامعة الكويت.
 .3قائمة الخمسة الكبار ( Big Five Inventory )BFIمن تأليف "جون ،دوناه ،كنتل" )John, Donahue & Kentle,
 )1991وقد تحقق " األنصاري ،العلى " ( )2018األداة الرئيسة للدراسة الحالية من الخصائص القياسية للقائمة في الكويت
وذلك على عينات من طالب جامعة الكويت.
وتتألف القائمة من ( 44بندا) يجاب عليه بمقياس خماسي ( )5-1للقائمة بواقع عدد ( )8بنود للعصابية ،و( )8بنود

لالنبساط ،و( )10بنود لالنفتاح ،و( )9بنود لإلتقان ،و( )9بنود للقبول.
ت-اجراءات التطبيق:
بعد الحصول على موافقة من جامعة الكويت ،قام الباحثان بجمع البيانات عن طريق تطبيق مقياس الذهانية
المتفرع من الصورة األصلية و القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ،علي عينات من طالب جامعة الكويت بعد أخذ
الموافقة  ،وتمت عملية التطبيق من خالل االتصال المباشر بأفراد العينة على تعبئة بنود المقياس بصورة جمعية في وقت المحاضرة
وهناك اعداد من الطلبة تم التطبيق عليهم بصورة فردية من خالل رابط تقاني متصل ببرنامج  Monkey surveyوذلك بسبب
جائحة كرونا خالل الفصل الدراسي الصيفي من العام الدراسي  2020/2019بجامعة الكويت .

ث -االساليب االحصائية:
تم تحليل البيانات كميا بواسطة برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSS,v.25وبواسطة األساليب اإلحصائية
التالية:
 .1معامالت االرتباط لتقدير الثبات والصدق االتفاقي واالختالفي لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية والقصيرة
الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ،والصورة القصيرة من قائمة العوامل الخمسة للشخصية (.)NEO–FFI-S
 .2التحليل العاملي االستكشافي لبنود لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية والقصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل
للشخصية.
 .3االختبار التائي لتقدير الفروق بين متوسطات المجموعات (الذكور /اإلناث) لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية
والقصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية.

 .8نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال-نتائج السؤال األول :ما معامالت ثبات مقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة
القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية؟
قبل حساب ثبات االتساق الداخلي لمقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية (  )EPQ-Rوالصورة القصيرة
( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية  ،قام الباحثان بحساب االختبار التائي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية
للذكور واإلناث ،وأسفرت النتائج عن حصول الذكور على متوسطات أعلى من اإلناث في الذهانية (انظر جدول رقم  ، )1كما
أن تأثير حجم العينة علي النتائج تراوح بين ( )0.016و ( )0.005وهو تأثير ضعيف ألنه أقل من ( )0.20علما بانه اذا بلغت
قيمة مربع آيتا ( )0.50يعد متوسط  ،واذا بلغت ( )0.80يعدا تأثيرا كبيرا( أنظر أبوعالم 2002 ،ص ص ،)101لذلك قام
الباحث بفصل عينة الذكور عن اإلناث ومن ثم استخرجت معامالت ألفا من وضع كرو نباخ بعد تطبيق واحد ولصيغة واحدة
للمقياس ،وذلك لبيان مدى االتساق في االستجابات لجميع بنود المقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية والصورة القصيرة
الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية كما هو في جدول (. )1

جدول ( :)1معامالت الثبات لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية والصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية.

المتغيرات
الذهانية الصورة
األصلية EPQ-R
الذهانية
الصورة القصيرة
EPQR-S

م
23.60
8.87

ذكور
(ن= )538
الفا
ع
0.63
2.59
1.13

0.65

م
22.95
8.50

إناث
(ن= )1304
الفا
ع
0.65
2.23
1.03

0.64

قيمة ت
5.39
3.01

مربع آيتا

مستوى
الداللة
0.001

0.016

0.003

0.005

ويتضح أيضا من الجدول ( )1أن معامالت ثبات ألفا تراوحت بين  0.63و0.65لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة
األصلية  ،EPQ-Rوبين  0.64و 0.65لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة  ،EPQR-Sوبوجه عام يعد معامل
الثبات الذي يساوى أو يزيد على 0.70مقبوال في مقاييس الشخصية ( ،)Anastasi, & Urbina, 1997وعليه فان معامالت
الثبات المستخلصة من الجدول رقم ( )1تشير الى انخفاض معامالت ثبات االتساق الداخلي لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة
األصلية  ،EPQ-Rوالصورة القصيرة .EPQR-S
كما تم حساب ارتباط كل بند بعد استبعاد هذا البند من الدرجة الكلية (االرتباط المصحح) في مقياسي الذهانية المتفرعان
من الصورة األصلية  EPQ-Rوالصورة القصيرة  - EPQR-Sأي ارتباط البند بالدرجة الكلية على بقية البنود Item-
 reminder correlationفي المقياس الفرعي الواحد ،فضال عن معامالت ألفا بعد حذف البند ومعامالت االرتباط غير
المصححة كما هو موضح في الجدول رقم (.)2
جدول ( :)2االرتباط المصحح وغير المصحح ومعامل ألفا بعد حذف البنود المفردة للمقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية EPQ-R
الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية.
م

بنود مقياس الذهانية المتفرع من
الصورة األصلية EPQ-R

1
2

هل تتوقف لتفكر كثيرا قبل القيام بفعل أي شيء؟
في تصرفاتك بشكل عام ،هل تأخذ بعين االعتبار نظرة
اآلخرين؟
هل يقلقك أن تكون عليك ديون؟
هل تتبرع بالمال لألعمال الخيرية؟
هل يضايقك كثيرا أن ترى طفال أو حيوانا يتألم؟
هل يستفزك األشخاص الذين ال يعرفون كيف يتصرفون
بطريقة مهذبة والئقة؟
هل ينبغي على الناس دائما احترام القوانين واألنظمة؟
هل تعتقد أن التصرفات واآلداب الحسنة مهمة جدا؟
هل يمكن أن تتناول عقاقير قد يكون لها أثار غريبة أو
خطيرة؟
هل تفضل أن تتصرف كما تريد بدال من أن تتصرف
وفق األنظمة واألعراف؟
هل تستمتع بإيذاء من تحب؟
هل لك أعداء يريدون إيذائك؟
هل تستمتع بتدبير المقالب التي يمكن أحيانا أن تلحق
أذى حقيقيا باآلخرين؟
هل للعادات الحميدة والنظافة أهمية لديك؟
هل كنت في الغالب تخالف رغبات والديك؟
هل تعتقد أن الزواج موضة قديمة ينبغي التخلص منها؟
مقارنة بمعظم الناس ،هل أنت أكثر تساهال تجاه ما هو
صواب وما هو خطأ؟
هل تستمتع بالعمل الجماعي أكثر من العمل الفردي؟
هل تستوي في نظرك معظم األمور بحيث تجد أن لها
طعما واحدا؟
هل تشعر بالقلق إذا عرفت أن هناك أخطاء في عملك؟
هل تحب أن تصل قبل مواعيدك بوقت كاف جدا؟
هل والدتك امرأة طيبة؟
هل هنالك أشخاص كثيرون يحاولون تجنبك باستمرار؟
هل تعتقد أن الناس يضيعون وقتا طويال جدا في تأمين
مستقبلهم عن طريق التوفير واالدخار؟
هل تحاول أال تكون فظا (جاّفاً) مع اآلخرين؟
بشكل عام ،هل تفكر قبل أن تقوم بأي خطوة؟

3
4
5
6
7
8
9
10
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14
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21
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24
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26

ذكور (ن= )538
االرتباط
ألفا بعد
االرتباط
غير
حذف
المصحح
المصحح
البند
0.47
0.64
0.38
0.48
0.62
0.31

اناث (ن= )1304
االرتباط
ألفا بعد
االرتباط
غير
حذف البند
المصحح
المصحح
0.46
0.66
0.33
0.49
0.63
0.47

0.36
0.30
0.34
0.37

0.62
0.62
0.62
0.62

0.55
0.39
0.46
0.49

0.45
0.39
0.42
0.39

0.62
0.66
0.66
0.61

0.42
0.49
0.54
0.45

0.38
0.35
0.31

0.59
0.64
0.66

0.40
0.41
0.48

0.39
0.38
0.42

0.56
0.68
0.63

0.54
0.43
0.42

0.34

0.61

0.40

0.39

0.69

0.54

0.36
0.39
0.46

0.61
0.60
0.59

0.48
0.43
0.49

0.41
0.34
0.39

0.64
0.63
0.65

0.54
0.44
0.51

0.48
0.38
0.42
0.34

0.62
0.61
0.70
0.62

0.49
0.46
0.56
0.54

0.36
0.35
0.48
0.35

0.65
0.66
0.65
0.68

0.39
0.46
0.44
0.37

0.30
0.47

0.62
0.60

0.38
0.49

0.34
0.36

0.68
0.67

0.45
0.48

0.36
0.37
0.35
0.44
0.31

0.62
0.62
0.63
0.60
0.65

0.55
0.49
0.54
0.48
0.43

0.53
0.49
0.48
0.35
0.33

0.65
0.64
0.64
0.66
0.69

0.40
0.48
0.43
0.49
0.53

0.34
0.39

0.62
0.62

0.38
0.47

0.39
0.38

0.68
0.66

0.56
0.38

27
28
29
30
31
32

بشكل عام ،هل يمكن أن تثق في أن الناس يقولون
الحقيقة؟
هل تعتقد أن إتباع أنظمة وأعراف المجتمع أفضل من
التصرف حسب الرأي الشخصي؟
هل تحب أن يخاف منك األخرون؟
هل يكذب عليك الناس كثيرا؟
هل تعتقد أن على الفرد واجبات خاصة نحو أسرته؟
هل تشعر بالشفقة على حيوان وقع في مصيدة؟

0.37

0.65

0.36

0.48

0.68

0.47

0.36

0.63

0.43

0.37

0.66

0.55

0.47
0.35
0.33
0.39

0.60
0.61
0.62
0.65

0.46
0.39
0.44
0.38

0.39
0.30
0.40
0.35

0.64
0.63
0.67
0.62

0.39
0.50
0.48
0.39

ويتضح من جدول ( )2أن معامالت االرتباط المتبادلة بين البنود والدرجة الكلية بعد استبعاد البند لمقياس الذهانية
المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية تراوحت بين ( )0.48 ، 0.30لعينة الذكور وبين (0.30و
 )0.49لعينة اإلناث مما يشير إلى تجانس مقبول لبنود المقياس  ،وأن معامالت االرتباط المتبادلة بين البنود والدرجة الكلية دون
استبعاد البند لمقياس الذهانية المتفرعة من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية تراوحت بين ( ، 0.36و
 )0.55لعينة الذكور و بين ( ، 0.37و )0.56لعينة اإلناث مما يشير إلى تجانس مقبول لبنود المقياس وذلك ألن العالقة بين
البند والدرجة الكلية أكبر من( ).30وهو محك ميشيل المعتمد في مثل هذه الحاالت ،مما يشير إلى درجة البأس بها من التجانس
أو اإلتساق الداخلي للمقياس .ولم يقم الباحثان بأي تعديل (حذفا ً أو إضافة) بالنسبة لعدد البنود ،فأبقاها على عددها (32بنداً) حفاظا ً
على بناء المقياس ،وأيضا ً ليس من أهداف الدراسة التغيير في بناء المقياس ،وإنما التحقق من مدى ثبات البنود على عينة الدراسة،
والجدير بالذكر أن حذف البنود يثير مشكلة منهجية لدى الباحثين الذين يودون إجراء دراسات ثقافية مقارنة ،باإلضافة إلى أن
المدى الذي تذبذب فيه قيم المتوسط والتباين صغير جداً ،وهذا يؤكد أن غالبية بنود معامل االرتباط غير المصحح متجانسة إلى
حد كبير في قياس ما وضعت من أجله.
جدول ( :)3ثبات االتساق الداخلي لمقياس الذهانية المتفرعة من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية.
بنود مقياس الذهانية المتفرع من
 EPQ-Rالصورة القصيرة

اناث (ن=)1304

ذكور (ن= )538

االرتباط
المصحح

االرتباط
غير
المصحح
0.53

ألفا بعد
حذف البند

االرتباط
المصحح

.1في تصرفاتك بشكل عام ،هل تأخذ بعين االعتبار نظرة اآلخرين؟

0.61

0.43

االرتباط
غير
المصحح
0.59

ألفا بعد
حذف
البند
0.68

0.60

0.43

.2هل يقلقك أن تكون عليك ديون؟

0.67

0.40

0.50

0.67

0.40

. 3هل يمكن أن تتناول عقاقير قد يكون لها آثار غريبة أو خطيرة؟

0.64

0.39

0.45

0.61

0.39

0.49

. 4هل تفضل أن تتصرف كما تريد بدال من أن تتصرف وفق األنظمة واألعراف؟

0.65

0.42

0.48

0.62

0.32

0.42

.5هل للعادات الحميدة والنظافة أهمية لديك؟

0.67

0.39

0.52

0.63

0.39

0.49

. 6هل تعتقد أن الزواج موضة قديمة ينبغي التخلص منها؟

0.65

0.37

0.46

0.65

0.37

0.57

. 7هل تستمتع بالعمل الجماعي أكثر من العمل الفردي؟

0.66

0.35

0.49

0.61

0.35

0.45

.8هل تشعر بالقلق إذا عرفت أن هناك أخطاء في عملك؟

0.67

0.42

0.55

0.67

0.49

0.59

. 9هل تعتقد أن الناس يضيعون وقتا طويال جدا في تأمين مستقبلهم عن طريق التوفير
واالدخار؟
.10هل تحاول أال تكون فظا (جاّفاً) مع اآلخرين؟

0.65

0.33

0.48

0.66

0.33

0.43

0.62

0.36

0.42

0.69

0.38

0.49

.11هل تحب أن يخاف منك اآلخرون؟

0.69

0.37

0.55

0.62

0.35

0.55

. 12هل تعتقد أن إتباع أنظمة وأعراف المجتمع أفضل من التصرف حسب الرأي الشخصي؟

0.67

0.38

0.49

0.64

0.37

0.57

ويتضح من جدول ( )3أن معامالت االرتباط المتبادلة بين البنود والدرجة الكلية بعد استبعاد البند لمقياس الذهانية
المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية تراوحت بين ( )0.43 ، 0.33لعينة الذكور و بين (0.32
 ،و )0.49لعينة اإلناث مما يشير إلى تجانس مقبول لبنود المقياس  ،وأن معامالت االرتباط المتبادلة بين البنود والدرجة الكلية
دون استبعاد البند لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة المختصرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية تراوحت بين (،0.42
 )0.59لعينة الذكور في حين تراوحت بين ( ، 0.44و  )0.60مما يشير إلى تجانس مقبول لبنود المقياس ولم يقم الباحثان بأي
تعديل (حذفا ً أو إضافة) بالنسبة لعدد البنود ،فأبقاها على عددها (12بنداً) حفاظا ً على بناء المقياس .وبوجه عام  ،تشير معامالت
ثبات اإلتساق الداخلي لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية  ، EPQ-Rوالصورة القصيرة  EPQR-Sإلى معامالت
ثبات غير مقبوله ألنها أقل من ( ،)0.70مما تتسق مع نتائج الدراسات التي لم تحصل على معامل ثبات مقبول للصورة األصلية
(حمد  ; 2004رويتع والشريفStober, 2001;Miles, Shevlin & McGhee, 1999; Arrindell et al, ;2002
;; 1997; Costa & McCrae, 1995; Keller, Coventry, Heath & Martin, 2005امطانيوس; Cooper 2008
;& Gomez, 2008; Stekhoven & Buckingham, 2010; Colledani ,Anselmi & Robusto, 2019
;األنصاري (2014وللصورة القصيرة ( & Aluja, Garcıa & Garcıa, 2003; Aziz & Jackson, 2001;Costa
McCrae, 1995;Eysenck, Eysenck & Barrett, 1985; Francis, Lewis,& Ziebertz, 2006; Karanci,
Dirik, & Yorulmaz, 2007; Mundia & Abu Bakar, 2010; Ludeke & Rasmussen, 2016; Colledani
 ;,Anselmi & Robusto, 2018; Colledani ,Anselmi & Robusto, 2019رويتع والشريف )2007وعليه يمكن أن

نستنتج أيضا أن هناك تقارب بين نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة لمقياس الذهانية وبالتالي يؤكد عمومية النتائج
عبر ثقافات مختلفة  .ومع ذلك  ،يجب على الباحثين أن يكونوا مدر ًكين إلنخفاض ثبات مقياس الذهانية نسبيًا من المحتمل أن
يرجع ذلك بسبب خطأ في القياس ولم تكن
متعلقة بالترجمة العربية  .بشكل عام  ،كلما كان المقياس أطول  ،زادت ثبات البيانات .وكلما كان حجم العينة أكبر كلما
كانت البيانات أكثر ثباتا .علما بأنه تم حساب ثبات االتساق الداخلي بطريقة ألفا كرونباخ )  )Cronbach’s , 1957التي تعد
مقبولة عندما تكون في نطاق ( ،)0.80 - 0.70مع األخذ بعين االعتبار الحقيقة أن الصورة القصيرة من مقياس الذهانية كانت
قصيرة الطول (فقط  12بندا) في حين ان الصورة األصلية لذات المقياس كانت طويلة ( 32بندا ) وأن العينات الفرعية كانت
نسبيًا كبيرة ومع ذلك مؤشرات الثبات منخفظة وربما يرجع ذلك ايضا الى أن أفراد العينة من األسواء  .هذا من ناحية ومن ناحية
أخرى تتعارض نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التي توصل إلى معامالت ثبات مقبولة للصورة األصلية
( Martini, Mazzotti & Setaro,1996; Eysenck, Eysenck & Barrett, 1985; Orteta, Ibanez,
,Moro, Silva
& Boyle,1999; Aziz & Jackson, 2001; Ferrando, 2003; Martini, Roma,Sari, Lingiardi
; ;Bond,2004; Schmitt, Gollwitzer, Maes & Arbach, 2005امطانيوس ;2008العنزي  )2018وللصورة
القصيرة (; ;ALuja, Escorial, García, García, Blanch & Zuckerman, 2013الشيخ ،و عبد العزيز ،و بالل ،و
األمين ; Di; Fabio & Palazzeschi, 2009 2018العنزي  ،)2018علما بان هذا التعارض قد يعكس مشكالت منهجية
في تلك الدراسات منها أخطاء القياس في العينات وكان ينبغي على تلك الدراسات ان تنظر إلى اعتدالية التوزيع وانخفاض
الدرجة في مقياس الكذب قبل استخالص معامالت الثبات لمقياس الذهانية .ومع ذلك فان نتائج الدراسة الحالية تستند إلى معلم
طالب جامعة الكويت ولم نالحظ دليل على التحيز من حيث الثقافة (كويتيين) واللغة (العربية) واأللفة (لم يتم التطبيق على أفراد
العينة من قبل االختبار ذاته) وأخذ العينات (بشكل طبقي) والجنس (تحليل مستقل لكل من الذكور واإلناث) وذلك كان للنسخة
األصلية والنسخة القصيرة عند حساب معامالت الثبات .عموما اختلفت الدراسات السابقة حول ثبات معامل آلفا للصورة األصلية
من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rالذي بلغ متوسطة (ر= )0.61لعدد ( )25دراسة ،وكذلك أيضا اختلفت الدراسات حول ثبات
معامل آلفا للصورة القصيرة من مقياس الذهانية ( )EPQR-Sالذي بلغ متوسطة (ر= )0.60لعدد ( )13دراسة ،وان نتائج
الدراسة الحالية تتسق إلى حد كبير مع متوسط معامالت الثبات للدراسات السابقة المعروضة.

ثانيا-نتائج السؤال الثاني :هل يمكن استخالص عامل استكشافي من مقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية
( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية؟
تم استخراج معامالت االرتباط المتبادلة بين بنود مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية (  )EPQ-Rوعددها
( 32بندا) على العينة األولى ،بواقع ( )538من الطالب و( )1304من الطالبات  ،وتبين للباحثين أن مصفوفة االرتباطات بين
بنود مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية (  )EPQ-Rقابلة للتحليل العاملي وفقا ً الختبار "برتليت" داالً إحصائيا ً
(مربع كاي= ، 367.184درجات الحرية  ،6دالة عند مستوى  ،)0.001ويعني عندما يكون داالً إحصائيا ً (ألفا دون  ),50أي
ان مصفوفة االرتباطات ليست مصفوفة خالية من العالقات ،كما أن اختبار "كايزر ماير " Kaiser-Mayer-Olkin
) (KMOبلغ ( ),55لكافة المصفوفات ،وبالتالي فهو أعلى من ( ),50وفقا ً لمحكات "كايزر" ،وهو مقياس عام لكفاءة
التعيين .وبذلك تم تحليل مصفوفة االرتباطات بين بنود مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية ( )EPQ-Rعامليا
بطريقة " هوتيلنج" للمكونات األساسية التي من وظيفتها اختزال عدد البنود المقاسة إلى عدد محدود من العوامل ،فضال عن
تدوير العوامل المباشرة تدويرا مائال بطريقة "األبلمين" وباستخدام محك "جتمان" ،وذلك لتحديد عدد العوامل بحيث يعد
العامل جوهريا إذا كانت قيمة الجذر الكامن >0ر .1كما تم استخدام محك " أوفرول " كليت " لجوهرية تشبع البند بالعامل
وهو > 30ر ،0ويوضح جدول ( )4مصفوفة البنية التي تحتوي على التشبعات التي تعامل كمعامالت االرتباط بين عامل
معين وبند أو متغير معين ،بالتالي فإن عالقة العامل بالبند ليست عالقة صافية ،وإنما تحتوي أيضًا على العالقة المشتركة بين
العوامل بالبند ،فارتباط العامل بالبند يحتوي على عالقة صافية ممزوجة بالعالقة المشتركة بين العوامل بالبند.
جدول ( :)4العوامل االستكشافية المستخرجة من مصفوفة البنية لبنود مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل
للشخصية.
م
ع1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ع2

ذكور (ن= )538
ع4
ع3
0.41
0.58
0.50

ع5

0.65
0.600.49
0.48
0.570.490.42
0.52
0.53
0.59
0.64
0.49

هت
0.39
0.41
0.36
0.51
0.43
0.53
0.79
0.47
0.36
0.35
0.40
0.31
0.33
0.61
0.38

ع1

ع2

اناث (ن=)1304
ع4
ع3
0.59
0.67

ع5

0.43
0.69
0.76
0.720630.400.47
0.59
0.51
0.40
0.58
0.42
0.63

هت
0.35
0.58
0.65
0.49
0.58
0.54
0.51
0.40
0.32
0.39
0.36
0.78
0.39
0.37
0.64

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
م

0.40
0.410.45
0.60
0.740.73
0.700.58
0.38
0.62
0.53
0.48
0.60
0.52
0.46

ع1
32
الجذر
الكامن
12.88
التباين
التباين الكلي
4.13

0.57
ذكور (ن= )538
ع4
ع3
ع2
0.41
2.62
2.69
2.79
8.72

8.40

7.94
%45.96

ع5

0.32
0.65
0.35
0.42
0.38
0.57
0.51
0.40
0.55
0.66
0.39
0.47
0.36
0.34
0.39
0.45
هت
0.69

0.47
0.42
0.56
0.54
0.50
0.41
0.42
0.56
0.59
0.62
0.44
0.53
0.420.43
0.44
0.48
اناث (ن=)1304
ع4
ع3

ع1

ع2

2.52

3.65

2.95

2.50

7.86

11.40

9.24

7.65
7.81
%43.50

2.45

ع5
0.49
2.37

0.38
0.47
0.39
0.52
0.39
0.43
0.35
0.37
0.39
0.41
0.57
0.36
0.51
0.39
0.63
0.36
هت
0.58

7.39

يتضح من الجدول رقم ( )4أن نتائج التحليل العاملي االستكشافي كشفت عن استخالص خمسة عوامل من عينة الذكور
استوعبت من التباين الكلي ( ،)%45.96حيث يحتوي العامل األول على ( )12تشبعات جوهرية موجبة في البنود (-11-7
 ، )30-29-27-26-23-19-15-14-13-12في حين يحتوي العامل الثاني على ( )3تشبعات جوهرية موجبة في البنود (-4
 ، )24-21أما عن العامل الثالث يحتوي على ( )6تشبعات جوهرية موجبة وسالبة في البنود ( ، )18-17-16-10-9-2ويحتوي
العامل الرابع على ( )6تشبعات جوهرية موجبة وسالبة في البنود ( ، )32-31-28-8-3-1وأخيرا يحتوي العامل الخامس على
( )5تشبعات جوهرية موجبة وسالبة في البنود ( ، )32-27-17-8-3في حين تراوحت نسبة تباين العوامل بين (- %11.4
 ،) %7.39كما يتضح من الجدول أن قيم شيوع البنود (مجموع مربعات تشبعات البند على جميع العوامل المستخلصة في
المصفوفة العاملية) تراوحت بين ( )0.79 – 0.31أي تراوحت بين منخفض ومتوسط ومرتفع .وعلى أي حال فيكن النظر إلى
قيم الشيوع للبند في مصفوفة عاملية – من ناحية معينة – باعتبارها معامل ثبات لهذا البند ،حيث تمثل قيم الشيوع في هذه الحالة
التباين الحقيقي الذي استخلص معبراً عن تباينات مختلفة يشترك فيها البند مع غيره من البنود طالما بقي تباين الخطأ في مصفوفة
البواقي معبراً بدوره عن الجزء من التباين الكلي الذي ال يشترك فيه المقياس مع غيره من البنود نتيجة ألخطاء القياس .يتضح
لنا من عينة الذكور ان قيم الشيوع للبنود أرقام ( )25 ،24 ،22 ،21 ،17 ،14 ،7 ،6 ،4التي هي تساوي أو أكبر من الحد
األدنى المقبول ( )0.50لقيم الشيوع .وتوحي قيم الشيوع لعدد ( )23بندا المنخفضة ،بأن البنية العاملية المكونة من خمسة عوامل
فقط لم تتمكن من تفسير معظم التباين الموجود في البنود اإلثني وثالثون فهي فسرت معظم التباين في البنود أرقام (،7 ،6 ،4
 ،)25 ،24 ،22 ،21 ،17 ،14لكن لم تتمكن من تفسير تباين بقية البنود ،وعليه ،فإن إضافة عامل سادس الى العوامل الخمسة
السابقة قد يؤدي إلى ارتفاع قيم الشيوع المنخفضة .وفيما يتعلق بنتائج عينة اإلناث ،فان قيم الشيوع للبنود أرقام
( )6،2،3،5،6،7،12،15،19،26،28،30التي هي تساوي أو أكبر من الحد األدنى المقبول ( )0.50لقيم الشيوع ،والتي تشير
إلى أن البنية العاملية المكونة من خمسة عوامل فقط لم تتمكن من تفسير معظم التباين الموجود في البنود اإلثني والثالثون فهي
فسرت معظم التباين في البنود أرقام ( ،)6،2،3،5،6،7،12،15،19،26،28،30لكن لم تتمكن من تفسير تباين بقية ،وعليه،
فإن إضافة عامل سادس الى العوامل الخمسة السابقة قد يؤدي إلى ارتفاع قيم الشيوع المنخفضة .وتراوحت قيم الجذر الكامن
(مجموع مربعات تشعبات كل البنود على كل عامل على حدا من عوامل المصفوفة) بين ( .)2.52 ،4.13يوصي "جورساتش"
( )Gorsuch, 1988بأن محك الجذر الكامن يكون دقيقا عندما يكون عدد المتغيرات المقاسة (عدد البنود مثال) أقل من ()40
بندا وحجم العينة كبيرا وعدد العوامل يتوقع أن يتراوح من خمسة إلى عدد المتغيرات المقاسة  32بندا وطبقت على عينة ذكور
( ) 538فردا وبإتباع هذا االقتراح نجد أن العينة تعتبر كبيرة وأن عدد المتغيرات المقاسة أقل من  40متغيرا مقاسا ،وأن عدد
العوامل المستخرجة ( ) 5عوامل في العينة .معنى ذلك أن هذا المحك يعتبر دقيقا عند استخراج عدد من خمسة عوامل ويكون
تفسير الجذر الكامن للعامل بأن قدرة العامل على تفسير التباين تعادل ثالث أضعاف ما يفسره المتغير الواحد أو البند الواحد (أي
مقدار المعلومات التي يمثلها العامل تعادل ثالث أضعاف المعلومات التي ينطوي عليها المتغير الواحد) ،علما بأن أقصى تبيان
يؤلف المتغير الواحد مقداره الواحد الصحيح (تيغزة.)49 :2012 ،
كما يتضح أيضا من الجدول رقم ( )4أن نتائج التحليل العاملي االستكشافي كشفت عن استخالص خمسة عوامل من
عينة اإلناث استوعبت من التباين الكلي ( ،)%43.50وهي تشير إلى أن العوامل المستخرجة الصورة المختصرة من مقياس
الذهانية تكفي إلى حد ما الستيعاب قد مقبول من التباين حيث يحتوي العامل األول على ( )12تشبعات جوهرية موجبة في البنود
( ، )44-43-24-23-19-18-16-15-13-12-11-9في حين يحتوي العامل الثاني على ( )3تشبعات جوهرية موجبة في
البنود ( ، )26-5-4أما عن العامل الثالث يحتوي على ( )5تشبعات جوهرية موجبة وسالبة في البنود (، )28-21-7-6-2
ويحتوي العامل الرابع على ( )7تشبعات جوهرية موجبة وسالبة في البنود ( ، )31-25-22-20-14-10-1وأخيرا يحتوي

العامل الخامس على ( )5تشبعات جوهرية موجبة وسالبة في البنود ( ، )25-22-20-6-5في حين تراوحت نسبة تباين العوامل
بين ( ،) %12.88 - %7.86كما يتضح من الجدول أن قيم شيوع البنود (مجموع مربعات تشبعات البند على جميع العوامل
المستخلصة في المصفوفة العاملية) تراوحت بين ( )0.78 – 0.32أي تراوحت بين منخفض ومقبول ،فان قيم الشيوع للبنود
أرقام ( )30 ،28 ،26 ،19 ،15 ،12 ،7 ،6 ،3،5 ،2التي هي تساوي أو أكبر من الحد األدنى المقبول ( )0.50لقيم الشيوع
 ،والتي تشير إلى أن البنية العاملية المكونة من خمسة عوامل فقط لم تتمكن من تفسير معظم التباين الموجود في البنود اإلثني
والثالثون ويمكن تفسير ذلك في ضوء أسلوب استجابة المرغوبية االجتماعية .وعلى أي حال فيكن النظر إلى قيم الشيوع للبند
في مصفوفة عاملية – من ناحية معينة – باعتبارها معامل ثبات لهذا البند ،حيث تمثل قيم الشيوع في هذه الحالة التباين الحقيقي
الذي استخلص معبراً عن تباينات مختلفة يشترك فيها البند مع غيره من البنود طالما بقي تباين الخطأ في مصفوفة البواقي معبراً
بدوره عن الجزء من التباين الكلي الذي ال يشترك فيه المقياس مع غيره من البنود نتيجة ألخطاء القياس ،وعليه ،فإن إضافة
عامل سادس الى العوامل الخمسة السابقة قد يؤدي إلى ارتفاع قيم الشيوع المنخفضة .وتراوحت قيم الجذر الكامن (مجموع
مربعات تشعبات كل البنود على كل عامل على حدا من عوامل المصفوفة) بين ( .)2.37 ،3.65وتبعا لمحك الجذر الكامن عند
"جورساتش" ( )Gorsuch, 1988يكون دقيقا عندما يكون عدد المتغيرات المقاسة (عدد البنود مثال) أقل من ( )40بندا وحجم
عينة إناث ( )1304كبيرا وعدد العوامل يتوقع أن يتراوح من خمسة إلى عدد المتغيرات المقاسة  32بندا ،وأن عدد العوامل
المستخرجة ( )5عوامل في العينة .معنى ذلك أن هذا المحك يعتبر دقيقا عند استخراج عدد من خمسة عوامل ويكون تفسير
الجذر الكامن للعامل بأن قدرة العامل على تفسير التباين تعادل ثالث أضعاف ما يفسره المتغير الواحد أو البند الواحد (أي مقدار
المعلومات التي يمثلها العامل تعادل ثالث أضعاف المعلومات التي ينطوي عليها المتغير الواحد) ،علما بأن أقصى تبيان يؤلف
المتغير الواحد مقداره الواحد الصحيح (تيغزة .)49 :2012 ،وبوجه عام فان العوامل المستخلصة من مصفوفة البنية لبنود
مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية من عينة الذكور واإلناث تحقق البنية البسيطة
في المصفوفة بعد التدوير وفقا لما يلي :ان تشبع كل بند تشبعا مرتفعا على عامل واحد دون العوامل األخرى المستخرجة  ،وان
كل عامل مستخرج يحتوي على تشبعين مرتفعين على األقل ،فضال عن أن أغلب التشبعات إما مرتفعة أو متوسطة ،وان حجم
عينة الذكور ( )538فردا وعينة اإلناث ( )1304فردا يتجاوز ( )300فردا وفقا لمحك "جاداجنولي ،وفيليسر"( Guadagnoli
.)& Velicer, 1988
كما تم استخراج معامالت االرتباط المتبادلة بين بنود مقياس الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك"
المعدل للشخصية .وعددها (12بندا) على العينة األولى ،بواقع ( )538من الطالب و( )1304من الطالبات  ،وتبين للباحث أن
مصفوفة االرتباطات بين بنود الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية قابلة للتحليل العاملي وفقا ً الختبار
"برتليت" داالً إحصائيا ً (مربع كاي= ، 460.574درجات الحرية  ،66دالة عند مستوى  ،)0.001ويعني عندما يكون داالً
إحصائيا ً (ألفا دون  ),50أي ان مصفوفة االرتباطات ليست مصفوفة خالية من العالقات ،كما أن اختبار "كايزر ماير " Kaiser-
) Mayer-Olkin (KMOبلغ ( ),59لكافة المصفوفات ،وبالتالي فهو أعلى من ( ),50وفقا ً لمحكات "كايزر" ،وهو مقياس
عام لكفاءة التعيين .وبذلك تم تحليل مصفوفة االرتباطات بين بنود الصورة المختصرة مقياس الذهانية المتفرع من الصورة
القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية عامليا بطريقة " هوتيلنج" للمكونات األساسية ،فضال عن تدوير العوامل المباشرة
تدويرا مائال بطريقة "األبلمين " وباستخدام محك "جتمان" ،وذلك لتحديد عدد العوامل بحيث يعد العامل جوهريا إذا كانت قيمة
الجذر الكامن >0ر .1كما تم استخدام محك " أوفرول " كليت " لجوهرية تشبع البند بالعامل وهو > 30ر ،0ويوضح جدول
( )5مصفوفة البنية التي تحتوي على التشبعات التي تعامل كمعامالت االرتباط بين عامل معين وبند أو متغير معين ،بالتالي فإن
عالقة العامل بالبند ليست عالقة صافية ،وإنما تحتوي أيضًا على العالقة المشتركة بين العوامل بالبند ،فارتباط العامل بالبند
يحتوي على عالقة صافية ممزوجة بالعالقة المشتركة بين العوامل بالبند.
المراجع :جدول ( :)5العوامل االستكشافية المستخرجة من مصفوفة البنية لبنود مقياس الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك"
المعدل للشخصية.
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يتضح من الجدول رقم ( )5أن تشعبات جميع بنود المقياس في خمسة عوامل لدى عينة الذكور حيث احتوت البنود(-6
 )12-10-7للمقياس على تشعبات موجبة بالعامل األول وتراوحت قيم تشبع بنوده بين ( ,47و ،),72كما تشبعت البنود التالية
( )5-3في العامل الثاني ثنائي القطب وتراوحت قيم تشبع بنوده بين ( ,0.57-و ،),78في حين تشبعت البنود ( )9-8-2في
العامل الثالث والذي يعد أيضا ثنائي القطب ،وتراوحت قيم تشبع بنوده بين (  ,0.69و ،)0.63-ويحتوي العامل الرابع على
تشبعين جوهرين موجب وسالب في البنود أرقام ( )11-1وتراوحت قيم تشبعاتها بين (  ,0.57و ،)0.70-وأخيرا يحتوي العامل
الخامس على تشبعين جوهرين موجب وسالب في البندان رقم ( )4-3وتراوحت قيم تشبعاتها بين (  ,0.51و ،)0.79-ويرى
"ستيفنز"( )Stevens,2002أن ال يقل التشبع المعتمد في تأويل العامل عن ( )0.40حيث تدل على أن العامل يفسر نسبة تباين
في البند بمقدار  %16من التباين المفسر تقريبا .واستوعبت نسبة من التباين الكلي بلغت ( ،)%50.75وهي تشير إلى أن
العوامل المستخرجة للصورة القصيرة من لمقياس الذهانية تكفي إلى حد ما الستيعاب قد مقبول من التباين لدى عينة الذكور .كما
يتضح من الجدول رقم ( )5أن تشعبات جميع بنود المقياس في خمسة عوامل لدى عينة اإلناث حيث احتوت البنود()9-7-6
للمقياس على تشعبات موجبة بالعامل األول وتراوحت قيم تشبع بنوده بين ( ,51و ،),62كما تشبعت البنود التالية ( )5-4في
العامل الثاني أحادي القطب وتراوحت قيم تشبع بنوده بين ( ,0.75و ،),77في حين تشبعت البنود أرقام( )8-2في العامل الثالث
والذي يعد أيضا أحادي القطب ،وتراوحت قيم تشبع بنوده سلبيا بين (  ,0.60-و ،)0.75-ويحتوي العامل الرابع على تشبعين
جوهرين موجبين في البنود أرقام ( )3-1وتراوحت قيم تشبعاتها بين (  ,0.66و ،)0.72وأخيرا يحتوي العامل الخامس على
تشبعات موجبة وسالبة للبنود أرقام ( )12-10-8والتي تراوحت قيم تشبعاتها بين ( ، 0.41-و ، )0.83واستوعبت نسبة من
التباين الكلي بلغت ( )%50.75لعينة الذكور  ) %050.63 ( ،لعينة اإلناث ،وهي تشير إلى أن العوامل المستخرجة للصورة
القصيرة من لمقياس الذهانية تكفي إلى حد ما الستيعاب قد مقبول من التباين لدى عينة الذكور واإلناث .ويذكر "تيغزة" (:2012
 ) 59-58إن أفضل طريقة استخراج تلك التي تفسر أكبر قدر ممكن من التباين بأقل عدد ممكن من العوامل .غير انه من النادر
في العلوم االجتماعية تحقيق مستويات أدنى من ذلك .أي أن مقدار التباين الذي تفسره العوامل القليلة التي تؤخذ بعين االعتبار
قد يتراوح غالبا من  50إلى  ٪60عند استعمال المكونات األساسية ،وقد يقل عن  ٪50عند استعمال التحليل العاملي القائم على
التباين المشترك كالتحليل إلى المحاور األساسية .وقد يكتفي بهذا النسبة إذا تحقق مبدأ االقتصاد في العوامل المستخرجة ،أي قد
يكتفي باختيار عدد من العوامل التي تفسر فقط  ٪50من التباين في المتغيرات األصلية ،إذا كان هذا العدد ال يزيد عن نسبة عامل
واحد لكل ثالث متغيرات .وتراوحت قيم الجذر الكامن (مجموع مربعات تشعبات كل البنود على كل عامل على حدا من عوامل
المصفوفة) بين ( ،1.59و ،)1.06كما يتضح أيضا ً من الجدول ( )5قيم شيوع البنود (مجموع مربعات تشبعات البند على جميع
العوامل المستخلصة في المصفوفة للعينة) وقد تراوحت بين  ,36و ،,66لدي عينة الذكور ،في حين تراوحت بين  ،0.39و0.72
لدى عينة اإلناث .وعلى أي حال فيكن النظر إلى قيم الشيوع للبند في مصفوفة عاملية – من ناحية معينة – باعتبارها معامل
ثبات لهذا البند ،حيث تمثل قيم الشيوع في هذه الحالة التباين الحقيقي الذي استخلص معبراً عن تباينات مختلفة يشترك فيها البند
مع غيره من البنود طالما بقي تباين الخطأ في مصفوفة البواقي معبراً بدوره عن الجزء من التباين الكلي الذي ال يشترك فيه
المقياس مع غيره من البنود نتيجة ألخطاء القياس .وبوجه عام نالحظ أن قيم الشيوع تتراوح بين مقبول ومتوسط لدى العينة،
ويمكن تفسير ذلك في ضوء أسلوب استجابة المرغوبية االجتماعية لدى الذكور واإلناث .ويشير "ستيفنز" )(Stevens,2002
بأن قيم الشيوع لما تنخفض بحيث يكون متوسطها حول  0.30وعندما يكون عدد البنود ثالثة أو أقل لكل عامل كما هو مالحظ
في العامل الثاني والرابع والخامس ،فإن محك كيزر تقل دقته ،وتطبيقا لذلك على نتائج الجدول رقم ( )5يتضح لنا من عينة
الذكور ان قيم الشيوع للبنود أرقام ( )12 ،10 ،8 ،6 ،1التي هي دون الحد األدنى المقبول ( )0.50لقيم الشيوع .وتوحي قيم
الشيوع الخمسة المنخفضة ،بأن البنية العاملية المكونة من خمسة عوامل فقط لم تتمكن من تفسير معظم التباين الموجود في البنود
اإلثني عشرة فهي فسرت معظم التباين في البنود أرقام ( ،)3،4،5،7،9،11 ،2لكن لم تتمكن من تفسير تباين البنود أرقام (،1
 ،)12 ،10 ،8 ،6وعليه ،فإن إضافة عامل سادس الى العوامل الخمسة السابقة قد يؤدي إلى ارتفاع قيم الشيوع المنخفضة .وفيما
يتعلق بنتائج عينة اإلناث ،فان قيم الشيوع للبنود أرقام ( )12 ،10 ،7،9 ،6التي هي دون الحد األدنى المقبول ( )0.50لقيم
الشيوع ،والتي تشير إلى أن البنية العاملية المكونة من خمسة عوامل فقط لم تتمكن من تفسير معظم التباين الموجود في البنود
اإلثني عشرة فهي فسرت معظم التباين في البنود أرقام ( ،)2،3،4،5،8،11 ،1لكن لم تتمكن من تفسير تباين البنود أرقام (،6
 ،)12 ،10 ،7،9وعليه ،فإن إضافة عامل سادس الى العوامل الخمسة السابقة قد يؤدي إلى ارتفاع قيم الشيوع المنخفضة .وبوجه
عام فان العوامل المستخلصة من مصفوفة البنية لبنود مقياس الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل
للشخصية من عينة الذكور واإلناث تحقق البنية البسيطة في المصفوفة بعد التدوير وفقا لما يلي :ان تشبع كل بند تشبعا مرتفعا
على عامل واحد دون العوامل األخرى المستخرجة  ،وان كل عامل مستخرج يحتوي على تشبعين مرتفعين على األقل ،فضال
عن أن أغلب التشبعات إما مرتفعة أو متوسطة ،وان حجم عينة الذكور ( )538فردا وعينة اإلناث ( )1304فردا يتجاوز ()300
فردا وفقا لمحك "جاداجنولي ،وفيليسر") .(Guadagnoli & Velicer, 1988وعند مقارنة البناء العاملي لبنود مقياسي الذهانية
المتفرعان من الصورة األصلية والصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية ،نالحظ ان مصفوفة البنية لبنود مقياس
الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية من عينة الذكور واإلناث تحقق البنية البسيطة بعد
التدوير بشكل افضل من ناحية تشبات البنود بالعامل وقيم الشيوع ونسبة تباين العامل ونسبة التباين الكلي ومع ذلك  -فإن البنية
العاملية المكونة من خمسة عوامل فقط لبنود مقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية والصورة القصيرة الستخبار
"آيزنك" المعدل للشخصية -لم تتمكن من تفسير معظم التباين الموجود في بنود الصورة األصلية والصورة القصيرة الستخبار
"آيزنك" المعدل للشخصية فهي فسرت معظم التباين وعليه فإن إضافة عامل سادس الى العوامل الخمسة السابقة قد يؤدي إلى
إرتفاع قيم الشيوع المنخفضة وكذلك ارتفاع نسبة التباين الكلي للعوامل .بوجه عام أظهرت نتائج الدراسة الحالية خمسة عوامل
استكشافية لمقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية وعدد البنود التي تشبعت (ن= ،)32وخمسة عوامل للصورة القصيرة
الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية وعدد البنود التي تشبعت (ن= .)12هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عند مقارنة نتائج
الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة  ،نالحظ تباين نتائج الدراسات السابقة في عدد البنود التي تشبعت بمقياس الذهانية
المتفرع من الصورة األصلية الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية وذلك بواقع ( ) 21بند للذكور و(  )24بند لإلناث (

 ، ) Eysenck, Eysenck & Barrett, 1985و عدد ( )18بند ( ، ) Martini, Mazzotti & Setaro,1996و عدد (
 (17بند (  ، )Orteta, Ibanez, Moro, Silva, Boyle,1999و عدد ( )14بند (رويتع والشريف ، )2002،و بواقع
( )12بند (  ، ) ،Aluja, Garcıa & Garcıa, 2003وبواقع ( (9بنود (رويتع والشريف )2007،و عدد ( )33بند (
 ،) Ferrando, 2008وعدد ( (7بنود ( ، ) Dazzi, 2011وبواقع ( )9بنود ( ،) Almiro, Moura, & Simões,2016
و بواقع ( )32بند (العنزي .) 2018 ،كما نالحظ أيضا تباين نتائج الدراسات السابقة في عدد البنود التي تشبعت بمقياس
الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة الستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية وذلك بواقع عدد ( )8بنود ( & Alexopoulos
 ،)Kalaitzidis, 2004و ( )12بند ( ،)Alexopoulos & Kalaitzidis, 2004وبواقع ( )12بند (،Colledani
 ،)Anselmi & Robusto, 2018و( )12بند (العنزي  .)2018،ويمكن تفسير التباين في نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق
بعدد تشبعات البنود في عامل الذهانية إلى تباين طرق التحليل العاملي المستخدمة (تدوير مائل ،وتدوير متعامد) ،وتباين عدد
أفراد العينة (عدد الذكور وعدد اإلناث) ،تباين في بعض المتغيرات الشخصية (العمر ،الدرجة في الذهانية ....الخ) وتباين في
طريقة المعاينة (عشوائية أو طبقية) ،تباين في تكافؤ الترجمة (الصورة األصلية والصورة المترجمة).

ثالثا-نتائج السؤال الثالث :ما دالالت صدق االتفاقي واالختالفي لمقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية
( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية؟
للتحقق من دالالت الصدق االتفاقي (التقاربي) حسبت معامالت الصدق االتفاقي واالختالفي لمقياسي الذهانية المتفرعان
من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية والصورة القصيرة
المعدلة من قائمة العوامل الخمسة للشخصية  NEO FFI-Sعلى عينة قوامها ( )921فردا ،بواقع ( )538من الطلبة و ()1304
من الطالبات كما هو موضح في الجدول (.)6
جدول ( :)6معامالت الصدق االتفاقي واالختالفي لمقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار
"آيزنك" المعدل للشخصية والمقاييس المتفرعة من الصورة القصيرة المعدلة لقائمة العوامل الخمسة للشخصية NEO FFI-S
متغيرات الشخصية

الذهانية EPQ-R
االنبساط EPQ-R
العصابية EPQ-R
الكذب EPQ-R
الذهانية EPQ- S
االنبساط EPQR-S
العصابية EPQR-S
الكذب EPQR-S
االنبساط NEO FFI-S
القبول NEO FFI-S
اإلتقان NEO FFI-S
العصابية NEO FFI-S
االنفتاح NEO FFI-S

معامل االرتباط لمقياس الذهانيةEPQ-R
اناث (ن=)1304
ذكور (ن= )538
الصورة
الصورة األصلية
الصورة
الصورة
المختصرة
المختصرة
األصلية
*0.76
-*0.77
-0.04
*0.13
0.11
*0.24
*0.17
*0.29
*0.29
*0.34
*0.16*0.15*0.15*0.24--*0.76
-*0.77
0.02
0.07
0.04
0.15
*0.18
*0.29
*0.30
*0.34
*0.13*0.16*0.240.100.04
0.09
*0.15
0.11
*0.380.480.39*0.45*0.210.240.32*0.30*0.16
*0.23
*0.31
*0.36
0.100.05*0.13
*0.15

*جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى  0،01وما بعده.
إن الجانب الذي يهمنا من الجدول ( )6أن مقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة
القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية يرتبط سلبا مع الكذب والقبول واإلتقان ،كما أن مقياسي الذهانية
يرتبطان إيجابا بارتباطات ضعيفة بكل من العصابية واالنبساط واالنفتاح مما يشير الي صدق اختالفي لمقياسي الذهانية
المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية .كما ان
االرتباط بين مقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك"
المعدل للشخصية مرتفع ودال مما يعد مؤشرا لصدق اتفاقي لهما .على الرغم من التباين في عدد البنود في المقياسين .مما يؤكد
أن تطوير مقياس الذهانية المتفرع من الصورة األصلية ( )EPQ-Rالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية يتسق مع مقياس
الذهانية المتفرع من الصورة القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية المستخدم على نطاق عالمى واسع.
مما يعكس ذلك تقدم الباحثين في مجال دراسة الشخصية واالتفاق حول أهمية تطوير المقاييس القصيرة والمختصرة( .انظر
جدول رقم  ،)1كما أن تأثير حجم العينة على النتائج تراوح بين ( )0.016و ( )0.005وهو تأثير ضعيف ألنه أقل من ()0.20
علما بانه إذا بلغت قيمة مربع آيتا ( )0.50يعد متوسط ،وإذا بلغت ( )0.80يعدا تأثيرا كبيرا (أنظر أبوعالم2002 ،ص
ص .)101للتحقق من دالالت الصدق االختالفي (التعارضي) حسبت معامالت ارتباط بيرسون المتبادلة بين مقياسي الذهانية
المتفرعان من الصورة األصلية (  )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية وقائمة
الخمسة الكبار BFIلدى عينة قوامها ( )921فردا  ،بواقع ( )269من الطلبة و ( )652من الطالبات و بحساب االختبار التائي
لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية للذكور واإلناث ،وأسفرت النتائج عن حصول الذكور(م= )2.64±22.06على
متوسطات أعلى من اإلناث (م= )2.32±21.19في الذهانية المتفرع من الصورة األصلية (ت= ، )0.001 ≥4.92فضال عن
حصول الذكور(م= )0.91±10.16على متوسطات أعلى من اإلناث (م= )1.02±9.94في الذهانية المتفرع من الصورة

القصيرة (ت= )0.001 ≥3.16لذلك قام الباحث بفصل عينة الذكور عن اإلناث ومن ثم استخرجت معامالت الصدق االتفاقي
واالختالفي كما هو موضح في الجدول (.)7
جدول ( :)7معامالت الصدق االتفاقي واالختالفي لمقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة (EPQR-
 )Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية والمقاييس المتفرعة من قائمة الخمسة الكبار BFI
متغيرات الشخصية

الذهانية EPQ-R
االنبساط EPQ-R
العصابية EPQ-R
الكذب EPQ-R
الذهانية EPQ- S
االنبساط EPQR-S
العصابية EPQR-S
الكذب EPQR-S
االنبساط BFI
القبول BFI
اإلتقان BFI
العصابية BFI
االنفتاح BFI

معامل االرتباط لمقياس الذهانيةEPQ-R
اناث (ن=)1304
ذكور (ن= )538
الصورة
الصورة األصلية
الصورة
الصورة
المختصرة
المختصرة
األصلية
*0.79
-*0.74
-* 0.12
*0.38
*0.18
*0.31
*0.19
*0.29
*0.25
*0.35
*0.15*0.14*0.19*0.23--*0.79
-*0.74
*0.12
*0.37
0.08
*0.35
*0.19
*0.23
*0.25
*0.34
*0.13*0.15*0.19*0.300.06
*0.13
0.07
0.08
*0.26*0.26*0.21*0.25*0.15*0.25*0.29*0.27*0.30
*0.30
*0.25
*0.25
0.040.050.11
0.10

*جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى  0،01وما بعده.
إن الجانب الذي يهمنا من الجدول ( )7أن مقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة
القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار "آيزنك" المعدل للشخصية يرتبط سلبا مع الكذب والقبول واإلتقان ،كما أن مقياسي الذهانية
يرتبطان إيجابا بارتباطات ضعيفة بكل من العصابية واالنبساط واالنفتاح مما يشير الي صدق اختالفي لمقياسي الذهانية
المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار “يزنك" المعدل للشخصية .كما ان
االرتباط بين مقياسي الذهانية المتفرعان من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sالستخبار"آيزنك"
المعدل للشخصية مرتفع ومتوقع باعتبار ان بنود مقياس الذهانية في الصورة األصلية متجانسة وان اختصارها في صورة قصيرة
يحقق الهدف ذاته لقياس الذهانية مما يعد مؤشرا لصدق اتفاقي لهما .ويالحظ أيضا من نتائج الجدوالن أرقام ( ،6و )7ارتباط
الذهانية باالنبساط بارتباطات موجبة دالة وبلغ متوسط االرتباط (ر= )0.19في الصورة األصلية كما بلغ متوسط االرتباط
(ر= 0.10في الصورة القصيرة .ويالحظ أيضا من نتائج الجدوالن أرقام ( ،6و )7ارتباط الذهانية بالعصابية بارتباطات موجبة
دالة وبلغ متوسط االرتباط (ر= )0.31في الصورة األصلية كما بلغ متوسط االرتباط (ر= 0.24في الصورة القصيرة .كما
نالحظ أيضا من نتائج الجدوالن أرقام ( ،6و )7ارتباط الذهانية باالنفتاح بارتباطات متدنية غير دالة وبلغ متوسط االرتباط
(ر= )0.09في الصورة األصلية كما بلغ متوسط االرتباط (ر= )0.10في الصورة القصيرة .ويالحظ أيضا من نتائج الجدوالن
أرقام ( ، 6و  )7ارتباط الذهانية بالكذب بارتباطات سالبة وبلغ متوسط االرتباط (ر= )0.19-بين الذهانية والكذب في الصورة
األصلية كما بلغ متوسط االرتباط (ر= )0.17-بين الذهانية والكذب في الصورة القصيرة وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج
الدراسات السابقة ( Eysenck, Eysenck & Barrett, 1985; Martini, Mazzotti & Setaro,1996; Orteta,
; ;Wacker, Chavanon & Stemmler, 2006رويتع و الشريف ; ;,Ibanez, Moro, Silva2007امطانيوس 2008
Boyle,1999; Jobnson & Butzen, 2008; Stekhoven & Buckingham, 2010; Mundia & Abu Bakar,
 .) ;2010; Colledani ,Anselmi & Robusto, 2018; Colledani ,Anselmi & Robusto, 2019يمكن القول :إن
االرتباطات السابقة بمجموعها بين الذهانية وكل من الكذب والعصابية واالنبساط واالنفتاح يمكن أن تأخذ دليل على استقاللية
كل عام من العوامل التي يضمنها كل مقياس .وهذا يتسق مع اإلطار النظري المعتمد في بناء استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية
( ،)EPQ-Rكما يتسق مع نتائج الدراسات األجنبية بما فيها الدراسات العاملية التي أخضع لها ،ويوفر شيئا من الدعم لصدق
البناء للصورة الكويتية األصلية من مقياس الذهانية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sمن استخبار "آيزنك" المعدل
للشخصية .والذي يهمنا أيضا من نتائج الجدول رقم ( )6والجدول رقم ( )7االرتباط العكسي بين الذهانية والقبول لدي أربع
عينات مستقلة تم التطبيق عليها مقياسان لقياس العوامل الخمسة (الصورة القصيرة من قائمة العوامل الخمسة للشخصية (–NEO
 ،FFI-3وقائمة الخمسة الكبار  )BFIوبلغ متوسط االرتباط بين الذهانية (الصورة األصلية) والقبول (ر= )0.36-وبين الذهانية
(الصورة القصيرة) والقبول (ر= )0.31-وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة)
;Costa & McCrae, 1995; Draycott & Kline, 1995; Aluja, Garcıa & Garcia, 2002
األنصاري )Colledani, Anselmi & Robusto, 2018 ;2014وهذا ما يؤكد افتراض "آيزنك" بان القبول واإلتقان يعد
مقلوب الذهانية (& Costa, McCrae, & Dye, 1991; Goldberg
 )Rosolack, 1994; McCrae & Costa, 1985; Heaven, Ciarrochi, & Leeson 2011بينما "كوستا"
( )McCrae & John,1992جادل بأن الذهانية عبارة عن خلط تعسفي نسبيًا  arbitrary conflationوغنهما عاملين
مستقلين .هذه اآلراء المتناقضة .يذكر كل من "غرازيانو وأيزنبرغ " (  )Graziano and Eisenberg ,1997مفاهيم مختلفة
لـلقبول  Agreeablenessطوال الفترة الماضية القرن بما في ذلك "المصلحة االجتماعية"  ’social interestو "االمتثال
الودي"  ’friendly complianceو "اإلعجاب"  likeabilityو "امتالك المسلك االستعدادي الوديfriendly disposition

 .possessing aاألشخاص األعلى في القبول يميلون إلى أن يكونوا أكثر ثقة باآلخرين  ،وكرماء  ،ودافئون  ،ولطيفون ،
وطيبون ( ،)John, 1990ويشعرون بالراحة في العالقات مع اآلخرين  ،و من السهل عليهم تكوين روابط وثيقة  ،ويمكن
تحريكها بسهولة عند احتياجات اآلخرين( .) Dunkley, Blankstein, Zuroff, & Hui, 2006األعلى في السمة ال يتأثر
بالمثيرات السلبية في بيئتهم االجتماعية ،ومقارنة باألفراد البغيضين  ،disagreeable individualsهم أكثر قدرة على التنظيم
الذاتي وقمع نشر األفكار العدوانية مما يؤدي إلى انخفاض في النزعات العدوانية ( Meier, Robinson, & Wilkowski,
 .)2006وقد تبين أن ارتفاع درجة القبول كانت قادرة على إظهار مستوى من ضبط النفس والتخفيف بنشاط من آثار المنبهات
العدائية .يبدو أن األشخاص قبول أكثر نجاحًا في الوصول إلى المجتمع اإليجابي األفكار و "قلب الطرف اآلخر" في المواقف
العدائية ( .)Meier et al., 2006يستلزم تنبؤات مختلفة نوعًا ما حول ارتباطات القبول ).(Costa, and McCrae,1995
وبالنظر أيضا إلى نتائج الجدوالن أرقام ( )7 ، 6االرتباط العكسي بين الذهانية واإلتقان( الصورة القصيرة من قائمة العوامل
الخمسة للشخصية  ، NEO–FFI-3وقائمة الخمسة الكبار  )BFIلدي اربع عينات مستقلة بلغ متوسط االرتباط بين الذهانية
(الصورة األصلية) واإلتقان (ر= )0.28-وبين الذهانية (الصورة القصيرة) واإلتقان (ر= )0.24-وتتفق نتيجة الدراسة الحالية
مع نتائج الدراسات السابقة ( Aziz & Jackson, 2001; Aluja, Garcıa & Garcia, 2002; Colledani ,Anselmi
; & Robusto, 2018; Colledani ,Anselmi & Robusto, 2019األنصاري . ) 2014في الختام ،نتفق على أن القبول
واإلتقان يميزان عمو ًما وجود مؤيد للسلوك المجتمعي اإليجابي ،بينما يبدو أن الذهانية تشير إلى السلوك المناهض للمجتمع
( .)Costa & McCrae, 1995التدخالت العالجية النفسية للمراهقين المصممة لزيادة الميول االجتماعية (على سبيل المثال،
التعزيز ،وتعديل السلوك) قد ال تكون فعالًة بشكل كبير في الحد من الميول المناهضة للمجتمع ،والعكس صحيح .في الختام ،نتفق
على أن القبول واإلتقان يميزان عمو ًما وجود مؤيد للسلوك االجتماعي اإليجابي ،بينما يبدو أن الذهانية تشير إلى السلوك المناهض
للمجتمع ( .)Costa & McCrae, 1995إن التدخالت العالجية النفسية للمراهقين والراشدين المصممة لزيادة الميول
االجتماعية (على سبيل المثال ،التعزيز وتعديل السلوك) قد ال تكون فعالًة بشكل كبير في الحد من الميول المناهضة للمجتمع،
والعكس صحيح .قد تكون هناك حاجة إلى زيادة مكونات التدخل بالعالج النفسي في نفس الوقت للقبول واإلتقان والذهانية على
سبيل المثال ،قد يسعى المرء إلى تطوير تدخل يُعلِّم فوائد التخطيط الدقيق والحفاظ على االلتزامات طويلة األجل (اإلتقان)
والتعاطف (القبول) ،ولكن مثل هذا التدخل قد يكون كافيا إذا كان ال يسعى إلى ذلك أيضًا تقليل السلوكيات المعادية للمجتمع
(الذهانية) .قد يؤدي ،على سبيل المثال ،إلى اضطراب الشخصية حريص على -السلوك االجتماعي والقدرة على االستفادة من
منظور األخذ والتالعب باآلخرين بشكل أفضل .نقترح أن أي تدخل يحتاج إلى تقليل الجوانب السلبية المميزة للذهانية ،بما في
ذلك التنمر والقتال والمضايقة والقسوة.

 .9استنتاجات ومقترحات:
على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية نستنتج ما يلي:
 أظهرت نتائج التحليالت العاملية االستكشافية التي أجريت في الدراسة الحالية لبنود مقياس الذهانية المستل من الصورة
األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sمن استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية انها تندرج تحت عامل مستقل
(الذهانية) والذي قد يفسر جزئيا االرتباطات الموجبة بين بنود الصورة األصلية وبنود الصورة القصيرة.
 عند مقارنة نتائج ثبات ألفا لبنود مقياس الذهانية المستل من الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sمن
استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية نجد ان جميع معامالت الثبات تقل على 0.70وهى غير مقبولة في مقاييس الشخصية
( ، )Sartori, & Pasini, 2007مع األخذ بالحسبان أن هذه النتائج تتفق إلى حد كبير مع نتائج الدراسات األجنبية للصورة
األصلية والقصيرة من استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية إن هناك تقارب في النتائج بين الصورة األصلية والصورة القصيرة
مما ال يعطي تفضيل للصورة األصلية عن الصورة القصيرة لالستخدام البحثي والتشخيصي نتيجة آلن طول الصورة القصيرة
( )EPQR-Sيعادل نصف طول الصورة األصلية ( )EPQ-Rمما أدى ذلك إلى أيضا إلى استخدام الصورة القصيرة (EPQR-
 )Sأكثر من استخدام الصورة األصلية ( )EPQ-Rفي البحوث بوجه عام .ويرى الباحثان أن الصورة األصلية ()EPQ-R
والصورة القصيرة ( )EPQR-Sمن استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية باإلمكان االعتماد عليها مبدئيا ،وترشيحها لالستخدام
ألغراض بحثية وأغراض المقارنات الجمعية والدراسات الثقافية المقارنة .إال أن هذا ال ينفي بطبيعة الحال ضرورة إخضاع
الصورة األصلية ( )EPQ-Rوالصورة القصيرة ( )EPQR-Sمن استخبار "آيزنك" المعدل للشخصية لمزيد من الدراسة
والبحث ،والمؤشرات السيكو مترية التي يمكن أن تعطيها كل صورة ،وال سيما لدى عينات أخرى من المبحوثين ،وقد تظهر
كفاءتهما في مجال التشخيص وصالحيتهما لالستعمال في بحوث المقارنات الثقافية.
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