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الخصائص السيكومتريلة للبيئة األردنيعدبة ومعرة من مقياس روسالف للخصائص ة لصورة م

الشكلية الديناميةة للشخصي  
  

  ** وأمجد أبو جدي*محمد بني يونس
  

  صـلخّم
  

ف، لدى عينة هدفت الدراسة الحالية إلى اشتقاق الخصائص السيكومترية للخصائص الشكلية الدينامية للشخصية من مقياس روسال
سنةً، ) 24-18(طالبا وطالبةً، تراوحت أعمارهم بين ) 961( وعمان األهلية، بلغت ؛ األردنيةمتاحة من طلبة الجامعتين

وقد طبقت الصورة النهائية للمقياس، وتم تحليل البيانات الناتجة ). م2008-2007(والمسجلين للفصل األول من العام الجامعي 
وبناء على نتائج ارتباط الفقرة بالدرجة . املي وفقًا لطريقتي المكونات األساسية، وتدوير المحاور المتعامدةباستخدام التحليل الع

، كما تقاربت نسب التباين المفسرة للعوامل، حيث )0.30(فقرات؛ وذلك النخفاض معامل االرتباط عن ) 7(الكلية، تم حذف 
لعوامل ) ٪11.11-7.86(لعوامل سمة المرونة، و) ٪12.25-9.16(، و)٪11.60-10.23(تراوحت لعوامل سمة النشاط بين 

لعوامل سمة االنفعالية، وقد تشبعت أغلبية الفقرات ضمن العوامل التي كانت تنتمي ) ٪13.70-11.38(سمة وتيرة االستجابة، و
باستخدام معادلة ) ٪0.79-0.70(كما تمتع المقياس بدالالت ثبات مناسبة تراوحت بين . إليها في الصورة األصلية للمقياس

وفي ضوء نتائج الدراسة، يوصى باستخدام المقياس في  .للثبات المحسوب بطريقة التجزئة النصفية) 0.82-0.70(كرونباخ ألفا، و
  .البيئة األردنية

  .الخصائص السيكومترية، مقياس روسالف للخصائص الشكلية الدينامية: الكلمـات الدالـة

  
  المقدمة

صية من المفاهيم االفتراضية واإلجرائية تعد الشخ
السيكولوجية المعقدة في شكلها ومضمونها، وقد تبوأت مكانةً 
بارزةً ومهمة في األدب السيكولوجي؛ إذ حظيت باهتمام 
الفالسفة والمفكرين والعلماء من مختلف ميادين المعرفة 

تعدد وتنوع البحوث وقد تمثل هذا االهتمام في . إلنسانيةا
. سات األجنبية، والعربية الهادفة لوصفها وتفسيرهاوالدرا

وانبثق عن ذلك، ظهور قراءات عديدة ومتنوعة للشخصية، 
تمثلت في وجود نظريات مختلفة لتفسيرها، وطرق متعددة 

ويعزى مثل هذا التنوع والتعدد في النظريات، . لتقييمها
وطرق التقييم، إلى الفروق في كل من الخلفيات النظرية 

. اء النفس، والتعقيد في مكونات الشخصية وخصائصهالعلم
وتأسيسا على ذلك، تأتي فكرة الدراسة الحالية لتسليط الضوء 
على قراءة الشخصية في الوسط الجامعي؛ وذلك من خالل 
تحري الخصائص السيكومترية للخصائص الشكلية الدينامية 
للشخصية من مقياس روسالف، الذي يكشف عن أربع سمات 

 – الخمول، والمرونة –النشاط : ة ثنائية القطب، هيشخصي
 وتيرة االستجابة –الجمود، ووتيرة االستجابة السريعة 

 االتزان االنفعالي، وفي ثالثة –البطيئة، واالستثارة االنفعالية 
الحس حركي، والمعرفي، والتواصلي، : مواقف حياتية، هي

  ).رتفعمنخفض، متوسط، م(وفي ثالثة مستويات تتراوح بين 
  

  مشكلة الدراسة
على الرغم من كثرة وتنوع المقاييس الهادفة للكشف عن 
سمات الشخصية، التي تم تعريبها وتكييفها لمختلف البيئات 

  .أستاذ مشارك، قسم علم النفس، كلية اآلداب، الجامعة األردنية *
  .لية اآلداب، جامعة عمان األهليةأستاذ مساعد، قسم علم النفس، ك** 
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العربية، فإنها جميعها تعود إلى مدارس سيكولوجية غربية، 
ركزت على قياس سمات متنوعة ومختلفة، ولكنها أغفلت 

ونظرا لندرة . اس الحاليقياس السمات الواردة في المقي
األدب السيكولوجي الروسي في مكتباتنا العربية، وحداثة 
المقياس الحالي، وشموليته من حيث محتواه، فقد جاءت هذه 
. الدراسة بهدف اشتقاق الخصائص السيكومترية لهذا المقياس
: وعليه، تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال اآلتي

مترية للخصائص الشكلية الدينامية ما الخصائص السيكو"
للشخصية من مقياس روسالف لدى عينة من طلبة جامعتي؛ 

  ".األردنية وعمان األهلية؟
  

  أهداف الدراسة وأسئلتها
هدفت الدراسة الحالية إلى اشتقاق الخصائص 
السيكومترية للخصائص الشخصية الدينامية للشخصية من 

ي األردنية وعمان مقياس روسالف لدى عينة من طلبة جامعت
  :األهلية؛ وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما البناء العاملي الذي يتصف به مقياس : السؤال األول
روسالف للخصائص الشكلية الدينامية للشخصية المعدل على 

  البيئة األردنية؟
ما معامالت الثبات لمقياس روسالف : السؤال الثاني

امية للشخصية المعدل على البيئة للخصائص الشكلية الدين
  األردنية؟

ما المعايير المشتقة لمقاييس روسالف : السؤال الثالث
للخصائص الشكلية الدينامية للشخصية المعدل على البيئة 

  األردنية؟
  

  أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في أنها تقدم مقياسا يقيس سمات 

لسيكولوجية العربية؛ نوعية، وهذا ما تفتقر إليه المكتبات ا
 التي تم ،ألن الغالب على مقاييس سمات الشخصية المقننة

تطبيقها أو دراسة خصائصها على البيئة العربية، تناولت 
قياس السمات من حيث الشمولية، أو العمومية، بينما المقياس 
الحالي يركز على قياس سمات الشخصية من حيث النوعية 

  ).1997باظة، (
وسالف للخصائص الشكلية الدينامية أداة ويعد مقياس ر

مناسبة لقياس بعض سمات الشخصية النوعية، المعرفية 
منها، والوجدانية، والمزاجية لدى شريحة مهمة في المجتمع، 

  .وهم طلبة التعليم الجامعي
وبناء على نتائج المفحوصين المنبثقة عن المقياس، يمكن 

 األداء التعلمي لدى إصدار حكم مسبق أو التنبؤ بمسار فاعلية
الطلبة من ناحية، والتخصصات الدراسية المالئمة لسماتهم، 
سواء األكاديمية منها أو المهنية الذين سيلتحقون بها الحقًا 

  .من ناحية أخرى
وتستمد هذه الدراسة أيضا أهميتها في تطوير هذا 
المقياس الخاص بقياس سمات شخصية نوعية ذات صلة 

ومثل هذا . بة في الوسط الجامعيمباشرة بسلوك الطل
المقياس يعد مكسبا حينما يتم توفيره في المكتبة السيكولوجية 
ومراكز القياس والتقويم، وتحديدا في مراكز االختبارات 
والمقاييس النفسية، ومراكز اإلرشاد النفسي والتربوي ليصار 
إلى تطبيقه فيها، باعتباره أحد العوامل المساعدة للكشف عن 

ه السمات وتعرفها؛ لكي يتسنى بالتالي استخدام األساليب هذ
  .األمثل في التعامل معهم

  :وتكمن األهمية الخاصة لهذه الدراسة في نواٍح عدة، منها
الحاجة الملحة إلى تطوير مثل هذه المقاييس،  -1

بهدف توظيفها في خدمة مجاالت اإلرشاد النفسي، والباحثين 
  .اإلكلينيكيةفي القياس النفسي، والممارسة 

إن هذا المقياس يعد مقياسا فريدا من نوعه،  -2
يستخدم لقياس سمات شخصية نوعية، ويشمل قطاعا واسعا 
ومتنوعا، ومن الممكن تطبيقه لدى فئات عمرية تتراوح بين 

  .عاما) 15-70(
  :التعريفات النظرية واإلجرائية لمتغيرات الدراسة

  :سمات الشخصية -
نائية القطب، يبلغ عددها أربع، هي جملة من السمات ث

 الجمود، ووتيرة – الخمول، والمرونة –النشاط : وهي
 وتيرة االستجابة البطيئة، واالستثارة –االستجابة السريعة 

) 150( االتزان االنفعالي، ويعبر عنها بواقع –االنفعالية 
فقرةً في النسخة األصلية للمقياس، بينما أصبح يعبر عنها 

فقرةً في النسخة المعربة والمعدلة للبيئة ) 124 (الحقًا بواقع
وهذه السمات األربع يعبر عنها في ثالثة مواقف . األردنية

موقف األداء الحس حركي، وموقف : حياتية واقعية، هي
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كما يعبر . األداء المعرفي، وموقف األداء التواصلي البيني
ثة عن كل سمة منها في المواقف الحياتية الثالثة في ثال

) منخفض، متوسط، مرتفع(مستويات، تتراوح بين 
(Bucalov, 1991).  

أما إجرائيا، فهي الدرجة التي يحصل عليها الطالب 
المستجيب، من خالل إجابته عن فقرات المقياس المعتمد في 

  .هذه الدراسة
  حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة الحالية على تطبيق هذا المقياس على 
ة مرحلة البكالوريوس في الجامعتين؛ نحٍو جمعي على طلب

لذا، قد يكون ذلك سببا في عدم . األردنية، وعمان األهلية
إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة على الجامعات األردنية 

وتتحدد نتائج هذه الدراسة بمدى . كافّة، العامة والخاصة
تمثيل العينة للمجتمع األصلي، كما تتحدد أيضا بشروط 

راءات تطبيق المقياس وتصحيحه، ومدى توافر وظروف إج
لذا، ستكون . دالالت مقبولة للخصائص السيكومترية له

نتائجها صالحةً للتعميم على عينة الدراسة والعينات المماثلة 
  .لها

  :اإلطار النظري
حظي مفهوم الشخصية باهتمام علماء النفس من مختلف 

ى إلى تراكم كمٍّ الميادين النظرية والتطبيقية، األمر الذي أد
ونظرا . هائل من المعلومات، تمثلت في وصفها وتفسيرها

لكثرة الدراسات والبحوث المتخصصة التي تناولت وصف 
الشخصية وتفسيرها، وانتشارها على نطاق واسع في 
المراجع، والدوريات األجنبية والعربية، فإننا لسنا بصدد 
ة استعراض األدب النظري ذي الصلة بوصف الشخصي

لذا، نحاول تقديم استعراض موجز، من . وتفسيرها بالتفصيل
خالل اإلشارة إلى تعريف كل من مفهوم الشخصية، 

  .وسماتها، وأبرز النظريات التي تصدت لتفسيرها
يتسم اإلنسان كذات فريدة بجملة من السمات تضفي عليه 
خصوصية ال مثيل لها، وتميز كل فرد عن اآلخر؛ إذ توجد 

حسب، بل وفي وفراد ليس في نوع السمات فروق بين األ
وتصنف هذه السمات إلى سمات . مستويات ظهورها أيضا

المستوى : بيولوجية تظهر في مستويات عديدة، من بينها
البيوكيميائي، والمستوى السيكوفيسيولوجي، وسمات 

المستوى : سيكولوجية، تتجلى في مستويات عدة، منها
 ,Ratanova)اعية الشخصي، ومستوى المكانة االجتم

 وينظر إلى أية سمة باعتبارها حصيلة عمليات ).1990
واسعة من التفاعل والتوازن في كيان الكائن الحي بيولوجيا 

 ,Elean)وحسب رأي إليان ). 2004بني يونس، (وبيئيا 
، تُعرف السمة بأنها حصيلة تفاعل بين عوامل )2001

من ناحية، .) ..وراثية، وعصبية، وهرمونية، (بيولوجية 
) البيئة المادية، والبيئة االجتماعية(وعوامل المحيط الفيزيائي 

 إلى أن (Merlen, 1986)وأشار ميرلين . من ناحية أخرى
أية شخصية تتصف بكوكبة من السمات أو الصفات الشكلية 
الدينامية تميزها عن أية شخصية أخرى؛ وذلك يعزى إلى 

لمكونات الذاتية االختالف في مستوى التفاعل بين ا
والموضوعية لهذه السمات، حيث أكد عدم وجود التطابق 

ويعرف . بين التوائم األحادية وفقًا لمفهوم الشخصية
: السمة بأنها) 2007(كما ورد في مسلم ) 1983(عبدالخالق 

خصلة أو خاصية أو صفة ذات دوام نسبي يمكن أن يختلف 
جد فروق فيها األفراد، فتميز بعضهم عن بعض؛ أي تو

فردية فيها، وقد تكون السمة وراثية أو مكتسبة، ويمكن أن 
تكون جسمية أو معرفية أو انفعالية أو متعلقة بمواقف 

  .اجتماعية
أما بالنسبة لتعريف مفهوم الشخصية، فهناك أكثر من 

تعريفًا لها، تختلف في شكلها، لكنها متشابهة في ) 150(
مة الصحة إن تعريف الشخصية حسب منظ. مضامينها
هي ذلك النمط ) 2007(كما ورد في مسلم ) 1999(العالمية 

كما ) 2003(ويعرفها الحفني . الذي يميز الشخص عن غيره
بأنها أنماط من السلوك يعتادها ) 2007(ورد في مسلم 

الشخص ويأتيها باستمرار خالل ممارساته لنشاطاته من أي 
  .تماعيةنوع، خاصةً تلك النشاطات التي لها دالالت اج

أما تعريف الشخصية وفقًا للدليل التشخيصي واإلحصائي 
، فهي (DSM, IV, 1994)الرابع لالضطرابات النفسية 

سمات الشخص بمجموعها السلوكية والعاطفية، التي تظهر 
 American Psychiatric)في الحياة اليومية 

Association, 1994(.  
ة،  إلى تعريف الشخصي(Maddi, 1996)وأشار مادي 

 التي تحدد ،منظومة من السلوكات الثابتة والصفات: "بأنها
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المشاعر، : االختالف في السلوك النفسي لألشخاص، مثل
واألفكار، واألفعال، التي يبدو وكأن لها استمرارية في 

  ".الوقت
، أشار إلى أن )2007(وفي تعريف بني يونس 

الشخصية بمثابة نظام بيوسيكوبيئي مفتوح 
(Biopsychoenvironmental Open System).  

أما في ما يتعلق بتصنيف السمات، فقد ظهرت تصنيفات و
باظة، ( الوارد ذكره في (Allbort)عديدة؛ إذ صنّفها ألبورت 

السمات العامة . أ: ، إلى ثالثة أصناف، هي)6، ص1997
) األساسية(السمات األصلية . ب). الفريدة(والخاصة 

  .ت التعبيرية واالتجاهيةالسما. ج. والمركزية والثانوية
، 1997باظة، (، المذكور في (Cattell)أما كاتل 

، فأشار إلى ثالثة أصناف للسمات، حيث صنفها من )7ص
حيث الشمولية إلى سمات مصدرية، وسمات سطحية، ومن 
حيث العمومية إلى سمات عامة، وسمات فريدة، أما من 
ت حيث النوعية، فقد صنّفها إلى سمات معرفية، وسما

  .وجدانية، وسمات مزاجية
، الوارد ذكره في المرجع (Guilford)وأما جلفورد 

السابق، فصنّف السمات إلى سمات مورفولوجية، 
  .وفيسيولوجية، وسيكولوجية

وأما كيفية قياس السمات، فهنالك العديد من المقاييس 
واالختبارات التي وضعت لقياسها، فقد ورد في باظة 

موازين التقدير، : قاييس، منهامجموعة من الم) 1997(
السلوكية منها، (واالستبانات، واالختبارات الموضوعية 

أما . ، واالختبارات التعبيرية واإلسقاطية)والفيسيولوجية
النظريات التي ظهرت لتفسيرها فعديدة ومتنوعة، وقد ورد 

خمسة مناٍح رئيسة لتفسير ) 2004(في الريماوي وآخرين 
اإلسالمي، والمنحى السيكودينامي المنحى : الشخصية، هي

(Psychodynamic Perspective) والمنحى السلوكي ،
 Behavioral and Social)والمعرفي االجتماعي 

Cognitive Perspective) والمنحى اإلنساني ،
(Humanistic Perspective) ومنحى السمات ،(Trait 

Perspective( . كما ورد في بني يونس)ثالث ) 2004
النظريات السيكودينامية، : ت لتفسير الشخصية، هينظريا

  .والنظريات االجتماعية الدينامية، والنظريات التفاعلية

إن النظريات التي تناولت : وبناء عليه، يمكن القول
تفسير الشخصية، ثالثة أقسام، أولها ركز على المكون 

، وثانيها )الوراثي، والعصبي، والكيميائي(البيولوجي فيها 
المعرفي منه، والسلوكي، (ز على المكون السيكولوجي رك

، أما ثالثها فركّز على المكون البيئي ) االنفعالي–والدافعي 
  ).المادي منه واالجتماعي(

  
  الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات األجنبية والعربية تمكن 
، )2008(فدراسة الزهراني . الباحثان من الحصول عليها

لكشف عن سمات الشخصية لدى عينة متاحة من هدفت إلى ا
، وغير األسوياء من المصابين )78(األفراد األسوياء بلغت 

بكل من اضطرابات القلق، واالضطرابات االكتئابية، 
مصابا ومصابةً، ) 190(واالضطرابات جسدية الشكل بلغت 

وإيجاد الفروق بينهم تبعا لهذه السمات، وتحديد القدرة 
ه السمات في فئات االضطرابات الثالث، بمنطقة التنبؤية لهذ

الباحة في المملكة العربية السعودية، وتوصلت الدراسة إلى 
توزيع سمات الشخصية األربع في المواقف الحياتية الثالثة، 

بنسب ) المنخفض، والمتوسط، والمرتفع(وبمستوياتها الثالثة 
وياء وغير األس(مئوية مختلفة ومتباينة على أفراد العينة ككل 

، كما بينت وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد )األسوياء
في سمات الشخصية ) األسوياء، وغير األسوياء(العينة ككل 

كافة وبكل مستوياتها من ناحية، وبين أفراد عينة غير 
األسوياء من ناحية أخرى، وأظهرت وجود قدرة تنبؤية 

سمة االنفعالية واضحة لسمة النشاط في المواقف المعرفية، و
في المواقف التواصلية، وسمة المرونة في المواقف المعرفية 
بلغت ما فسرته مجتمعةً معا من التباين بين الحاالت السوية 

، أما سمة وتيرة االستجابة في المواقف )٪35(وغير السوية 
التواصلية، والعقلية، وسمة االنفعالية في المواقف العقلية، 

رت مجتمعةً معمن التباين بين فئات ) ٪14(ا ففس
  .االضطرابات الثالث

، فهدفت إلى تعرف العالقة )2005(أما دراسة أبو رمان 
بين بعض سمات الشخصية، وأنماط الجهاز العصبي 
وحوادث السير المكررة، لدى عينة متاحة من سائقي 

سائقًا ممن كرروا حوادث ) 125(السيارات العمومية، بلغت 
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وأشارت . قًا ممن لم يكرروا حوادث سيرسائ) 125(سير، و
النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين بعض سمات 
الشخصية، وارتكاب حوادث السير المكررة، حيث كان 
السائقون المكررون لحوادث السير أكثر اندفاعية وانبساطية، 
وأقل جمودا في التفكير مقارنةً بالسائقين غير المكررين 

ر، كما أظهرت النتائج أن كالً من سمات لحوادث السي
الشخصية وأنماط الجهاز العصبي من أكثر المتغيرات قدرةً 

  .على التنبؤ بحوادث السير المكررة
 في كتابه (Crupnov, 1992)وقد أورد كروبنوف 

دراسةً تضمنت سلسلة " المظاهر السيكولوجية وبنية الطبع"
لواردة في بحوث، هدفت إلى الكشف عن سمات الشخصية ا

المقياس الحالي، وإيجاد العالقة بينها لدى عينات روسية 
مختلفة، ومن فئات عمرية مختلفة، أكدت جميعها وجود مثل 
هذه السمات، وظهور عالقة بينها، كما أشارت إلى وجود 
فروق في هذه السمات لدى مختلف الفئات العمرية، تعزى إلى 

  .تي يمارسها األفراداالختالف في نوعية المواقف الحياتية ال
علم النفس "، فتضمن كتابه (Elean, 2001)أما إليان و

سلسلة من البحوث، هدفت إلى التحقق من " الفيسيولوجي الفارق
وجود سمات الشخصية الواردة في المقياس الحالي، وتعرف 
مستوياتها، والفروق بينها تبعا لنوع األداء الذي يمارسه الفرد، 

ة من فئات عمرية مختلفة، وأكدت نتائج لدى عينات روسي
البحوث وجود مثل هذه السمات، ووجود فروق في مستوياتها 

لقد تم التحقق . تبعا لنوع المواقف الحياتية التي يمارسها األفراد
من الخصائص السيكومترية لهذا المقياس في سلسلة بحوث 

 ,Streleo)البحث الذي أجراه سمرنوف : روسية عديدة، مثل
، وهدف إلى الكشف عن خصائص مظاهر الحزم )1992

والرشاقة تبعا للطباع لدى عينة من العبي الجمباز، وأكد وجود 
. عالقة بين هذه المظاهر من ناحية، والطبع من ناحية أخرى

وفي دراسة أخرى أجراها حول دور الطبع في النمو العقلي، 
أظهر فيه وجود دور واضح وكبير لنمط الطبع في مستوى 

  .النمو العقلي لدى فئات عمرية مختلفة
يتضح من خالل االستعراض السابق، أن هناك سلسلة 
من البحوث الروسية أجريت على تطبيق هذا المقياس لدى 
فئات عمرية مختلفة، وفي مجاالت عديدة من النشاط 
اإلنساني، وعالقتها بمتغيرات ومظاهر سيكولوجية، 

  .وعةوفيسيولوجية، واجتماعية عديدة ومتن
  :الطريقة واإلجراءات

 تم اعتماد المنهج :المنهج المعتمد في هذه الدراسة
الوصفي التحليلي؛ وذلك النسجامه مع تحقيق أهداف 

  .الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها
  :مجتمع الدراسة

: تألف مجتمع الدراسة من الطلبة كافة في الجامعتين
ول من العام األردنية، وعمان األهلية، المسجلين للفصل األ

م، الذين تراوحت أعمارهم بين 2007/2008الجامعي 
  .سنةً) 18-24(

  :عينة الدراسة
طالبا وطالبةً من ) 961(تم اختيار عينة متاحة بلغت 

األردنية، وعمان األهلية، المسجلين للفصل : طلبة الجامعتين
م، تراوحت أعمارهم 2007/2008األول من العام الجامعي 

ةً، وتألفت العينة من الطلبة الذين درسوا سن) 24- 18(بين 
متطلبات جامعة اختيارية، مثل مساق مبادئ علم النفس، 
ومتطلبات أخرى مثل علم النفس الصحي، واألسس النفسية 

  .للسلوك االجتماعي
  :وصف المقياس وتطبيقه

تم اعتماد مقياس الخصائص الشكلية الدينامية للشخصية 
ي علم النفس الفسيولوجي الذي وضعه األخصائي الروسي ف

؛ (Rucalov, V. M., 1990). م. الفارق روسالف، ف
وذلك لقياس الخصائص الشكلية الدينامية للشخصية لدى فئات 

  .عمرية مختلفة، ومن بينها طلبة مرحلة التعليم الجامعي
ويتكون هذا المقياس في صورته الروسية األصلية من 

ية موزعة على فقرةً صيغت على شكل عبارات لفظ) 150(
سمة النشاط أو الحيوية، وسمة المرونة، : أربع سمات، وهي

ويتم قياس . وسمة وتيرة أو نمط االستجابة، وسمة االنفعالية
: كل سمة من هذه السمات األربع في ثالثة مجاالت، هي

مجال األداء الحس حركي، ومجال األداء العقلي، ومجال (
 السمات األربع في هذه ، كما يتم قياس هذه)األداء التواصلي

المستوى : (المجاالت الثالثة في ثالثة مستويات أيضا، هي
، ويعبر )المنخفض، والمستوى المتوسط، والمستوى المرتفع

عن كل سمة من هذه السمات األربع في كل مجال من 
فقرةً، ) 12(المجاالت الثالثة والمستويات الثالثة أيضا بـ
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 السمات األربع عبر عن هذهليصبح مجموع الفقرات التي ت
 في ا خامس عن ذلك، فإن هناك مجاالًفضال. فقرةً) 144(

المقياس يدعى األسئلة الضابطة، هدفها الكشف عن صدق 
فقرات، حيث ) 6(اإلجابات عند المفحوصين، يعبر عنها بـ
فقرةً، وفقًا ) 150(يجاب عن فقرات المقياس، البالغ عددها 

. 2ال ينطبق علي، . 1: ( اآلتيلمدرج رباعي على النحو
. 4ينطبق علي إلى حدٍّ ما، . 3ينطبق علي بدرجة قليلة، 

  ).ينطبق علي تماما
أما الوصف الكمي والنوعي التفصيلي للمقياس، فيتضمن 
األساس النظري القائم عليه المقياس، وإعداده، وتعليمات 
 تطبيقه، وخطوات تصحيحه، ومجاالت استخداماته، وهي

  :على النحو اآلتي
يعد واضع هذا المقياس من أتباع وأنصار مدرسة العاِلمين 

ونيبلتسن، وهما من أتباع مدرسة بافلوف،  الروسيين تيبلوف
حيث قاما بتأسيس مسار جديد في علم النفس الفيسيولوجي 

 Differential)ُأطلق عليه علم النفس الفيسيولوجي الفارق 
Physiological Psychology) (Rucalov, 1991). 

وذلك من خالل مضمونه الذي يعبر عن ردود فعل الشخص 
لمواقف حياتية يتعرض لها، التي بمجملها تعكس الخصائص 

  .الشكلية الدينامية للشخصية نحوها
أما في ما يتعلق بتعليمات تطبيقه، فيمكن أن يطبق هذا و

الفرد المقياس بطريقة فردية أو جماعية، كما يمكن أن يطبقه 
بنفسه على نفسه، وتوجد في صدر قائمة الفقرات تعليمات 

  :معيارية للمفحوصين، تتضمن ما يأتي
يوزع الفاحص المقياس على المفحوصين، مرفقًا  .1

معه ورقة إجابة منفصلة، تشتمل على بيانات أولية عنهم، 
، عمر، والمستوى التعليمي، والمهنة االسم، والجنس، وال:مثل

فقرةً، يقابل كل فقرة ) 150-1(ام الفقرات من إضافةً إلى أرق
  .المدرج الرباعي المشار إليه سابقًا

يطلب من المفحوصين قراءة كل فقرة، ووضع  .2
تحت اإلجابة التي تنطبق عليه وتتبادر إلى ذهنه ) ×(إشارة 

 .دقيقةً) 50(فورا، خالل محاضرة واحدة، بواقع 
قياس يطلب من المفحوصين اإلجابة عن فقرات الم .3

 .كافة، ويتم إبالغهم بأنه ال توجد إجابات حسنة، وأخرى سيئة
يفضل في التطبيقات الجماعية لهذا المقياس أال  .4

طالبا وطالبةً؛ وذلك ألن ) 50(يزيد عدد المفحوصين على 
زيادة العدد في مثل هذه المواقف قد يسبب تشتت انتباههم، 

 .مما قد يؤثر في درجات المقياس
ء من اإلجابة عن فقرات المقياس بعد االنتها .5

ومرور الزمن المقرر، يقوم الفاحص ومن معه من فريق 
العمل بجمع أوراق اإلجابة، وفرزها، وتفريغها على جدول 
خاص معد لهذه الغاية؛ إلدخالها الحقًا إلى ذاكرة الحاسوب 

  .لمعالجتها إحصائيا
ويتضمن مقياس روسالف للخصائص الشكلية الدينامية 

خصية وصفًا نوعيا وكميا لسماته، ومجاالته، ومستوياته، للش
  .يبين ذلك) 1(والجدول 

  
وصف للمالمح العامة للخصائص الشكلية الدينامية للشخصية وفقًا لمتغيرات المجال والمستوى): 1(الجدول   

وصف مستويات الخصائص الشكلية 

  الدينامية للشخصية

  الخصائص الشكلية

   الدينامية للشخصية

   وفقًا لمجاالتها

  المستوى المنخفض

  درجةً) 25-12(يتراوح بين 

  المستوى المتوسط

  درجةً) 34-26(يتراوح بين 

  المستوى المرتفع

  درجةً) 48-35(يتراوح بين 

محدودية النشاط الحس حركي؛      .1

  .أي يقتصر على نطاق ضيق

لتوتر العـضلي بدرجـة     يكون ا   .1

  .طبيعية

وجود حاجة بدرجة مرتفعـة       .1

  .إلى القيام بالنشاط الحركي

انخفاض الرغبـة فـي بـذل         .2

  .مجهود عضلي

سعة النشاط الحس حركـي؛       .2  .يكون النشاط الحركي طبيعيا  .2

  .أي يكون على نطاق واسع

محاولة بذل مجهـود عـضلي        .3  .وجود خمول في الحركة  .3

  .توسطةبدرجة م

محاوالت مستمرة إلى القيـام       .3

  .بالعمل العضلي

في مجال األداء ) الحيوية(النشاط . أ: أوالً

  .الحس حركي

تكــون كفايــة األداء العــضلي   .4  .انخفاض درجة التوتر العضلي  .4

  .بدرجة متوسطة

وجود فـائض مـن الطاقـة         .4

  .العضلية
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وصف مستويات الخصائص الشكلية 

  الدينامية للشخصية

  الخصائص الشكلية

   الدينامية للشخصية

   وفقًا لمجاالتها

  المستوى المنخفض
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  المستوى المتوسط

  درجةً) 34-26(يتراوح بين 

  المستوى المرتفع

  درجةً) 48-35(يتراوح بين 

تكون كفاية األداء العـضلي       .5      .اإلحجام عن العمل أو تجنبه  .5

  .بدرجة مرتفعة

وجود القدرات العقلية بدرجـة       .1

  .منخفضة

وجود القدرات العقليـة بدرجـة        .1

  .متوسطة

وجود القدرات العقلية بدرجة      .1

  .مرتفعة

التوجه نحو ممارسـة األعمـال        .2  .اإلحجام عن بذل مجهود عقلي  .2

  .العقلية بدرجة متوسطة

وجود درجـة مرتفعـة فـي         .2

  .حو التعلمالقدرة ن

وجود رغبة بدرجة منخفـضة       .3

  .في ممارسة العمل العقلي

توجه دائـم نحـو ممارسـة         .3    

  .األعمال العقلية

في مجال األداء   ) ويةالحي(النشاط  . ب: أوالً

  .العقلي

ــات ذات    .4 ــة االهتمام محدودي

الصلة باألعمـال العقليـة؛ أي      

  .تقتصر على نطاق ضيق

  .سهولة في اإلثارة العقلية  .4    

وجود حاجة بدرجة منخفـضة       .1

  .إلى التواصل مع اآلخرين

وجود حاجة بدرجة طبيعية إلى       .1

  .التواصل مع اآلخرين

وجود حاجة بدرجة مرتفعـة       .1

  .إلى التواصل مع اآلخرين

خمول اجتماعي؛ أي محدودية      .2

التواصل مع اآلخرين، وتقتصر    

  .على نطاق ضيق

مـع  توجه طبيعي إلى التواصل       .2

اآلخــرين، وتــشكيل عالقــات 

  .اجتماعية جديدة

سعة االتصال بـاآلخرين؛ أي       .2

  .يكون على نطاق واسع

اإلحجام عن المـشاركة فـي        .3

  .المناسبات االجتماعية

سهولة في تـشكيل عالقـات        .3    

  .اجتماعية

في مجال األداء   ) الحيوية(النشاط  . ج: أوالً

  .لتواصليا

  .وجود سعي نحو القيادة  .4      .االنغالق  .4

حـس  المرونة في مجـال األداء ال     . أ: ثانيا

  .حركي

وجود ميل بدرجة مرتفعة إلـى        .1

ــصلية   ــال الف ــام باألعم القي

ــام   ــب القي ــة، وتجن الروتيني

باألعمال اليدوية المتنوعـة أو     

  .غير الروتينية

وجود مرونة بدرجة طبيعية عند       .1

االنتقال من عمل عضلي إلـى      

  .آخر

وجود مرونة بدرجة مرتفعـة       .1

عند االنتقال من أنواع معينـة      

ــشاطات ا ــى للن ــة إل لحركي

  .نشاطات حركية أخرى

السعي إلى اتبـاع األسـاليب        .2  

  .التقليدية في األعمال العضلية

السعي بدرجة متوسطة إلى القيام       .2

بمختلف أشكال وأنواع النـشاط     

  .الحركي واألعمال اليدوية

السعي بدرجة مرتفعـة إلـى        .2

القيام بمختلف أنواع النـشاط     

  .الحركي

لحركـة؛ أي   وجود ليونة في ا     .3  

  .انخفاض في الحركات

وجود سالسة أو انسجام فـي        .3    

  .النشاط الحركي

وجود مرونة بدرجة طبيعية في       .1  .انخفاض في مرونة التفكير  .1  .المرونة في مجال األداء العقلي. ب: ثانيا

  .التفكير

وجود مرونة بدرجة مرتفعـة       .1

  .في التفكير

اتباع أساليب نمطية ذات طراز       .2  

  .احد في حل المشكالتو

وجود سعي بدرجة متوسطة نحو       .2

ممارسة مختلف أنواع النـشاط     

  .العقلي

سـهولة فــي االنتقــال مــن    .2

ممارسة شكل معين للتفكيـر     

  .إلى شكل آخر

وجود جمود أو تصلب عقلـي        .3  

في حل القـضايا والمـشكالت      

  .المجردة

وجود سعي دائم إلـى القيـام         .3    

  .لعقليبمختلف أنواع النشاط ا

اتباع األساليب اإلبداعية فـي       .4          

  .حل المشكالت
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ــا ــال األداء . ج: ثاني ــي مج ــة ف المرون

  .التواصلي

وجود استعداد بدرجة متدنيـة       .1

لالتصال باآلخرين، وتـشكيل    

  .عالقات اجتماعية جديدة

وجود استعداد بدرجـة طبيعيـة        .1

  .لالتصال باآلخرين

السهولة في تشكيل اتصاالت      .1

  .تماعية جديدةاج

يتدبر مليا تصرفاته في عمليـة        .2  

  .التأثير االجتماعي المتبادل

يسعى بدرجة متوسـطة نحـو        .2

  .اتصاالت اجتماعية جديدة

السهولة في االنتقال في عملية       .2

  .االتصال

السعي إلى المحافظـة علـى         .3  

اتصاالت اجتماعية نمطية مـن     

  .طراز واحد

  .لاالندفاعية في االتصا  .3    

محدودية االتصال بـاآلخرين؛      .4  

  .أي تقتصر على نطاق ضيق

سعة االتصال بـاآلخرين؛ أي       .4    

  .يوجد على نطاق واسع

االستجابة في مجـال    ) نمط(وتيرة  . أ: ثالثًا

  .األداء الحس حركي

وجود كبح في النشاط الحـس        .1

 .حركي
وجود سرعة بدرجة متوسـطة       .1

  .في اإلجراءات الحس حركية

ود سرعة بدرجة مرتفعـة     وج  .1

  .في السلوك الحس حركي

وجود سرعة بدرجة متدنية في       .2  

اإلجراءات الحركية عند تنفيـذ     

  .األعمال اليدوية

وجود سرعة بدرجة مرتفعـة       .2    

في مختلف أنـواع النـشاط      

  .الحركي

االستجابة في مجال   ) نمط(وتيرة  . ب: ثالثًا

  .األداء العقلي

لعقليـة  تكون سرعة العمليات ا     .1

  .بدرجة متدنية

تكون سرعة العمليـات العقليـة        .1

  .بدرجة متوسطة

تكون سرعة العمليات العقلية      .1

  .بدرجة مرتفعة

تباطؤ فـي تنفيـذ إجـراءات         .2  

  .النشاط العقلي

        

االستجابة في مجال   ) نمط(وتيرة  . ج: ثالثًا

  .األداء التواصلي

يكون النشاط الكالمي بدرجـة       .1

  .متدنية

كون سرعة النـشاط الكالمـي      ت  .1

  .ونطق الكلمات بدرجة متوسطة

سهولة وسرعة مرتفعة فـي       .1

ــي، ونطــق  ــشاط الكالم الن

  .الكلمات

تباطؤ في نطق الكلمات، وكبح       .2  

  .في النشاط الكالمي

        

االستجابة في مجال   ) نمط(وتيرة  . ج: ثالثًا

  .األداء التواصلي

يكون النشاط الكالمي بدرجـة       .1

  .متدنية

تكون سرعة النـشاط الكالمـي        .1

  .ونطق الكلمات بدرجة متوسطة

سهولة وسرعة مرتفعة فـي       .1

ــي، ونطــق  ــشاط الكالم الن

  .الكلمات

تباطؤ في نطق الكلمات، وكبح       .2  

  .في النشاط الكالمي

        

االنفعالية في مجال األداء الحـس      . أ: رابعا

  .حركي

تكون الحساسية بدرجة متدنية؛      .1

كتراث في التبـاين    أي عدم اال  

بين األفعال الحركية المتوقعـة     

  .والنتيجة الفعلية لهذه األفعال

تكون الحساسية نحو الفشل فـي        .1

ممارسة األعمال اليدوية بدرجة    

  .متوسطة

عند التبـاين بـين النتيجـة         .1

المتوقعــة والنتيجــة الفعليــة 

لألعمال اليدوية، تكون شـدة     

الحساسية االنفعاليـة بدرجـة     

  .مرتفعة

الشعور بالهدوء، والثقة بالنفس      .2  

  .عند إنجاز األعمال الجسدية

تكون الحساسية بدرجة متوسطة      .2

عند عدم التطابق بين األعمـال      

الحركية المتوقعة والنتائج الفعلية    

  .لها

شعور دائم في نقص نـواتج        .2

العمل الجسدي؛ أي الـشعور     

المستمر بأن نواتج األعمـال     

ــ ر الجــسدية ناقــصة أو غي

  .مكتملة
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الشعور باالنزعاج عنـد عـدم        .3  

إنجاز األعمـال الجـسدية، أو      

  .إنجازها بصورة سيئة

عند الفشل في األعمال الجسدية،       .3

تكون شدة الحساسية االنفعاليـة     

  .بدرجة طبيعية

    

االنفعاليـة فـي مجـال األداء       . ب: رابعا

  .العقلي

عند التباين بين النتيجة المتوقعة       .1

لفعلية ألي عمل عقلي    والنتيجة ا 

تكون الحساسية بدرجة متدنية؛    

  .أي أنه ال يكترث بذلك

عند الفشل في أي عمل عقلـي         .1

يتطلب بذل مجهول عقلي، فـإن      

  .حساسيته تكون بدرجة متوسطة

عند التبـاين بـين النتيجـة         .1

المتوقعة والنتيجة الفعلية ألي    

عمل عقلي، تكون حـساسيته     

االنفعاليــة بدرجــة شــديدة، 

يشعر باالنزعاج عند إنجاز    و

أي عمل عقلي يتطلـب بـذل    

  .مجهود عقلي

عند الفشل في األعمال العقلية،       .2  

تكــون اســتجاباته االنفعاليــة 

ــشعر   ــعيفة، وي ــة ض بدرج

  .بالهدوء، والثقة النفس

        

االنفعاليـة فـي مجـال األداء       . ج: رابعا

  .التواصلي

تكون حساسيته منخفضة عنـد       .1

  .باآلخرينالفشل باالتصال 

ــصال   .1 ــي االت ــشل ف ــد الف عن

ــون حــساسيته  ــاآلخرين، تك ب

  .االنفعالية متوسطة

عند فشله باالتصال باآلخرين،      .1

ترتفع حـساسيته، وتنجـرح     

  .مشاعره

يشعر بالسرور والثقة بـالنفس       .2  

في عملية التأثير المتبادل مـع      

  .اآلخرين

لديه حساسية خاصة نحو التلون       .2

  .شخاصفي العالقات بين األ

يشعر دائما باالنزعاج وعـدم       .2

الثقة بالنفس والتـوتر عنـد      

  .تواصله باآلخرين

يشعر بالسرور والثقـة بـالنفس        .3      

بدرجة متوسـطة فـي عمليـة       

  .تواصله باآلخرين

    

  :أما خطوات تصحيح المقياس، فهي على النحو اآلتي
ـ    .1 ال ( يعطى المفحوص عالمةً واحدةً إذا أجاب بـ

 بدرجـة     (، وعالمتين إذا اختار     )ينطبق علي ينطبق علـي
ـ     )قليلة ينطبق علي إلى حـد     (، وثالث عالمات إذا أجاب ب
  ).ينطبق علي تماما(، وأربع عالمات إذا اختار )ما

عند فرز اإلجابات، واختيارها إلدخالها إلى ذاكرة        .2
الحاسوب لمعالجتها إحصائيا، يتم اعتماد مجموع العالمات       

ل عليها المفحوص إزاء إجابتـه عـن األسـئلة          التي يحص 
الضابطة، البالغ عددها سـتة، حيـث يتـراوح مجمـوع           

) 24- 6(العالمات في اإلجابة عن هذه األسئلة الستة بـين          
فإذا حصل المفحوص في اإلجابة عن هذه األسئلة        . عالمةً

عالمة، فهذا يعني   ) 17- 6(الستة على مجموع يتراوح بين      

سلوكه بصورة مناسبة، فالمفحوصـون     أنه قادر على تقييم     
الذين يحصلون على مثل هـذه العالمـات، يـتم اعتمـاد            

  .إجاباتهم وإخضاعها للمعالجة اإلحصائية
فأكثر في  ) 18(أما المفحوص الذي يحصل على عالمة       

اإلجابة عن هذه األسئلة الستة، فيتم اسـتثناء إجابتـه، وال           
ائية؛ نظرا  تدخل ضمن اإلجابات الخاضعة للمعالجة اإلحص     

ألن مثل هذا المفحوص غير قـادر علـى تقيـيم سـلوكه           
بصورة مالئمة، حيث يحاول في إجاباته الظهور في أفضل         
صورة له، وليس كما هو في الواقع؛ أي بصورة مخالفـة           

  .الواقعي/ لسلوكه الفعلي
 –وللتوصل إلى حلول لمصفوفة من المـسائل العلميـة          

العتبار قيم هذه أو تلك من      العملية، يتطلب ليس األخذ بعين ا     
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الخصائص الشكلية الدينامية للشخصية علـى نحـو منفـرد          
حسب، بل والمؤشرات الدالة على الدرجات المختلفة لتكامل        

وانطالقًا من ذلك، فقـد قـام روسـالف         . هذه السمات أيضا  
باستخدام التحليـل العـاملي، ومعـامالت االرتبـاط بـين           

صل إلى ستة مؤشرات دالة     الخصائص الشكلية الدينامية، وتو   
  :على هذه السمات، وهي

المؤشر الدال على النشاط الحس حركـي يـساوي        .1
مجموع عالمات مقاييس النشاط في المجال الحس حركـي،         

 :ويساوي
الحيويـة فـي    ) = م ن ح  (مؤشر النشاط الحس حركي     

المرونة في مجال األداء الحس     + مجال األداء الحس حركي     
  .في المجال الحس حركينمط االستجابة + حركي 

). 144-36(يتراوح مؤشر النشاط الحس حركي بـين        
؛ أي تتـراوح    )12±90(وتبلغ القيمة المتوسطة أو الطبيعية      

  ).102-78(بين 
يساوي مجمـوع   ) = م ن ق  (مؤشر النشاط العقلي     .2

  :عالمات مقاييس النشاط في المجال العقلي، ويساوي
المرونـة  + لي  الحيوية في مجال األداء العق    ) = م ن ق  (

نمط االستجابة في مجـال األداء      + في مجال األداء العقلي     
  .العقلي

وتبلــغ القيمــة ). 144-36(بــين ) م ن ق(ويتــراوح 
-78(؛ أي تتـراوح بـين       )12±90(المتوسطة أو الطبيعية    

102.(  
يـساوي  ) م ن ص  (مؤشر نشاط األداء التواصلي      .3

  .واصليمجموع عالمات مقاييس النشاط في مجال األداء الت
، حيث تبلغ القيمـة     )144-36(بين  ) م ن ص  (ويتراوح  

-78(؛ أي تتراوح بين     )12±90(المتوسطة أو الطبيعية له     
102.(  
تـساوي مجمـوع    ) م ن ع  (مؤشر النشاط العـام      .4

العالمات في مقاييس النشاط كافة فـي المجـاالت الثالثـة           
  .جميعها

  .م ن ص+ م ن ق + م ن ح = م ن ع 
، حيث تبلـغ القيمـة      )432-108(ويتراوح م ن ع بين      

-234(؛ أي تتراوح بين     )36±180(المتوسطة أو الطبيعية    
306.(  

يساوي مجموع  ) م ف ت  (مؤشر االنفعالية العامة     .5
  :مقاييس االنفعالية كافة في المجاالت الثالثة

مؤشر االنفعالية فـي مجـال األداء الحـس         = م ف ت    
مؤشـر  + لي  مؤشر االنفعالية في مجال األداء العق     + حركي  

  .االنفعالية في مجال األداء التواصلي
؛ أي  )12±90(تبلغ القيمة المتوسطة أو الطبيعيـة لـه         

  ).102-78(تتراوح بين 
يساوي الفـرق فـي    ) م ت ع  (مؤشر التكيف العام     .6

  .العالمات بين مؤشر النشاط العام ومؤشر االنفعالية العامة
  . م ف ت–م ن ع = م ت ع 

، حيث تبلغ القيمة    )432-36(ن  ويتراوح هذا المؤشر بي   
-132(؛ أي تتراوح بين     )48±180(المتوسطة أو الطبيعية    

228.(  
وبناء على ما ذكر آنفًا، فقد تمكن روسالف من الكـشف           
عن تسعة أنماط من الخصائص الشكلية الدينامية للشخصية،        

 Differential)ســماها األنمــاط التمييزيــة أو الفــارق 
Patterns(   وفقًـا   -ي نمط تمييزي، يتطلب   ، وللكشف عن أ 

  : اآلتي-لرأي روسالف
عمل رسم أو تمثيل بياني، بحيث توضع قيم مؤشر          -

النشاط في المجال المعني على المحـور العمـودي، وقـيم           
. مؤشر االنفعالية في المجال المعني على المحـور األفقـي         

 :وتبعا لذلك، تكون األنماط التمييزية على النحو اآلتي
إذا بلغت قيم المؤشرين أعلى من القيمـة          :النمط األول

المتوسطة أو الطبيعية؛ أي كانت قيمة مؤشر النشاط أعلـى          
، فـإن   )34(، وقيمة مؤشر االنفعالية أعلى مـن        )102(من  

حـاد الطبـع    (المفحوص يصنّف على أنه ينتمي إلى نمـط         
Choleric(         أو الشخصية الـصفراوية حـسب تـصنيف ،

  .أبقراط
بلغت قيم المؤشرين أدنى من القيمـة       إذا    :النمط الثاني

المتوسطة أو الطبيعية؛ أي كانت قيمة مؤشر النشاط أقل من          
، فـإن   )26(، بينما قيمة مؤشر االنفعالية أقـل مـن          )70(

المفحوص يصنّف على أنه ينتمـي إلـى نمـط الشخـصية        
  .(Phlegma)البلغمية أو الفاترة 
إذا بلغــت قــيم مؤشــر النــشاط عنــد   :النمط الثالث

المفحوص أعلى من القيمة المتوسطة أو الطبيعية؛ أي أعلى         
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، بينما قيمة االنفعالية أعلى من القيمة المتوسـطة         )102(من  
، فإن المفحوص يصنّف على     )26(أو الطبيعية؛ أي أقل من      

أنه ينتمـي إلـى نمـط الشخـصية الدمويـة أو الواثقـة              
(Sangves).  

أقـل مـن    إذا بلغت قيم مؤشر النشاط        :النمط الرابع
، بينما قيمـة    )78(القيمة المتوسطة أو الطبيعية؛ أي أقل من        

االنفعالية أعلى من القيمة المتوسطة أو الطبيعية؛ أي أعلـى          
، فإن المفحوص يصنّف على أنه ينتمي إلى نمـط          )34(من  

  .(Melancholic)الشخصية السوداوية أو الكئيبة 
إذا بلغــت قــيم مؤشــر النــشاط عنــد  :النمط الخامس

، بينمـا   )102(المفحوص القيمة المتوسطة أو الطبيعية؛ أي       
قيم مؤشر االنفعالية أقل من القيمة المتوسطة أو الطبيعيـة؛          

، فإن المفحوص يصنّف على أنه ينتمي إلى        )26(أي أقل من    
  .النمط االنفعالي المنخفض الهجين أو المختلط

إذا بلغت قـيم مؤشـر النـشاط عنـد            :النمط السادس
، بينمـا   )102(القيمة المتوسطة أو الطبيعية؛ أي      المفحوص  

قيم مؤشر االنفعالية أعلى من القيمة المتوسطة أو الطبيعية؛         
، فإن المفحوص يصنّف على أنه ينتمـي        )34(أي أعلى من    

  .إلى النمط االنفعالي المرتفع الهجين أو المختلط
إذا بلغت قيم مؤشر النشاط أعلى مـن          :النمط السابع

، بينما قيم   )102(توسطة أو الطبيعية؛ أي أعلى من       القيمة الم 
االنفعالية تراوحت في حدود القيمة المتوسطة أو الطبيعيـة،         
فإن المفحوص يصنّف على أنه ينتمي إلـى نمـط النـشاط            

  .المرتفع المختلط
إذا بلغت قيم مؤشر النشاط أقـل مـن           :النمط الثامن

نفعالية تراوحـت   القيمة المتوسطة أو الطبيعية، بينما قيمة اال      
في حدود القيمة المتوسطة أو الطبيعيـة، فـإن المفحـوص           

  .يصنّف على أنه ينتمي إلى نمط النشاط المنخفض المختلط
إذا بلغت قيم مؤشر النشاط واالنفعاليـة         :النمط التاسع

في حدود القيمة المتوسطة أو الطبيعيـة، فـإن المفحـوص           
  .يصنّف على أنه ينتمي إلى نمط غير محدد

 حسب  (Temperament)أما لحساب النمط العام للطبع      
رأي روسالف، فيتم اتباع الخطوات السابقة؛ وذلك بوضـع         
قيم مؤشر النشاط العام على المحور العمودي، وقيم مؤشـر          
االنفعالية العامة على المحور األفقي، حيث يـتم تـصنيف          

األنماط كما وردت سابقًا في األنماط التمييزية؛ وذلك علـى          
  :نحو اآلتيال

النشاط العام، واالنفعاليـة    (إذا بلغت قيم المؤشرين      -1
أعلى من القيمـة المتوسـطة أو الطبيعيـة، فـإن           ) العامة

  .المفحوص يصنّف على أنه ينتمي إلى النمط الصفراوي
إذا بلغت قيم المؤشرين أقل من القيمة المتوسـطة أو           -2

 .البلغميالطبيعية، فإن المفحوص يصنّف بأنه ينتمي إلى النمط 
إذا بلغت قيم مؤشر النشاط العام أعلى من القيمـة           -3

المتوسطة، بينما قيم مؤشر االنفعالية العامة أقل من القيمـة          
المتوسطة، فإن المفحوص يصنّف على أنه ينتمي إلى النمط         

 .الدموي أو الحاد
إذا بلغت قيم مؤشر النشاط العام أقل مـن القيمـة            -4

فعالية العامة أعلى من القيمة     المتوسطة، بينما قيم مؤشر االن    
المتوسطة، فإن المفحوص يصنّف على أنه ينتمي إلى النمط         

 .السوداوي
إذا تراوحت قيم المؤشـرين فـي حـدود القيمـة            -5

المتوسطة، فإن المفحوص يصنّف على أنه ينتمي إلى النمط         
 .غير المحدد

إذا تراوحت قيم مؤشر النشاط في حـدود القيمـة           -6
م مؤشر االنفعالية العامة أعلى من القيمة       المتوسطة، بينما قي  

المتوسطة، فإن المفحوص يصنّف على أنه ينتمي إلى النمط         
 .االنفعالي المرتفع المختلط

إذا بلغت قيم النشاط في حدود القيمة الطبيعيـة أو           -7
المتوسطة، بينما قيمة مؤشر االنفعالية العامة أقل من القيمـة     

ى أنه ينتمي إلى النمط     المتوسطة، فإن المفحوص يصنّف عل    
 .االنفعالي المنخفض المختلط

إذا بلغت قيم مؤشر النـشاط أعلـى مـن القيمـة             -8
المتوسطة، بينما قيم مؤشر االنفعالية العامة تراوحـت فـي          
حدود القيمة المتوسطة، فإن المفحوص يصنّف ضمن نمـط         

 .النشاط المرتفع المختلط
إذا بلغت قيمة مؤشر النـشاط أقـل مـن القيمـة             -9

لمتوسطة، بينما قيمة مؤشر االنفعالية العامة تراوحت فـي         ا
حدود القيمة المتوسطة، فإن المفحوص يصنّف ضمن نمـط         

  .النشاط المنخفض المختلط
  :ويمكن استخدام هذا المقياس في مجاالت عديدة، من بينها
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  .اإلرشاد والتوجيه المدرسي والمهني -
 .علم النفس اإلكلينيكي -
 .علم النفس التربوي -
 .م النفس التنظيمي والصناعيعل -
 .علم النفس الرياضي -
 .علم النفس االجتماعي، وعلم نفس الشخصية -
 .علم النفس الجنائي -

حيث يمكن توظيفه في هذه المجاالت كـأداة تـشخيص          
لتمييز الفرق بين األفراد في الجوانب الشخصية، وفي بيئـة          

  .العمل أيضا
دراسة وحسب التراث السيكولوجي الروسي الذي تناول       

الخصائص الشكلية الديناميـة للشخـصية، يبـدو أن هـذه           
الخصائص تعبر عن جانب مهم في الشخصية، ُأطلق عليـه          

مفهـوم الطبـع    األدب النظري السيكولوجي الروسـي      في  
(Temperament)        ويعود هذا المفهوم بجذوره إلى كلمـة ،

ويعد الطبيـب اإلغريقـي     . (Temperamentum)يونانية  
أوائل الذين أشاروا إلى استخدامه وتصنيفه وفقًا       من  " أبقراط"

لسوائل الجسم، حيث يقوم هذا المقياس على النظرية البنائية         
فالطبع كباقي المفاهيم في علم النفس، هو مفهوم        .  الوظيفية –

؛ أي مفهـوم حقيقـي      )أي تخميني (افتراضي وليس فرضي    
 لدى األفراد، وهو مفهوم إجرائـي؛ أي قابـل          أصالًموجود  

للمالحظة غير المباشرة، والقياس، والتجريب، حيث ال يمكن        
مالحظته مباشرةً، بل يمكن أن نالحظ آثاره فـي سـلوكاتنا           
االنفعالية، والمعرفية، من خالل كوكبـة مـن الخـصائص          

وعليـه،  . الشكلية الدينامية الدالة عليه، والمشار إليها سـابقًا       
، كمـا يـصف     فإنه بمثابة سمة فردية تحدد دينامية السلوك      

  .(Cropnov, 1992)دينامية الشخصية 
 (Elean, 2001)ويشير األدب النظري كما ورد في إليان 

  :إلى تعريف الخصائص الشكلية الدينامية على النحو اآلتي
النشاط أو الحيوية فـي مجـاالت األداء الحـس            :أوالً

هو أحد الخصائص الـشكلية     : حركي، والعقلي، والتواصلي  
خصية، يعبر عن تباين األفراد في مدى إقبـالهم         الدينامية للش 

على المخاطرة والمغامرة لتحقيـق أهـدافهم وطموحـاتهم،         
والفروق بينهم من حيث السرعة والمخـاطرة فـي اتخـاذ           
القرارات وقبول المواقف غير التقليدية، فاألفراد ذوو النشاط        

المرتفع يتسمون بالرغبة في المغـامرة وتحـدي المجهـول     
دافهم، كما أنهم األكثر قدرةً على مواجهة المواقف        لتحقيق أه 

الجديدة وغير المألوفة، بينما األفراد ذوو النشاط المـنخفض         
هم أكثر انتباها للمواقف وال يتسرعون في اتخاذ القـرارات          

 إلى المجازفة في مواجهة المواقف      ميالًحيالها، كما أنهم أقل     
يبدون أية رغبة فـي  الجديدة وغير المألوفة بالنسبة لهم، وال       

تحدي المجهول وتجريبه، ويفضلون المواقف التـي تتميـز         
بالواقعية، والتقليدية، والمألوفة، ويقابل سمة النـشاط سـمة         

  .أخرى تدعى الخمول
المرونة في مجاالت األداء الحس حركي، والعقلي،         :ثانيا

هي إحدى الخصائص الشكلية الدينامية للشخصية،      : والتواصلي
ها التنوع الذي يأتي به الفرد، وتـشير إلـى درجـة            ويقصد ب 

السهولة التي يغير بها الفرد موقفًا ما أو وجهة نظر معينة عند            
حل مشكلة معينة، ومواجهتها، حيـث يتـصف األفـراد ذوو           
المرونة بقدرتهم على التخلص من السياق العادي للتفكير واتباع         

عدد ممكن من   نمط جديد من التفكير، وسرعتهم في إنتاج أكبر         
ويقابل سمة المرونة سمة    . األفكار المختلفة المرتبطة بموقف ما    

  .أخرى تدعى الجمود أو التصلب
وتيرة االستجابة في مجاالت األداء الحس حركي،         :ثالثًا

وهي إحـدى الخـصائص الـشكلية       : والعقلي، والتواصلي 
الدينامية للشخصية، وتعبر عن الفروق بـين األفـراد فـي           

الدقة، والتروي في االستجابة في أثناء معـالجتهم        السرعة، و 
للمعلومات المرتبطة بالمواقف التي يتعرضون إليها، حيـث        
غالبا ما يميل األفراد ذوو االستجابة السريعة أو المرتفعـة           
إلى االندفاع، واالستجابة المتسرعة للمثيرات التي يتعرضون       

 فغالبا ما   إليها، مما يجعلهم أكثر عرضةً الرتكاب األخطاء،      
يتسرعون في أداء المهمات، وال يدققون في عناصر الموقف         
جميعها، مما يتسبب في وقوعهم في أخطاء كثيرة، أو اتخاذ          
قرارات متعجلة، بينما األفراد ذوو االسـتجابة البطيئـة أو          
المتدنية، يميلون إلى التروي والتفكير على نحٍو عميق، مما         

ابات خاطئة، فهم أكثر تفحصا     يقلل من احتمالية قيامهم باستج    
للعناصر المرتبطة في تنفيـذ المهمـات، وأكثـر تفحـصا           
للعناصر المرتبطة بالمواقف، وبالتالي فهم أقل وقوعـا فـي      

ويقابـل  . األخطاء أو اتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة      
سمة نمط االستجابة المرتفعة أو االندفاعية سمة أخرى تدعى         
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  .التأمل أو الحذر
االنفعالية في مجـاالت األداء الحـس حركـي،          :عاراب

وهي إحـدى الخـصائص الـشكلية       : والعقلي، والتواصلي 
الدينامية للشخصية، حيث تعكس الفروق بين األفـراد فـي          
درجة الحساسية االنفعالية نحو المواقف التـي يتعرضـون         
إليها، فاألفراد ذوو االنفعالية المرتفعة أكثر عرضة الرتكاب        

نظرا النخفاض عتبة الحس االنفعالي لديهم، فـي        األخطاء؛  
حين أن األفراد ذوو االنفعالية المنخفـضة، أقـل عرضـةً           
الرتكاب األخطاء؛ وذلك لمقـدرتهم العاليـة علـى ضـبط           

ويقابل سمة  . انفعاالتهم، وارتفاع عتبة الحس االنفعالي لديهم     
االنفعالية أو اإلثارة االنفعالية سمة أخرى تـدعى االتـزان          

  .نفعالياال
يتضح من خالل االستعراض السابق للخصائص الشكلية       
الدينامية للشخـصية أنهـا سـمات فرديـة ثابتـة نـسبياً،             
وافتراضية، وإجرائية، ويستدل عليها مـن خـالل ظهـور          
  .آثارها في مجال األداء الحس حركي، والعقلي، والتواصلي

  :تقنين المقياس
ـ      الف، تـم   لتحري الخصائص السيكومترية لمقياس روس

  :اتباع الخطوات اآلتية
ترجمة المقياس من اللغـة الروسـية إلـى اللغـة            .1

العربية، ثم عرضه على اثنين من األخصائيين من خريجي         
الجامعات الروسية، أحدهما يحمل درجة الدكتوراه في اللغة        
الروسية وآدابها، والثاني يحمل درجة دكتوراه الفلسفة فـي         

ن صدق الترجمـة العكـسية،      ، بهدف التحقق م   (*)علم النفس 
حيث تبين وجود نسبة اتفاق عالية بين النسخة األصلية باللغة          
الروسية، والنسخة المعربة، مع إجراء بعـض التعـديالت         

  .الشكلية واللغوية
بعد التحقق من صدق الترجمة العكسية، عـرض         .2

المقياس على اثنين من األخصائيين في اللغة العربية وآدابها         
 لبيان وضوح   (**) العربية في الجامعة األردنية    من قسم اللغة  

                                                 
 سامر المصري، دكتوراه الفلسفة في اللغة الروسية وآدابها، وسعود *

  . الحديدي، دكتوراه الفلسفة في علم النفس
ة  محمود حسني مغالسة، أستاذ اللغة العربية، قسم اللغة العربية، كلي(**)

حمدي منصور، أستاذ اللغة العربية وآدابها ، واآلداب، الجامعة األردنية
 .المشارك، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، الجامعة األردنية

 ومـضمونًا،   ارات من حيث صياغتها اللغويـة شـكالً       العب
وأجريت بعض التعديالت الشكلية واللغوية على فقراته، وتم        

 .تضمينها واعتمادها
عرض المقياس بعدها على عينة من طلبة جامعتي         .3

فس، عمان األهلية، واألردنية، في مساقي مبادئ علـم الـن         
طالبا وطالبةً؛ لبيان مـدى وضـوح فقـرات         ) 100(بلغت  

المقياس لهم، حيث تم تعديل بعض الصياغات لعدم وضوح         
معانيها وداللتها ، كما تم األخذ بالمالحظـات كافـة التـي            

 .اقترحها الطلبة، وتم تضمنيها واعتمادها
بعدها عرض المقيـاس علـى أربعـة مـن ذوي            .4
 للتحقـق مـن     ؛ علم الـنفس    في بعض مجاالت   (***)الخبرة

الصدق الظاهري له، واقترح الخبراء تغيير صياغة الفقرات        
من شكل لفظي، إلى شكل مواقف حياتية، وقـد تـم األخـذ             
بمالحظاتهم كافة، وصيغت الفقرات علـى شـكل مواقـف          

  .حياتية
وللتحقق من أفضلية الصياغة الجديدة لفقرات المقيـاس،        

نفسها من الطلبـة، وتبـين      ُأعيد عرضه على العينة السابقة      
وجود أفضلية، حيث أصبحت الفقرات أكثر وضـوحا ممـا          

  .كانت عليه في النسخة األصلية للمقياس
بعد ذلك، تم تحديد عينة البحث، وقد اشتملت على          .5

الطلبة من جامعتي عمان األهليـة، واألردنيـة، وطباعـة          
المقياس بصورته المعربة الجديدة، ومعه مفتاح التـصحيح،        

لتعليمات؛ إذ تم االتفاق مسبقًا مع عدد من أعضاء الهيئـة           وا
التدريسية في الجامعتين ممن يدرسـون متطلبـات جامعـة          
اختيارية، باعتبارها تشتمل على طلبة من مختلف الكليـات         
في الجامعتين، وتم إبالغهم بخطوات تطبيق المقياس، حيث        

طالبـا  ) 1228(بلغت العينة؛ من طبق علـيهم المقيـاس،         

                                                 
فوزي طعيمة، أستاذ علم النفس اإلكلينيكي المشارك، قسم علم  (***)

  .النفس والتربية الخاصة، كلية اآلداب، جامعة عمان األهلية
اس، أستاذ علم النفس اإلكلينيكي المشارك، مدينة الحسين ر إلييتيس

  .الطبية، عمان، األردن
فارس حلمي، أستاذ علم النفس الصناعي والتنظيمي المشارك، قسم علم 

  .النفس، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، الجامعة األردنية
لم النفس، خليل البياتي، أستاذ علم النفس الفيسيولوجي والتجريبي، قسم ع

 .كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، الجامعة األردنية
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 .طالبةً، واستمر التطبيق مدة ثالثة أسابيعو
بعد االنتهـاء مـن تطبيـق المقيـاس، جمعـت            .6

االستبانات، وتم فرزها وفقًا لمعايير اإلجابة الكاملـة عـن          
فقرات المقياس كافة، حسب مجمـوع مـا يحـصل عليـه            
المفحوص من عالمات في فقرات األسئلة الضابطة البـالغ         

وعليـه، فقـد تـم      . ا سابقًا عددها ست فقرات، والمشار إليه    

استبانة، ممن لم تتوافر فيها الشروط المشار       ) 267(استثناء  
 .تقريبا من مجموع االستبانات) ٪22(إليها؛ أي بنسبة 

ولتعرف قدرة الفقرة التمييزية، تم حساب ارتباط الفقـرة         
بالمجال الذي تنتمي إليه؛ وذلك تمهيـدا إلجـراء التحليـل           

تبين معامالت ارتباط   ) 5،  4،  3،  2(اول  العاملي لها، والجد  
  .الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه

  
  معامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه تبعا لسمة النشاط في مجال األداء): 2(الجدول 

  التواصلي  العقلي  الحس حركي
  ل االرتباطمعام  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة

1  0.44**  13  0.45**  25  0.60**  
2  0.59**  14  0.60**  26  0.45**  
3  0.63**  15  0.45**  27  0.57**  
4  0.51**  16  0.51**  28  0.34**  
5  0.43**  17  0.53**  29  0.67**  
6  0.52**  18  0.54**  30  0.53**  
7  0.37**  19  0.48**  31  0.51**  
8  0.50**  20  0.56**  32  0.56**  
9  0.56**  21  0.32**  33  0.58**  
10  0.43**  22  0.59**  34  0.52**  
11  0.62**  23  0.50**  35  0.66*  
12  0.59**  24  0.40**  36  0.64**  

  0.01االرتباط دال عند مستوى ** 

أن معـامالت ارتبـاط الفقـرة       ) 2(يتضح من الجدول    
بالمجال الذي تنتمي إليه كانت دالة إحصائيا للفقرات جميعها         

، كما أن جميع قيم معـامالت ارتبـاط         )0.01( مستوى   عند

، مما  )0.30(الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه كانت أعلى من         
يشير إلى أن معامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه          

  .مناسبة وصالحة الستخدامها في عملية التحليل العاملي
  

  الذي تنتمي إليه وفقًا لسمة المرونة في مجال األداءمعامالت ارتباط الفقرة بالمجال ): 3(الجدول 
  التواصلي  العقلي  الحس حركي

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
37  0.30**  49*  0.24  61  0.47**  
38  0.60**  50  0.39**  62  0.43**  
39  0.63**  51  0.50**  63  0.45**  
40  0.62**  52  0.53**  64  0.40**  
41  0.63**  53  0.54**  65  0.58**  
42*  -0.03  54  0.62**  66*  0.29  
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  التواصلي  العقلي  الحس حركي
  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة

43  0.67**  55  0.56**  67  0.52**  
44  0.46**  56  0.35**  68  0.57**  
45  0.50**  57*  0.29  69*  0.19  
46  0.67**  58  0.56**  70  0.49**  
47  0.48**  59  0.39**  71  0.48**  
48  0.34**  60  0.39**  72  0.36**  

  .الفقرة حذفت لعدم مالءمة معامل االرتباط مع الدرجة الكلية للمجال* 

  0.01االرتباط دال عند مستوى ** 

أن معـامالت ارتبـاط الفقـرة       ) 3(يتضح من الجدول    
بالمجال الذي تنتمي إليه كانت دالة إحصائيا للفقرات جميعها         

 في مجـال    )42(، باستثناء الفقرة رقم     )0.01(عند مستوى   
أفضل العمل اليدوي   : " التي تنص على   ،األداء الحس حركي  

  والتي بلـغ معامـل ارتباطهـا       " الذي يسير على نسق واحد    
، وهو غير دال ومنخفض جداً، كما أن الفقـرتين          )0.03-(
: في مجال األداء العقلي، اللتين تنـصان علـى        ) 57،  49(
 أحاول  عندما تواجهني مشكالت معروفة ومألوفة، فإنني ال      "

إذا قمت بإيجاد حلول ألسئلة     "، و "البحث عن حلول جديدة لها    
فقد حصلت  " معينة، فإنني أتوصل إلى حلول شائعة ومألوفة      

، وهو أقل من الحد المقبول      )0.30(على معامل ارتباط أقل     

لمعامل ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه، كـذلك فـإن           
 عالقاتي مـع    في: "لى اللتين تنصان ع   ،)96،  66(الفقرتين  

ما أتنازع معهم ألنني ال أفكر كثيـرا        أصدقائي، فإنني عادةً    
عندما أكون بين جماعة من الناس، فـإنني        "بما أقوله لهم، و   

أفضل أن أتمهل في تفكيري وتوزين آرائي قبـل التعبيـر           
، وهو أقل   )0.30(، فقد حصلتا على معامل ارتباط أقل        "عنها

ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمـي      من الحد المقبول لمعامل     
أما بقية الفقرات فقد كانت معامالت االرتباط بينها وبين       . إليه

، مما يشير إلى أن     )0.30(المجال الذي تنتمي إليه أعلى من       
معامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليـه مناسـبة           

  .وصالحة الستخدامها في عملية التحليل العاملي
  

  معامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه تبعا لسمة وتيرة االستجابة في مجال األداء): 4(الجدول 
  التواصلي  العقلي  الحس حركي

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
73  0.54**  85  0.60**  97  0.35**  
74  0.49**  86  0.60**  98  0.30**  
75  0.64**  87  0.55**  99  0.43**  
76  0.62**  88  0.39**  100  0.43**  
77  0.33**  89*  -0.20  101  0.35**  
78  0.47**  90  0.37**  102  0.42**  
79  0.36**  91  0.41**  103  0.39**  
80  0.56**  92  0.60  104  0.33**  
81  0.47**  93  0.44**  105  0.48**  
82  0.57**  94  0.53**  106  0.35**  
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  التواصلي  العقلي  الحس حركي
  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة

83  0.59**  95  0.50**  108  0.48**  
84  0.43**  96  0.55**  108  0.33**  

  .الفقرة حذفت لعدم مالءمة معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمجال* 

  0.01االرتباط دال عند مستوى ** 

أن معـامالت ارتبـاط الفقـرة       ) 4(يتضح من الجدول    
ت جميعها  بالمجال الذي تنتمي إليه كانت دالة إحصائيا للفقرا       

في مجـال   ) 89(، باستثناء الفقرة رقم     )0.01(عند مستوى   
عندما أكون موجـودا فـي      : " التي تنص على   ،األداء العقلي 

، والتي كان معامل    "نقاش ما، فإنني أعبر عن أفكاري بتأني      
، وهو يشير إلى    )0.20-(ارتباطها بالمجال الذي تنتمي إليه      

فقد كانت جميـع قـيم      ارتباط غير مقبول، أما بقية الفقرات       
معامالت ارتباطها بالمجال الذي تنتمـي إليـه أعلـى مـن         

، مما يشير إلى أن معامالت ارتباط الفقرة بالمجـال          )0.30(
الذي تنتمي إليه مناسبة وصالحة السـتخدامها فـي عمليـة           

  .التحليل العاملي

  
  مة االنفعالية في مجال األداءمعامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه وفقًا لس): 5(الجدول 

  التواصلي  العقلي  الحس حركي
  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة

109  0.43**  121  0.59**  133*  0.25  
110  0.45**  122  0.54**  134  0.50**  
111  0.34**  123  0.57**  135  0.52**  
112  0.39**  124  0.53**  136  0.48**  
113  0.49**  125  0.54**  137  0.55**  
114  0.45**  126  0.60**  138  0.48**  
115  0.52**  127  0.59**  139  0.46**  
116  0.58**  128  0.58**  140  0.46**  
117  0.58**  129  0.62**  141  0.40**  
118  0.48**  130  0.55**  142  0.46**  
119  0.51**  131  0.45**  143  0.40**  
120  0.33**  132*  0.19  144  0.40**  

  .الفقرة حذفت لعدم مالءمة معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمجال* 

  0.01االرتباط دال عند مستوى ** 

أن معـامالت ارتبـاط الفقـرة       ) 5(يتضح من الجدول    
بالمجال الذي تنتمي إليه كانت دالة إحصائيا للفقرات جميعها         

في مجال  ) 132(الفقرة رقم   ، باستثناء   )0.01(عند مستوى   
عندما يطلب منـي القيـام      : " التي تنص على   ،األداء العقلي 

بإيجاد حلول حتى لمسألة سهلة، فإنني أشعر بعدم الثقة فـي           
التي بلغ معامل ارتباطها بالمجـال الـذي        " التوصل لحل لها  

، وهو يشير إلى معامل ارتباط ضـعيف،        )0.19(تنتمي إليه   
في مجال األداء التواصلي، التـي      ) 133(كما أن الفقرة رقم     
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التـي كـان    " أنا شخص عطوف على اآلخرين    : "تنص على 
، وهـو   )0.25(معامل ارتباطها بالمجال الذي تنتمي إليـه        

يشير إلى ارتباط غير مقبول، أما بقية الفقرات فقـد كانـت            
جميع قيم معامالت ارتباطها بالمجال الذي تنتمي إليه أعلـى          

 إلى أن معـامالت ارتبـاط الفقـرة         ، مما يشير  )0.30(من  
بالمجال الذي تنتمي إليه مناسبة وصالحة السـتخدامها فـي          

  .عملية التحليل العاملي
  

  نتائج البحث
هدفت الدراسـة الحاليـة إلـى اشـتقاق الخـصائص           
السيكومترية لمقياس الخصائص الشكلية الدينامية للشخصية،      

البةً فـي   طالبا وط ) 961(من خالل تطبيقه على عينة بلغت       
جامعتي عمان األهلية، واألردنية؛ وذلك من خالل اإلجابـة         

وبعد جمع البيانات وتحليلها، تم التوصل      . عن أسئلة الدراسة  
  :إلى النتائج اآلتية

ما البناء العـاملي     ":النتائج المتعلقة بالسؤال األول   : أوالً
الذي يتصف به مقياس روسالف للخصائص الشكلية الدينامية        

  ". المعدل على البيئة األردنية؟للشخصية
ولإلجابة عن هذا السؤال، تم إجراء التحليـل العـاملي          
لبنود مقياس صفة النشاط، بعد التحقق من أن فقرات المقياس         
تتمتع بمعامالت تمييز مناسبة، وحذف الفقرات التي انخفض        

فقـرات،  ) 6(، التي بلغ عددها     )0.30(معامل تمييزها عن    
ليل وفقًـا لطريقـة المكونـات األساسـية         فقد استخدام التح  

(Principal Components)   باستخدام طريقـة التـدوير 
يبين نـسب   ) 6(، والجدول   (Varimax)العامودي للمحاور   

  .التباين المفسرة للعوامل المستخرجة
  

  قيم ونسب التباين المفسر لعوامل سمة النشاط في مجاالت األداء): 6(الجدول 

ين قيمة التبا  العامل  
  المفسرة

نسبة التباين 
  )٪(المفسرة 

التباين المفسر 
  )٪(التراكمي 

  11.60  11.60  3.48  .التواصلي  1
  22.94  11.35  3.40  .الحس حركي  2
  33.18  10.23  3.07  .العقلي  3

أن نسبة التباين المفـسرة لعوامـل       ) 6(نالحظ من الجدول    
، حيـث فـسر     )٪11.60-10.23(سمة النشاط تراوحت بين     

ل النشاط في مجال األداء التواصلي أعلى نسبة من التباين          عام
، وفسر عامل النشاط في مجال األداء العقلي أقـل          )11.60٪(

، وأن مجموع ما فسرته العوامـل       )٪10.23(نسبة من التباين    
، ولم يتم قبول أي عامل بلغت قيمة        )٪33.18(الناتجة مجتمعة   

يبين معـامالت   ) 7(، والجدول   )1(التباين المفسرة له أقل من      
   .تشبع الفقرات على العوامل التي تنتمي إليها

  
  قيم معامالت التشبع لعوامل سمة النشاط في مجاالت األداء): 7(الجدول 

  التشبع  الفقرة  العامل األصلي العامل الجديد  الرقم
  0.55  .أشعر بالسرور عندما أقوم بإنجاز األعمال الجسمية  الحس حركي  الحس حركي  1
  0.54 .يعتبرني كثير من الناس بأني شخص قوي البنية الجسمية  الحس حركي  لحس حركيا  8
  0.42  .غالبا ما أشعر بالحاجة إلى الحركة الجسمية  الحس حركي  الحس حركي  1
  0.42  .أتعب بسرعة عندما أقوم بأي عمل جسمي  الحس حركي  الحس حركي  6
  0.32  .ي ال تحتاج إلى بذل مجهود عضلي كبيرأفضل ممارسة األعمال الت  الحس حركي  الحس حركي  5

  0.27  .أحاول تجنب القيام بأي عمل جسمي صعب  الحس حركي  الحس حركي  10

  الحس حركي  الحس حركي  7
عندما أمارس األعمال الجسمية، غالبا ما أقوم بأخذ فترات من االستراحة 

  .القصيرة
0.26  
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  التشبع  الفقرة  العامل األصلي العامل الجديد  الرقم
  0.68  . الجسمية في أوقات فراغيأستمتع بممارسة األعمال  الحس حركي  الحس حركي  2
  0.70  .أمارس بسهولة األعمال الجسمية في أوقات فراغي  الحس حركي  الحس حركي  3
  0.63  .أشعر بوجود مزيد من القدرات الجسمية عندي  الحس حركي  الحس حركي  9

  الحس حركي  الحس حركي  11
ن غيـر   لدي القدرة على إنجاز األعمال الجسمية التي تستمر مدة طويلة م          

  .الشعور بالتعب
0.61  

  0.62  .أعتبر نفسي شخصاً قوي البنية الجسمية  الحس حركي  الحس حركي  12
  0.50  .أشعر بوجود مزيد من القدرات العقلية عندي  العقلي  العقلي  17
  0.47  .أفضل القيام بالعمل العقلي على العمل الجسمي  العقلي  العقلي  23
  0.46  .دما أمارس األعمال العقلية التي تستمر مدة طويلةأشعر بالتعب، عن  العقلي  العقلي  15

  العقلي  العقلي  16
أحرص دائما وبانتظام على االطالع على اإلنجازات الجديدة في العلـوم           

  .والتكنولوجيا وقراءتها
0.45  

  0.43  .أشعر بالسرور، عندما أقوم بإنجاز األعمال العقلية  العقلي  العقلي  19
  0.40  .دي رغبة دائمة في اكتساب المعلومات الجديدةل  العقلي  العقلي  13
  0.26  .االمتحان الذي يحتاج إلى استعداد مدة طويلة، يسبب لي التعب  العقلي  العقلي  21

  0.26  .أحب القراءة كثيرا  العقلي  العقلي  24

  العقلي  العقلي  14
نجزهـا  األعمال العقلية التي تحتاج إلى تركيز االنتباه مدة طويلة، فإنني أ          

  .بسهولة
0.61  

  0.63  .أتجنب القيام باألعمال التي تحتاج إلى بذل جهد عقلي كبير  العقلي  العقلي  18
  0.68  .أفضل القيام بأية مهمة ال تحتاج إلى بذل جهد عقلي كبير  العقلي  العقلي  20
  0.68  .أفضل القيام بالعمل الذي ال يحتاج إلى بذل جهد عقلي  العقلي  العقلي  22
  0.57  .عندي كثير من األصدقاء والمعارف  التواصلي  واصليالت  27
  0.55  .أفضل البقاء صامتًا، حتى عند وجودي مع أصدقائي المقربين مني  التواصلي  التواصلي  32
  0.54  .أفضل االبتعاد عن أية جماعة كبيرة من الناس، وتجنب االختالط بها  التواصلي  التواصلي  25
  0.54  . أثناء الجلسات فيلي إدخال جو المرح والسرور إلى أصدقائييسهل ع  التواصلي  التواصلي  30

  التواصلي  التواصلي  34
عندما أكون موجودا مع أصدقائي في حفلة ما، أفضل العزلة عنهم والبقاء            

  .وحيدا
0.52  

  0.50  .أشعر بالتحرر من القيود عندما أكون موجودا ضمن مجموعة كبيرة  التواصلي  التواصلي  31

  التواصلي  تواصليال  26
أشعر بعدم االرتياح؛ إذا مرت بي مدة طويلة لم أتكمن في أثنائهـا مـن                

  .االتصال بالناس والتواصل معهم
0.47  

  0.25  .ال أتواصل مع األشخاص الذين معرفتي بهم قليلة  التواصلي  العقلي  28
  0.65  .ل مع الناسفي أوقات فراغي، أشعر بأنني بحاجة ماسة إلى التواص  التواصلي  التواصلي  33
  0.67  .أحب التواجد ضمن جماعة كبيرة  التواصلي  التواصلي  35
  0.64  .أحب العزلة والبقاء وحيدا  التواصلي  التواصلي  36

أن تشبع فقرات النشاط في مجال      ) 7(يتضح من الجدول    
، وتنتمي إلـى    )0.30(األداء الحس حركي كانت أعلى من       

ليه في الـصورة األصـلية      المجال نفسه التي كانت تنتمي إ     
، اللتين كان معامل تشبعها أقـل       ) 10،  7(باستثناء الفقرتين   

، كما أن تشبع فقرات النشاط في مجـال األداء          )0.30(من  
، وتنتمي إلى المجـال نفـسه       )0.30(العقلي بلغت أعلى من     

التي كانت تنتمي إليه في الصورة األصلية للمقياس باستثناء         
للتين كان معامل تشبعهما أقـل مـن        ، ا )24،  21(الفقرتين  
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 فإن معامل تـشبع     ،أما في مجال األداء التواصلي    ). 0.30(
، وتنتمي إلى المجال نفـسه      )0.30(الفقرات كان أعلى من     

التي كانت تنتمي إليه في الصورة األصلية، باستثناء الفقـرة          
، وأصبحت  )0.30(ها أقل من     التي كان معامل تشبع    ،)28(

لذا، فقد تم حـذف الفقـرات       . ألداء العقلي مجال ا تنتمي إلى   
، أو  )0.30( التي انخفض معامـل تـشبعها عـن          ،جميعها

أصبحت تنتمي إلى بعد غير التي كانت تنتمـي إليـه فـي             
 فقد أصبح توزيع الفقرات بعد عمليـة    ،لذا. الصورة األصلية 

) النشاط في مجال األداء الحس حركي     (التحليل العاملي لسمة    
فقرات، وفي  ) 10) (العقلي( مجال األداء    فقرات، وفي ) 10(

فقرة، حيث إن جميع قيم تشبع      ) 11(مجال األداء التواصلي    

الفقرات المتبقية على مجاالتها كانت أعلى من الحد األدنـى          
وهذا يشير إلـى أن     ). 0.30(لمعامل التشبع المقبول، البالغ     

الفقرات جميعها التي أفرزتها نتائج التحليل العـاملي لـسمة          
النشاط كانت متشبعة بدرجة مقبولة، كما وتشير النتائج إلـى          
أن انتماء الفقرات إلى المجاالت بعد إجراء التحليل العـاملي          
وحذف الفقرات غير المقبولة إحصائيا كانت متطابقـة مـع          

ن محتـوى   ات في الصورة األصلية للمقياس، وأ     توزيع الفقر 
لنظـري لـسمة    الفقرات تبعا لمجاالتها ينسجم مع اإلطـار ا       

النشاط، مما يعطي مؤشرا واضحا على أن المقياس يتمتـع          
  .بدالالت الصدق العاملي وفقًا لهذه السمة

  
  قيم ونسب التباين المفسرة لعوامل سمة المرونة في مجاالت األداء): 8(الجدول 

نسبة التباين المفسرة   قيمة التباين المفسرة  العامل  
)٪(  

التباين المفسر التراكمي 
)٪(  

  12.25  12.25  3.67  الحس حركي  1
  22.55  10.31  3.09  العقلي  2
  31.71  9.16  2.75  التواصلي  3

أن نـسبة التبـاين المفـسرة       ) 8(نالحظ من الجدول    
، )٪12.25- 9.16(لعوامل سمة المرونة تراوحـت بـين        

حيث فسر عامل المرونة في مجال األداء الحس حركـي          
 عامل المرونـة فـي      ، وفسر )٪12.25(أعلى نسبة بلغت    

مجال األداء التواصلي أقل نـسبة مـن التبـاين بلغـت            

، وأن مجموع ما فسرته العوامل الناتجة مجتمعة        )9.16٪(
، ولم يتم قبول أي عامل بلغت قيمـة التبـاين           )31.71٪(

يبـين معـامالت    ) 9(، والجدول   )1(المفسرة له أقل من     
  .تشبع الفقرات على العوامل التي تنتمي إليها

  
  قيم معامالت التشبع لعوامل سمة المرونة في مجاالت األداء): 9(الجدول 

  التشبع  الفقرة  العامل األصلي  العامل الجديد  الرقم

عندما أقوم بإنجاز أي عمل يدوي، فإنني انتقل إلى           الحس حركي  الحس حركي  38
  0.59  .عمل آخر بسهولة

منزل، فإنني انتقل مـن     عندما أقوم بأعمال داخل ال      الحس حركي  الحس حركي  45
  0.50  .عمل إلى آخر بسهولة

  الحس حركي  الحس حركي  47
إذا طلب مني أن أرسم أي شكل هندسـي صـعب،           
فإنني أستطيع أن أفعل ذلك من غير بـذل مجهـود           

  .كبير
0.41  

إذا طلب مني القيام بعمل شيء يدوي مهم، فـإنني            الحس حركي  الحس حركي  48
  0.26  .أشعر بالصعوبة في عمل ذلك
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  التشبع  الفقرة  العامل األصلي  العامل الجديد  الرقم
  0.21  .أستيقظ من النوم بسهولة  العقلي  الحس حركي  37
  0.70  .يعجبني عمل أو صناعة أي شيء يدوي  الحس حركي  الحس حركي  39

أي عمل يحتاج إلى مهارات دقيقة ومتناسقة، فإنني          الحس حركي  الحس حركي  40
  0.65  .أقوم بإنجازه بنجاح

  0.70  . أي عمل يدويمن السهل علي أن أتعلم  الحس حركي  الحس حركي  41
  0.72  .يعجبني القيام باألعمال اليدوية المختلفة والمتنوعة  الحس حركي  الحس حركي  43
  0.72  .أعتبر نفسي محترفًا في القيام بأي عمل يدوي  الحس حركي  الحس حركي  46

إذا طلب مني القيام بمهمات تحتاج إلى انتقال دائـم            العقلي  العقلي  55
  0.59  .ل هذه المهمات يعجبني إنجازهافي االنتباه، فإن مث

إذا طلب مني القيام بإيجاد حلول ألسـئلة جديـدة،            العقلي  العقلي  58
  0.56  .فإنني أنفذ ذلك بسهولة

إذا قمت في البحث عن حلول لمشكالت معينة، فمن           العقلي  العقلي  51
  0.44  .السهل علي االنتقال من حل مشكلة إلى أخرى

قمت بأعمال عدة في وقت واحد، مثل مـشاهدة         إذا    العقلي  العقلي  50
  0.31  .التلفاز والقراءة معا، فإنني أنجزها بسهولة

إذا قمت باتخاذ قرارات معينة، من الـسهل علـي            العقلي  العقلي  60
  0.27  .إعادة النظر فيها، واتخاذ قرارات بديلة بسهولة

  االتصال  العقلي  59
أفضل إذا قمت بقراءة مجموعة من الكتب، فإنني 

قراءة كل كتاب حتى نهايته، قبل االنتقال إلى قراءة 
  .الكتاب الذي يليه

0.18  

  الحس حركي  العقلي  56
، فإنني أفضل التوصل إذا قمت بحل أسئلة معينة

 ألي سؤال، قبل االنتقال إلى حل نهائيإلى حل 
  .السؤال الذي يليه

0.14  

متحانات عدة فـي    من السهل علي االستعداد لتقديم ا       العقلي  العقلي  52
  0.74  .وقت واحد

إذا تعرضت لتقديم امتحانين في يوم واحد، فـإنني           العقلي  العقلي  53
  0.76  .أنجزهما بسهولة

إذا تعرضت لتقديم امتحانين في يوم واحد، فـإنني           العقلي  العقلي  54
  0.73  .أنجزهما بسهولة

إن مـن   إذا كنت موجودا ضمن جماعة يتحدثون، ف        التواصلي  التواصلي  11
  0.57  .السهل علي مشاركتهم الحديث

إذا التقيت بشخص غير معروف لي سابقًا، فإنني ال           التواصلي  التواصلي  67
  0.56  .أتردد في المبادرة بتوجيه األسئلة إليه

عندما أكون مع أصدقائي، فإنني عادة أول من يبدأ           التواصلي  التواصلي  70
  0.54  .الحديث

ما يدور حوار ونقاش عن موضوع معين، فإنني        عند  التواصلي  التواصلي  63
  0.51  .غالبا أعبر عن أفكاري الخاصة

عندما تظهر لدي أفكار فجائية وطارئة، فـإنني ال           التواصلي  التواصلي  71
  0.46  .أتمكن من السيطرة على نفسي في التعبير عنها
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  التشبع  الفقرة  العامل األصلي  العامل الجديد  الرقم

عندما يدور حوار ونقاش عن موضوع معين، فإنني          التواصلي  التواصلي  64
  0.36  .البا ما انتقل من فكرة إلى أخرىغ

إذا طلب مني إبداء رأي معين، فإنني غالبا ما أعبر            التواصلي  التواصلي  62
  0.34  .عن آرائي من غير أن أفكر بها كثيرا

إذا طلب مني أن أتوجه برجاء إلى شخص آخـر،            التواصلي  التواصلي  72
  0.32  .فإنني أستطيع القيام بذلك بسهولة

  التواصلي  تواصليال  65
عندما أكون ضمن جماعة معينة، فإنني أكون مـن         

 اآلخـرين    إلى تعرف  أول األشخاص الذين يبادرون   
  .بسهولة

0.63  

  التواصلي  التواصلي  68
عندما أكون ضمن جماعة من النـاس ال أعـرفهم،     
فإنني أعبر عن آرائي وأفكـاري فـي حـضورهم         

  .بسهولة
0.62  

ا طلب مني رسم خط مستقيم ومن غير اسـتخدام          إذ  الحس حركي  الحس حركي  44
  0.39  .المسطرة، فإنني أرسم ذلك بسهولة

أن تشبع فقرات سمة المرونة فـي       ) 9(يتضح من الجدول    
، وتنتمي إلى   )0.30(مجال األداء الحس حركي كان أعلى من        

المجال نفسه التي كانت تنتمي إليه فـي الـصورة األصـلية            
، )0.30(تي كان معامل تشبعها أقل من       ، ال )37(باستثناء الفقرة   

وأصبحت تنتمي إلى مجال األداء العقلي، كما أن تشبع فقرات          
، )0.30(سمة المرونة في مجال األداء العقلي بلغت أعلى من          

وتنتمي إلى المجال نفسه الذي كانت تنتمي إليه فـي الـصورة            
، اللتـين كـان     )59،  56(األصلية للمقياس باستثناء الفقـرتين      

، وأصبحتا تنتميان لمجال األداء     )0.30(امل تشبعها أقل من     مع
أمـا سـمة    . الحس حركي، ومجال األداء التواصلي بالترتيب     

المرونة في مجال األداء التواصلي فإن معامل تشبع الفقـرات          
، وتنتمي إلى المجال نفسه الذي كانـت        )0.30(كان أعلى من    

ـ           ذف الفقـرات   تنتمي إليه في الصورة األصلية، لذا فقد تـم ح
، أو أصبحت   )0.30(بعها عن   جميعها التي انخفض معامل تش    

مجال غير الذي كانت تنتمي إليـه فـي الـصورة           تنتمي إلى   
األصلية، وقد أصبح عدد الفقرات بعد عملية التحليل العـاملي          

) 10(سمة المرونة في مجال األداء الحـس حركـي،          : كاآلتي
فقـرات،  ) 8(عقلي،  فقرات، وسمة المرونة في مجال األداء ال      

فقرات، حيث  ) 10(وسمة المرونة في مجال األداء التواصلي،       
إن جميع قيم تشبع الفقرات المتبقية على مجاالتها كانت أعلـى           

، وهـذا   )0.30(من الحد األدنى لمعامل التشبع المقبول، البالغ        

 التي أفرزتها نتائج التحليل العاملي  جميعهايشير إلى أن الفقرات
رونة كانت متشبعة بدرجة مقبولة، وتشير النتائج إلـى         لسمة الم 

أن انتماء الفقرات إلى المجاالت بعد إجراء التحليـل العـاملي           
وحذف الفقرات غير المقبولة إحصائيا كانت متطابقة مع توزيع         
الفقرات في الصورة األصلية للمقياس، وأن محتوى الفقـرات         

سمة المرونـة، ممـا   تبعا مجاالتها ينسجم مع اإلطار النظري ل  
يعطي مؤشرا واضحا على أن المقياس يتمتع بدالالت الصدق         

  .العاملي
  

قيم ونسب التباين المفسرة لسمة وتيرة ): 10(الجدول 
  االستجابة في مجاالت األداء

  العامل  
قيمة 
التباين 
  المفسرة

نسبة 
التباين 
المفسرة 

)٪(  

التباين 
المفسر 
التراكمي 

)٪(  
  11.11  11.11  3.44  الحس حركي  1
  21.74  10.63  3.29  العقلي  2
  29.59  7.86  2.44  التواصلي  3

  
أن نسبة التباين المفسرة لـسمة      ) 10(نالحظ من الجدول    

، حيث فسر   )٪11.11-7.86(وتيرة االستجابة تراوحت بين     
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عامل وتيرة االستجابة في مجال األداء الحس حركي أعلـى          
 وتيرة االسـتجابة    ، وفسر عامل  )٪11.11(نسبة من التباين    

، )٪7.86(في مجال األداء التواصلي أقل نسبة من التبـاين          
، )٪29.59(وأن مجموع ما فسرته العوامل الناتجة مجتمعة        

ولم يتم قبول أي عامل بلغت قيمة التباين المفسرة له أقل من            
يبين معامالت تـشبع الفقـرات علـى        ) 11(، والجدول   )1(

  .العوامل التي تنتمي إليها

  
  قيم معامالت التشبع لعوامل سمة وتيرة االستجابة في مجاالت األداء): 11(لجدول ا

  الرمز  التشبع  الفقرة  العامل األصلي  العامل الجديد  الرقم

إذا طلب مني القيام بأعمال جسدية، فإنني         الحس حركي  الحس حركي  80
  1  0.56  .أنجزها بسرعة إلى حد ما

اد كبير للحركـة، لـذا فأنـا        لدي استعد   الحس حركي  الحس حركي  73
  1  0.55  .شخص حيوي

  1  0.50  .عندما أمشي، أفضل المشي سريعا  الحس حركي  الحس حركي  74

عندما أقوم بعمل ال يحتاج إلى حركـات          الحس حركي  الحس حركي  84
  1  0.46  .سريعة، فإن مثل هذا العمل يعجبني

  1  0.39  .متأنيةأعتبر حركاتي الجسمية بطيئة و  الحس حركي  الحس حركي  78

عندما أقوم بعمل شيء ما، فإنني أنجـزه          الحس حركي  الحس حركي  81
  1  0.39  .بحركات بطيئة

  1  0.31  .حركات اليدين عندي سريعة وعنيفة  الحس حركي  الحس حركي  79
  1  0.23  .عندما أكتب، أفضل الكتابة سريعا  الحس حركي  الحس حركي  77

ركة في األلعـاب الرياضـية      أحب المشا   الحس حركي  الحس حركي  75
  1  0.67  .التي تحتاج إلى حركات سريعة

تعجبني األلعاب التي تحتاج إلى السرعة        الحس حركي  الحس حركي  76
  1  0.67  .والرشاقة أكثر من غيرها

عندما أقوم بإنجاز عمل جسمي ما، فإنني         الحس حركي  الحس حركي  82
  1  0.61  .أفضل إنجازه بسرعة

عندما أقوم بعمل ما بحركـات سـريعة،           حركيالحس  الحس حركي  83
  1  0.66  .فإني أستمتع بمثل هذه الحركات

تعجبني األسئلة التي تحتاج إلى سـرعة         العقلي  العقلي  92
  2  0.058  .بديهة

إذا طلب مني القيام بإنجاز مسائل عقلية،         العقلي  العقلي  95
  2  0.55  .فإنني عادة ما أقوم بإنجازها ببطء

إذا عرضت علي ألغاز معينـة، فـإنني          قليالع  العقلي  94
  2  0.53  .أتوصل إلى حلول سريعة لها

كثير من الناس يعتبرونني شخصا ذكيـا         العقلي  العقلي  96
  2  0.53  .إلى حد ما

في أثناء مدة االمتحانات، فإن االسـتعداد         العقلي  العقلي  93
  2  0.39  .لها يأخذ مني وقتًا أقل، مقارنة بزمالئي
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  الرمز  التشبع  الفقرة  العامل األصلي  العامل الجديد  الرقم

عندما أواجه أية مشكلة، فإنني أحتاج إلى         العقلي  العقلي  91
  2  0.36  .وقت كبير الستيعابها

  العقلي  العقلي  88
إذا طلب مني القيام بأعمال عقلية فورية        
وسريعة، فإنني أقوم بإنجازها من غيـر       

  .رغبة
0.35  2  

  الحس حركي  العقلي  90
 فإننيعندما أكون موجودا في أي موقف،       

  2  0.28  . الموقفذلك أفكر بسرعة في أثناء

عندما أقوم بإجراء عمليات حسابية ذهنيا،        العقلي  العقلي  85
  2  0.69  .فإنني أنجزها سريعا

إذا قمت بحل مسائل حسابية، فإنني أحلها         العقلي  العقلي  86
  2  0.69  .سريعا

  العقلي  العقلي  87
إذا طلب مني القيام بأعمال عقلية تحتاج       

 فإنني أحـب    إلى اتخاذ قرارات سريعة،   
  .القيام بإنجازها

0.64  2  

  التواصلي  التواصلي  101
إذا كان الشخص الـذي يتحـدث معـي         
سريعاً في حديثه، فإن كالمـه الـسريع        

  .يستفزني
0.58  3  

عندما يتحدث معي شخص سريع الكالم،        التواصلي  التواصلي  106
  3  0.51  .فإنني أستقبل كالمه السريع بسهولة

عندما أتحدث مع اآلخرين، يكون كالمي        التواصلي  التواصلي  97
  3  0.47  .موزونًا وبطيًئا

أجد صعوبة في الكالم بـسرعة إذا مـا           التواصلي  التواصلي  98
  3  0.43  .طلب مني ذلك

إذا طلب مني أن أقرأ بصوت مـسموع،          التواصلي  التواصلي  105
  3  0.43  .فإنني أقرأ بسرعة

  3  0.38  .أنا شخص كثير الكالم  التواصلي  التواصلي  100

عندما أتكلم مع اآلخرين، فإنني أتحـدث         التواصلي  التواصلي  99
  3  0.35  .بطالقة

  التواصلي  التواصلي  102
عندما أكون بين جماعـة مـن النـاس         
وأتحدث عن موضوع معـين بحمـاس،       

  .فإنني أستخدم لغة الجسد
0.16  3  

عندما أتحدث مع اآلخرين، فإنه يوجد في         التواصلي  التواصلي  103
  3  0.10-  .يثي العديد من الوقفات الطويلةحد

عندما أكون بين جماعة من الناس، وأتكلم         عقلي  التواصلي  104
  3  0.23-  .مدة طويلة، فإنني أشعر بالتعب
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  الرمز  التشبع  الفقرة  العامل األصلي  العامل الجديد  الرقم

إذا طلب مني الحـديث، فإنـه يعجبنـي           التواصلي  التواصلي  107
  3  0.60  .التحدث بسرعة

نني أفضل الكالم   إذا طلب مني الكالم، فإ      التواصلي  التواصلي  108
  3  0.70  .البطيء والهادئ

أن تشبع فقرات سـمة وتيـرة       ) 11(يتضح من الجدول    
االستجابة في مجال األداء الحس حركي بلـغ أعلـى مـن            

، وتنتمي إلى المجال نفسه الذي كانت تنتمي إليه في          )0.30(
التـي كـان معامـل    ) 77(الصورة األصلية باستثناء الفقرة  

، كما أن تشبع فقرات سـمة وتيـرة         )0.30(تشبعها أقل من    
، )0.30(االستجابة في مجال األداء العقلي كانت أعلى مـن          

وتنتمي إلى المجال نفسه الذي كانت تنتمي إليه في الصورة          
، التي كـان معامـل      )90(األصلية للمقياس باستثناء الفقرة     

، وأصبحت تنتمي إلى مجـال األداء       )0.30(تشبعها أقل من    
ما سمة وتيرة االستجابة فـي مجـال األداء         أ. الحس حركي 

التواصلي مع اآلخرين فإن معامل تشبع الفقرات كان أعلـى          
، وتنتمي إلى المجال نفسه الذي كانت تنتمي إليه         )0.30(من  

، )104،  103،  102(في الصورة األصلية باستثناء الفقرات      
، علمـا بـأن     )0.30( كان معامل تشبعها أقل مـن        اللواتي

 كانتـا   نفسه، اللتين انتميتا إلى العامل    ) 103،  102(الفقرتين  
فقـد  ) 104( في الصورة األصلية، أما الفقـرة        إليهتنتميان  

لذا، فقد تم حـذف الفقـرات       . انتمت إلى مجال األداء العقلي    
، أو  )0.30(جميعها التي انخفـض معامـل تـشبعها عـن           

أصبحت تنتمي إلى المجال غير الذي كانت تنتمي إليه فـي           
وقد أصبح عدد الفقرات بعد عملية التحليل       . رة األصلية الصو

العاملي لسمة وتيرة االستجابة فـي مجـال األداء الحـس           
فقرة، وسمة وتيرة االستجابة في مجال األداء       ) 11(حركي،  
فقرات، وسمة وتيرة االستجابة فـي مجـال        ) 10(العقلي،  

فقرات، حيث إن جميـع قـيم تـشبع         ) 9(األداء التواصلي،   
ات المتبقية على مجاالتها كانت أعلى من الحد األدنـى          الفقر

وهذا يشير إلـى أن     ). 0.30(لمعامل التشبع المقبول، البالغ     
الفقرات جميعها التي أفرزتها نتائج التحليل العـاملي لـسمة          

وتيرة االستجابة كانت متشبعة بدرجة مقبولة، كمـا تـشير          
ـ          د إجـراء   النتائج إلى أن انتماء الفقرات إلى المجـاالت بع

التحليل العاملي وحذف الفقرات غير المقبولة إحصائيا كانت        
متطابقة مع توزيع الفقرات في الصورة األصلية للمقيـاس،         
وإن محتوى الفقرات تبعا إلى المجاالت ينسجم مع اإلطـار          
النظري لسمة وتيرة االستجابة، مما يعطي مؤشرا واضـحا         

  . العاملي لهذه السمةعلى أن المقياس يتمتع بدالالت الصدق
  

قيم ونسب التباين المفسرة لعوامل سمة ): 12(الجدول 
  االنفعالية في مجاالت األداء

  العامل  
قيمة 
التباين 
  المفسرة

نسبة 
التباين 
المفسرة 

)٪(  

التباين 
المفسر 
التراكمي 

)٪(  
  13.70  13.70  4.25  العقلي  1
  25.28  11.58  3.59  الحس حركي  2
  36.66  11.38  3.53  التواصلي  3

  
أن نسبة التباين المفسرة لعوامل     ) 12(نالحظ من الجدول    

، حيث فـسر    )٪13.70-11.38(سمة االنفعالية تراوحت بين     
عامل االنفعالية في مجال األداء العقلي أعلى نسبة من التباين          

، وفسر عامل االنفعالية في مجال األداء التواصلي        )13.70٪(
، وإن مجمـوع مـا فـسرته        )٪11.38(أقل نسبة من التباين     

، ولم يتم قبول أي عامـل       )٪36.66(العوامل الناتجة مجتمعة    
) 13(، والجـدول    )1(بلغت قيمة التباين المفسرة له أقل مـن         

  .يبين معامالت تشبع الفقرات على العوامل التي تنتمي إليها
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  ثالثةقيم معامالت التشبع لعوامل سمة االنفعالية في المجاالت ال): 13(الجدول 

  الرمز  التشبع  الفقرة  العامل األصلي  العامل الجديد  الرقم

  الحس حركي  الحس حركي  109
إذا قمت بإنجاز عمل يدوي، وتبين بعـد        
إنجازه وجود نواقص صغيرة، فإن مثـل       

  .ذلك يستفزني
0.56  1  

أشعر باالرتباك عندما يطلب مني إنجاز        الحس حركي  الحس حركي  118
  1  0.53  .قيقة ومتناسقةعمل يحتاج إلى مهارات د

أشعر بالضيق، عندما أجد أن مستوى نمو         الحس حركي  الحس حركي  115
  1  0.50  .بنيتي الجسمية أقل مما أتمناه

عندما ال أوفق في إنجاز عمل ما تمامـا،        الحس حركي  الحس حركي  113
  1  0.48  .فإن مزاجي غالبا ما يتعكر

  الحس حركي  الحس حركي  112

نني أكتب ببطء، وأحيانًـا     عندما أكتب، فإ  
ــات    ــة المعلوم ــن كتاب ــن م ال أتمك
ــشعرني  ــذي ي ــضرورية، األمــر ال ال

  .بالضيق

0.45  1  

  الحس حركي  الحس حركي  119
إذا قمت بإنجاز عمل يدوي، وتبين بعـد        
إنجازه وجود نواقص صغيرة، فإن مثـل       

  .ذلك يستفزني
0.44  1  

  الحس حركي  الحس حركي  120
إنني     عندما يطلب مني صناعة شي       ا، ف ء م

ة            ى األخطاء الطفيف ى عل اهي حت أرآز انتب
  .أو الصغيرة أو عديمة األهمية

0.33  1  

  الحس حركي  الحس حركي  114
عندما أقـوم بقطـع الـشارع المـزدحم       

  .بالمواصالت، فإنني أشعر بالقلق
0.30  1  

  االتصال  الحس حركي  111
شارآة         ي الم أشعر بالضيق عندما يطلب من

ي  اب الرياض ي األلع ات ف ي أوق ة ف
  .استراحتي

0.18  1  

  الحس حركي  الحس حركي  116
أنزعج عندما أجد نفسي ال أمتلك قدرات       
واضحة بدرجة كافية إلتقـان األعمـال       

  .اليدوية المهمة بالنسبة لي
0.63  1  

أتضايق عندما أشعر بأنني ال أتقن جيـدا          الحس حركي  الحس حركي  117
  1  0.68  .وبدرجة كافية األعمال اليدوية

  العقلي  العقلي  130

عندما أقوم بحل مسائل معينة، واكتـشف       
أنني ارتكبت أخطـاء طفيفـة وعديمـة        
األهمية، فإن وجود مثل هـذه األخطـاء        

  .يزعجني

0.54  2  
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  الرمز  التشبع  الفقرة  العامل األصلي  العامل الجديد  الرقم

  العقلي  العقلي  131
عندما يطلب مني االستعداد إلـى القيـام        
بعمل عقلي، فإنني أخطط لـه بإتقـان؛        

  .لتجنب الوقوع في أخطاء ممكنة
0.53  2  

  2  0.50  .أقلق بشدة في أثناء مدة االمتحانات  العقلي  العقلي  129
  2  0.48  .أقلق بشدة قبل قدوم مدة االمتحانات  العقلي  العقلي  127

  العقلي  العقلي  125
عندما تواجهني مشكلة ما، وال أتمكن من       
التوصل إلى إيجاد حل لها، فإنني غالبا ال        

  .أستطيع
0.46  2  

أشعر بخوف زائد من الفشل في إنجـاز          العقلي  العقلي  128
  2  0.44  .أي عمل عقلي

  العقلي  العقلي  124
غالبا ما أشعر بالخوف؛ إذا طلب منـي        
إنجاز عمل يحتاج إلى جهد عقلي، وليس       

  .بمقدوري إنجازه
0.43  2  

أغضب كثيرا عندما أحصل في امتحـان         العقلي  العقلي  121
  2  0.65  .على عالمة أقل مما توقعت

  العقلي  لعقليا  122
 عندما يطلب مني القيام بإنجاز عمل ما،      

 ال أنجزه كما يجب، فإنني أشـعر         ولكن
  .بالضيق

0.64  2  

أشعر بالضيق إذا قمت بعمل عقلي وتبين         العقلي  العقلي  123
      .أنني ارتكبت أخطاء في إنجازه

  العقلي  العقلي  126
عندما تواجهني مشكلة ما، وتأخذ منـي       

بحث عن حل لهـا، وال      وقتًا طويلًا في ال   
  .أستطيع، فإنني غالبا ما أشعر بالضيق

0.61  2  

  التواصلي  التواصلي  144
عندما أكون بين جماعـة مـن النـاس،         
ونتبادل الحديث، فإنني غالبا مـا أشـعر        

  .بعدم الثقة بنفسي
0.59  3  

أحتاج إلى األشخاص الذين يعملون على        التواصلي  التواصلي  141
  3  0.58  .عميتشجعيني ومواساتي ود

  التواصلي  التواصلي  143
عندما أكون بين جماعـة مـن النـاس،         
ويدور حديث بيننا، فإنني أغضب بسهولة      

  .ألتفه األمور
0.58  3  

أقلق بشدة؛ إذا طلب مني اإلفصاح عـن          التواصلي  التواصلي  139
  3  0.55  .عالقتي بأصدقائي

 وال  أنزعج عندما أتحدث مع اآلخـرين،       التواصلي  التواصلي  135
  3  0.47  .يفهمون حديثي
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  الرمز  التشبع  الفقرة  العامل األصلي  العامل الجديد  الرقم

  التواصلي  التواصلي  136
في عالقاتي مع األشخاص المقربين مني،      
فإنني أحيانًا أبالغ في شعوري بعالقـاتهم       

  .السلبية نحوي
0.47  3  

  التواصلي  التواصلي  142
أشعر بالـضيق، عنـدما يبـدو لـي أن          
األشخاص المحيطين بـي ال يتعـاملون       

  .معي كما يجب
0.47  3  

عندما تواجهني صراعات معينة، فـإنني        التواصلي  لتواصليا  140
  3  0.45  .أحاول تجنبها

أشعر بقلق شديد، عنـدما يطلـب منـي           التواصلي  التواصلي  138
  3  0.42  .الحديث نيابة عن جماعة

أتضايق بمنتهى السهولة إذا أشـير إلـى          التواصلي  التواصلي  137
  3  0.40  .عيوني

  3  0.26  .عندما أتخاصم مع أصدقائيأتضايق   العقلي  التواصلي  134
  3  0.23-  .أنا شخص عطوف على اآلخرين  العقلي  التواصلي  133

أن تشبع فقرات سمة االنفعالية في      ) 13(يتضح من الجدول    
، وتنتمي إلى )0.30(مجال األداء الحس حركي كانت أعلى من 

المجال نفسه التي كانت تنتمي إليه فـي الـصورة األصـلية            
، )0.30(التي كان معامل تشبعها أقل من       ) 11(الفقرة  باستثناء  

وأصبحت تنتمي إلى مجال األداء التواصلي، كمـا أن تـشبع           
فقرات االنفعالية في مجال األداء العقلي قد كانت أعلـى مـن            

، وتنتمي إلى المجال نفسه الذي كانت تنتمي إليه فـي           )0.30(
مجـال األداء   أما سمة االنفعالية في     . الصورة األصلية للمقياس  

، )0.30(التواصلي، فإن معامل تشبع الفقرات كان أعلى مـن          
وتنتمي إلى المجال نفسه الذي كانت تنتمي إليه فـي الـصورة            

 كـان معامـل     اللتين) 134،  133 (الفقرتيناألصلية باستثناء   
، وأصبحت تنتمي إلى مجـال األداء       )0.30(ا أقل من    متشبعه
 جميعها التي انخفض معامل     لذا، فقد تم حذف الفقرات    . العقلي
أو أصبحت تنتمي إلى مجال غير الـذي         )0.30(عها عن   تشب ،

كانت تنتمي إليه في الصورة األصلية، وبهذا فقد أصبح عـدد           
) 10(فقرات سمة االنفعالية في مجال األداء الحـس حركـي،           

فقـرة،  ) 11(فقرات، وسمة االنفعالية في مجال األداء العقلي،        

فقرات، حيث  ) 10(في مجال األداء التواصلي،     وسمة االنفعالية   
إن جميع قيم تشبع الفقرات المتبقية على مجاالتها كانت أعلـى           

، وهـذا   )0.30(من الحد األدنى لمعامل التشبع المقبول، البالغ        
يشير إلى أن الفقرات جميعها التي أفرزتها نتائج التحليل العاملي 

جة مقبولة، كما تشير    لمجاالت سمة االنفعالية كانت متشبعة بدر     
النتائج إلى أن انتماء الفقرات إلى المجاالت بعد إجراء التحليل          
العاملي وحذف الفقرات غير المقبولة إحصائيا كانت متطابقـة         
مع توزيع الفقرات في الصورة األصلية للمقياس، وأن محتوى         
الفقرات تبعا إلى المجاالت ينسجم مع اإلطار النظـري لـسمة           

ة، مما يعطي مؤشرا واضحا على أن المقياس يتمتـع          االنفعالي
  .بدالالت الصدق العاملي لهذه السمة

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا
ما معامالت الثبات لمقياس روسالف للخصائص الشكلية       "

  ".الدينامية للشخصية المعدل على البيئة األردنية؟
التـساق  ولإلجابة عن هذا السؤال، تم حـساب ثبـات ا         

الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وطريقـة التجزئـة         
  .يبين نتائج هذا السؤال) 14(النصفية، والجدول 
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معامالت ثبات االتساق الداخلي لمقياس روسالف للخصائص الشكلية الدينامية للشخصية والمعدل على البيئة ): 14(الجدول 
  النصفيةاألردنية بطريقتي كرونباخ ألفا والتجزئة 

  التجزئة النصفية  كرونباخ ألفا  المجال  السمة
  0.78  0.76  الحس حركي

  النشاط  0.70  0.74  العقلي
  0.72  0.77  التواصلي

  0.81  0.79  الحس حركي
  المرونة  0.74  0.70  التواصلي

  0.70  0.71  االتصال مع اآلخرين
  0.77  0.74  الحس حركي

  وتيرة االستجابة  0.78  0.73  العقلي
  0.70  0.70  التواصلي

  0.70  0.71  الحس حركي
  االنفعالية  0.82  0.79  العقلي

  0.73  0.72  التواصلي

أن معامالت الثبات المحـسوبة     ) 14(يتضح من الجدول    
بمعادلة كرونباخ ألفا لسمات ومجـاالت مقيـاس روسـالف          
للخصائص الشكلية الدينامية للشخصية والمعدل علـى البيئـة         

لـسمتي  ) 0.70(بلغت فـي أدنـى مـستوياتها        األردنية، قد   
المرونة، ووتيرة االستجابة في مجال األداء العقلي، وكانت في         

في سمة المرونة فـي مجـال األداء        ) 0.79(أعلى مستوياتها   
  .الحس حركي، وسمة االنفعالية في مجال األداء العقلي

أما معامالت الثبات المحسوبة بطريقة التجزئة النصفية،       
لسمة النشاط في مجال    ) 0.70( في أدنى مستوياتها     فقد كانت 

األداء العقلي، ووتيرة االستجابة في مجال األداء التواصلي،        
وقد بلغـت فـي     . واالنفعالية في مجال األداء الحس حركي     

لسمة االنفعالية فـي مجـال األداء       ) 0.82(أعلى مستوياتها   
وبة وعلى نحٍو عام يتضح أن معامالت الثبات المحس       . العقلي

بطريقة كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية عبرت عن مؤشرات        
ثبات مقبولة، بحيث لم يتدَن أي من معـامالت الثبـات دون     

، وهذا يعد مؤشرا مقبوالً في مقاييس الشحصية التي         )0.70(
  .تتصف بثباتها المنخفض نسبيا مقارنة بالسمات األخرى

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثًا
ما المعايير المشتقة لمقياس روسالف للخصائص الشكلية       "

  ".الدينامية للشخصية المعدل على البيئة األردنية؟
نظرا لوجود اختالف في عدد الفقرات التي تـشكلت منهـا           
السمات والمجاالت الفرعية للمقياس، فقد تم اشـتقاق عالمـات          

قيـاس  محولة باستخدام الرتب المئينية لكل مجال من مجاالت الم        
ولكل سمة من سماته، وللمؤشرات العامة للمقيـاس، والجـدول          

  .يبين الدرجات الخام وما يقابلها من الرتب المئينية المحولة) 15(
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الدرجات الخام وما يقابلها من الرتب المئنية المحولة لمقياس روسالف للخصائص الشكلية الدينامية ): 15(الجدول 
  ئة األردنيةللشخصية المعدل على البي

  االنفعالية جابةتوتيرة االس المرونة النشاط
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لي
عق
ال

صل  
وا
الت

 

  
ت
را
ش
مؤ
ال

كي
حر

س 
لح
ا

 ة

ية
عقل
 ال
ت
را
ش
مؤ
ال

صل  
وا
الت

ت 
را
ش
مؤ

ام  
لع
ط ا
شا
الن

ر 
ش
مؤ

ام  
لع
ة ا
الي
فع
الن
ر ا
ش
مؤ

  

5  16 20 21 17 12 18 21 18 16 14 22 17 63 55 62 192 60 
10  18 22 23 21 14 20 23 21 18 16 25 19 67 60 66 205 64 
15  20 23 24 22 15 21 25 22 19 17 26 20 70 63 38 213 67 
20  21 24 25 23 16 22 26 23 19 18 27 21 72 65 71 217 69 
25  22 25 26 24 17 23 26 23 20 19 28 22 75 67 73 221 71 
30  23 25 27 25 17 24 27 24 21 19 29 23 76 69 74 226 72 
35  24 26 28 25 18 25 28 25 21 20 30 23 78 71 76 229 74 
40  25 26 29 26 18 25 29 25 22 20 31 24 80 72 77 232 76 
45  25 27 30 27 19 26 29 26 22 21 32 25 82 73 79 237 77 
50  26 28 31 27 20 26 30 27 23 22 33 25 84 74 80 240 79 
55  27 29 32 28 20 27 30 28 23 22 33 26 85 75 82 243 81 
60  28 30 33 29 21 28 31 28 24 23 34 26 87 77 83 247 83 
65  28 31 34 30 21 28 32 29 24 24 35 27 89 79 84 251 84 
70  30 31 34 31 22 29 33 29 25 24 36 28 90 80 86 254 86 
75  30 32 35 32 23 30 34 31 26 25 37 29 92 83 88 258 88 
80  31 33 36 33 24 31 35 31 26 26 38 30 94 85 90 262 90 
85  32 35 37 34 24 32 36 32 28 26 40 31 97 89 92 267 92 
90  33 36 38 35 25 33 38 34 29 28 41 32 101 92 94 275 96 
95  35 38 39 37 26 35 40 36 31 29 42 34 106 96 99 284 101 
100  40 40 40 40 32 40 44 40 36 32 44 39 124 111 109 344 111 
  

أن الدرجات الخام المقابلة للرتـب      ) 15(يتضح من الجدول    
المئنية المحولة ألبعاد المقياس والمؤشرات الكلية له، تباينت فـي          

ختالف عدد الفقرات التي يتكون منها كل       حدودها الدنيا؛ وذلك ال   
بعد والمؤشرات الكلية، كما أن الحدود العليا للـدرجات الخـام           
تباينت باختالف عدد الفقرات المكونة لكل بعد من األبعاد الفرعية          

ومن أجل تصنيف درجات األفـراد علـى        . والمؤشرات الكلية 
ختبـار،  المقياس إلى ثالثة مستويات كما نصت عليه تعليمات اال        

فإن الباحثين يعدان الدرجات الخام التي تقل عن الرتبة المئينيـة           
تعبر عن المستوى المنخفص، وأن الدرجات التي تتراوح        ) 30(

تعبر عن المستوى المتوسط، أما الدرجات الخـام       ) 70-30(بين  
فإنها تعبـر عـن مـستوى       ) 70(التي تزيد على الرتبة المئينية      

: لمقياس ثالثة مستويات نوعية، هـي     وبذلك فإنه يوجد ل   . مرتفع
، تستخدم لتفـسير البروفيـل      )المنخفض، والمتوسط، والمرتفع  (

الشخصي لألفراد الذين يطبق عليهم االختبار؛ بهدف الكشف عن         
  .خصائص الشخصية الشكلية الدينامية لشخصيتهم

  
  مناقشة النتائج

يتضح من الطريقة التي بني فيها المقيـاس فـي صـورته            
الروسية، ومن الطريقة التي اتبعت في تعريبه وتعديله،        األصلية  

ومن دالالت الصدق التمييزي، ومـن دالالت صـدق الثبـات           
العاملي المستخرجة للمقياس في صورته المعربة، ومن ارتبـاط         
فقرات كل سمة مع المجال الذي تنتمي إليه، وارتباطها بالمقياس          

فالفقرات فـي  . دقالكلي، أن المقياس يتمتع بدرجة كافية من الص 
. معظمها، ارتبطت ارتباطًا إيجابيا بقيم متوسطة مع الدرجة الكلية        

وهذا مؤشر على أن الفقرات تقيس كل سمة وفقًا لكل مجال، كما            
يمكن اعتبار قوة وإيجابية معامالت ارتباط الفقرات مع مقاييسها         
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الفرعية أو تمايز هذه المعامالت فيها، دليلًا على تنـوع وتمـايز            
  .السمات الذي يقيسها المقياس

باإلضافة إلى دالالت الصدق التي اعتبـرت دالالت جيـدة          
وكافية، فإن دالالت الثبات كانت مقبولة للسمات كافة، كما ويمكن    
اعتبار دالالت التباين المستخرجة للمقـاييس الفرعيـة والكليـة          

  .مشجعة، وتقترب قيمها من معامالت ثبات المقياس األصلي
إلى دالالت الثبات للمقياس، يمكن الوثوق وبدرجـة        وبالنظر  

عالية من أن الخطأ في تقدير السمات الممثلة في الدرجات علـى            
المجاالت يظل في حدوده الدنيا، وهذا يعني أن فقرات كل مقياس           

  .فرعي يقيس وبفاعلية ما يقيسه ذلك المقياس ككل
هذه النتائج في مجملها تقدم دالالت إيجابيـة علـى صـدق            
الصيغة األردنية للمقياس وثباتها وفاعلية فقراتهـا فـي العينـة           

  .المستخدمة في الدراسة الحالية
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Psychometric Properties for Arabic Jordanian Modified Version of 

Rocalov Formal Dynamic Personality Characteristics 
 

Mohammad Baniyounis, Amjad Abu-Gdai  

 

ABSTRACT 
 

This study aimed at deriving the psychometric properties of Rucalov formal dynamic personality 
characteristics scale, among an available sample of students at the university of Jordan and Al-Ahliyaa 
Amman University. The sample consisted of (961) male and female students aging from (18-24) years of 
those who were enrolled for the (2007-2008) academic year. The final version of the scale was used, and 
the results were analyzed using varimax and principal components factor analysis. Based on the results of 
correlations between the items and the total score, seven items were dropped due to thier value which was 
less than (0.30) correlation level. Percentages of variance were close to one another as: the range of the 
activity trait factors was (10.23%-11.60%), and (9.16%-12.25%) for the flexibility trait factors, (7.86%-
11.11%) for the responsiveness trait factors, and (11.38%-13.70%) for the emotionality trait factors. The 
majority of items have saturated within the factor that belongs to it in the original version of the scale. The 
scale achieved appropriate reliability indicators from (0.70 to 0.79) using Cronbach Alpha, and from (0.70 
to 0.82) using split-half reliability. In light of these results, we recommend using the scale in the Jordanian 
environment. 

KEYWORDS: Rocalov scale of formal dynamic personality characteristics, Psychometric 
properties. 
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