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 "EPQ آيزنك للشخصية "استخبار

 الصيغة العربية )ترجمة وإعداد أحمد عبدالخالق(
  سنة وأعلى 61للراشدين 

 طار النظري:اإل

ويشمل   Extraverion : االنبساطيلشخصية من أربعة مقاييس فرعية ه" ل"آيزنك يتكون استخبار        

 ، ومقياس الذهانيةويشمل على ثالثة وعشرون بندا   Neuroticism ، ومقياس العصابيةبندا   عشرون

Psychoticism   ومقياس الكذبويشمل على خمسة وعشرون بندا ، Lay   ويشمل على ثالثة وعشرون بندا .  

   بند(: 02االنبساطية في مقابل االنطوائية ) -6

ل إلى مجموعة من المظاهر السلوكية التى تتراوح بين الميول عامل ثنائي القطب ويشير هذا العام        

، وبين الخجل أخذ األمور هونا ) قطب االنبساط(االجتماعية واالندفاعية والمرح والتفاؤل والتهوينية أو 

. وبينما لمثابرة والجدية ) قطب االنطواء(وعدم االندفاع والتباعد واالعتزال والتشاؤم وا يوالترو االجتماعي

 ي، فان ذلك التوجيه داخللدى المنبسط يارج وال غرو فالنشاط الغالب سلوكوجيه الذات واالهتمامات نحو الخت

حد ذاته  يف -بقطب االنطواء أنه . وأهم ما نود التركيز عليه فيما يختص يلدى المنطو ياذ النشاط الغالب عقل

       .(02:  0222ليس قطبا مرضيا )باثولوجيا( على االطالق ) أحمد عبد الخالق ،  -

 بند(: 02) في مقابل االتزان االنفعالي  العصابية -0

، طرف يف يتوافق والنضج أو الثبات االنفعالالقطب على شكل متصل يجمع بين مظاهر حسن ال يعامل ثنائ 

تقترب من الطرف الموجب  يقط الت. فالنالطرف المقابل يف يالثبات االنفعال ذا التوافق وعدموبين اختالل ه

ه نحو الطرف السالب تتج يا وغير العصابية ، أما النقط التللمتصل تمثل الشخصيات المتكاملة والثابتة انفعالي

  . العصابية يأ التكامل وغير الثابتة انفعاليا  فتمثل الشخصيات ضعيفة  يللمتصل الفرض

ن يكون الشخص عصابيا أو غير ليست فروقا كيفية بمعنى أ يوغير العصاب يوالفروق بين العصاب        

  .(02:  3991أساسها ) أحمد عبد الخالق ،  يفروق كمية ف ي، بل هيعصاب

 يلية مبالغا فيها، ولديهم صعوبة فالعصابية الى أن تكون استجاباتهم االنفعا يويميل ذوو الدرجات العليا ف

م من اضطرابات بدنية من نوع ، وتتكرر الشكوى لديهرات االنفعاليةالعودة إلى الحالة السوية بعد مرورهم بالخب

، كما يقررون بأن لديهم كثيرا من الهموم الهضم واألرق وآالم الظهر وغيرها، مثل الصداع واضطراب بسيط

صابة باالضطرابات يهم االستعداد أو التهيؤ لإلفر لد، ويتواك من المشاعر االنفعالية الكريهةوالقلق وغير ذل

، وتشتد الضغوط عليهم ) أحمد عبد الخالق، حيث تحدث فعال عندما ينعصب األمر، وتزداد المشقةالعصابية، 

 ي، بل هيأو االضطراب النفس neurosis العصاب يليست ه neuroticism (. والعصابية09:  0222

اال بتوافر درجة مرتفعة من العصابية والضغوط  يحدث العصاب الحقيقصابة بالعصاب، وال ياالستعداد لإل

( أو الضطراب البيئة خسارة ماليةنتيجة لحوادث وخبرات الحياة ) stress الشديدة أو المشقة واالنعصاب

  . (02:  0222بمرض مزمن( ) أحمد عبد الخالق ،  كاإلصابةالداخلية ) 
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 بند(: 02الذهانية ) -2

صابية ، ولكن الذهانية عامل مستقل عن عامل العن العصابيةبالذهانية بأنها ليست درجة متطورة مويقصد 

ذهانية ، هناك عامل آخر مستقل يربط بين المتعامد عليه وغير مرتبط به. فكما يوجد عامل يربط باالتزان

، Psychosis أو الذها يالمرض العقل يعلى الرغم من أن الذهانية ليست ه. ووالسواء على شكل متصل آخر

فان المرضى العقليين يكشفون عن درجة مرتفعة على هذا العامل ولكنهم ليسوا وحدهم ) انظر : أحمد عبد 

  . (0222،  3993الخالق ، 

وقاس ، مما  يامل الذهانية بأنه : بارد وعدوانويوصف الشخص الذى يحصل على درجة مرتفعة على ع        

ومتمركز حول ذاته، ال يتأثر بالمشاعر الشخصية، وك المغرب والمضاد للمجتمع ، يؤدى إلى أنواع من السل

حب األشياء غير ، مندفع، متبلد، صارم العقل، متصلب، غير مكترث باألخطار، مع عدم االهتمام باآلخرين

، فان الفصاميين ومرضى للمصطلح اإلكلينيكي. ولم يوضع عامل الذهانية ليرادف االستخدام العادية والغريبة

الهوس / االكتئاب والسيكوباتيين والمجرمين يكشفون جميعا عن درجات مرتفعة على هذا العامل ) أحمد عبد 

  .(12:  0222الخالق ، 

: مدى مطابقتها لمقتضيات الواقع المحيط بالذات . فهو يربط هذا العامل ظواهر السلوك من حيث وينتظم        

(، وينظمها مع غيرها و التلميح( والمعتقدات الخاطئة )أو التوهماتلهالوس وأفكار االحالة ) أبين ظواهر مثل ا

حاالت  ية الوجدانية( أو الحركية ) كما فحاالت البالد ياالدراكية أو الوجدانية ) كما ف من الظواهر

قطب السواء )أحمد  االضطرابات الكتاتونية( على محور واحد بحيث تكون أقرب إلى قطب االختالل أو إلى

  .(13:  0222عبد الخالق ،

وان الميزة االساسية الستخبار "ايزنك" للشخصية هو تقديم متغير جديد يطلق علية اسم الذهانية على الرغم من 

يتخذ دليال على أن المقاييس غير صالحة لقياس سمات  أالان هذا المصطلح الطب نفسى )السيكاترى( يجب 

بدرجات ، توجد بساطة إلى سمة أساسية في الشخصيةء . إن كلمة " الذهانية "تشير بالشخصية لدى األسويا

، وإذا وجدت بدرجة كبيرة ، فإنها تهيئ الشخص وتجعله قابال  لتطوير شذوذ نفسى متفاوتة لدى جميع األفراد

أن نسبة صغيرة جدا  ، ذلك يبعيدة كثيرا  عن الذهان الحقيق )سيكاترى(. ومع ذلك تعد حيازة مثل هذا االستعداد

من الناس الذين حصلوا على درجات ذهانية مرتفعة هم الذين ُينتظر أن يكشفوا عن ذهان ما خالل مجرى 

شخاص العاديين )غير ، وعند مناقشة نتائج القائمة مع األونظرا  لعديد من األغراض العمليةحياتهم . 

مثل العصابية والذهانية، ونستخدم بدال  السيكياترية  ، فإن من المفيد أن نستبعد تماما  المصطلحاتالمتخصصين(

نقال عن أحمد عبد الخالق ،  ) . Tough- mindedness والعقل الصلب Emotionality : االنفعاليةمنهما

3993 :31) 

 بند(: 01الكذب ) -4

الميل أما مقياس الكذب، يهدف إلى قياس ميل بعض المفحوصين إلى " التزييف إلى األحسن" . ويتضح هذا 

على وجه الخصوص عند تطبيق االستخبار في ظل ظروف يبدو فيها هذا الميل مسيطرا  على الفرد غالبا ) 

مثال على ذلك أن ُيستخدم االستخبار بوصفه مقابلة شخصية للحصول على وظيفة (. ومع ذلك فهناك صعوبات 

. تظاهر أو التصنع وإخفاء الحقيقةلمعينة فيما يتعلق بالدرجات على المقياس من حيث ما هي إال مؤشرات ل

عامال  معينا  ثابتا  في في أن مقياس الكذب يقيس أيضا   -باإلضافة إلى قياس الكذب  -وتبدو الصعوبة األساسية 
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، والذى يمكن أن يشير إلى درجة ما من درجات السذاجة االجتماعية، والدليل قوى في صف كال الشخصية

 ، فإن مقياس الكذب يقيس الرياء أو التصنع وإخفاء الحقيقة.(12:  3993ن )أحمد عبد الخالق ، الجانبي

 استخدماته: 
  يستخدم لقياس الشخصية في العديد من المجاالت مثل اختبار األفراد واإلرشاد الطالبي والمهني وفي التشخيص

 اإلكلينيكي.

 .يستخدم فردي أو جماعي 

 طريقة التطبيق والتصحيح: 

، تم مطابقة إجابته بالجدول التالي، يجيب المفحوص عن األسئلة )نعم / ال ( ويبندا   93من يتكون االستخبار 

 وعندما تتطابق إجابة المفحوص سواء )نعم( أو )ال( يعطى درجة  واحدة، وإذا خالف ذلك يعطى صفر:

 بند( 02الكذب ) (بند 02العصابية )  بند(02االنبساطية ) بند( 02الذهانية ) 

 
 نعم

 
39-01-02-13-41-
42-02-66-69-20-
22-24-22-93 
 

 
3-32-34-36-00-

12-14-12-46-
49-01-02-63-
20-22-21-22 

 
1-2-30-30-02-04-

02-10-16-42-44-03-
00-09-61-60-62-22-
24-26-22-23-20 

 
0-31-32-11-06-

62-29-29 

 
 ال

 
6-9-33-09-10-19-

04-02-60-21-92 

 
32-06-40 

  
4-0-2-03-00-12-

43-40-42-00-
62-64-23-20-26 

     المجموع

     التصنيف

 

 معايير مقياس ايزنك للراشدين

 الكذب العصابية االنبساطية الذهانية البعد

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور التصنيف

 9-2 8-2 62-2 7-2 8-2 8-2 2 6-2 منخفض

 67-62 67-9 69-66 67-8 61-9 67-9 1-6 8-0 متوسط

 فأعلى 68 فأعلى 68 فأعلى 02 فأعلى 68 فأعلى 67 فأعلى 68 فأعلى 7 فاعلى 9 مرتفع
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 الصيغة العربية من استخبار آيزنك للشخصية لألطفال :

 نبذة عن املقياس:

  الكذب ( وتم استبعاد بعد الذهانية النخفاض  –العصابية  –مكون من ثالثة أبعاد ) االنبساطية

 ثباته.

  سنة . 30سنوات إلى  2يطبق على األطفال من عمر 

  بند. 09يتكون من المقياس من 

 يطبق فردي أو جماعي 

 

 طريقة التصحيح:
، وعندما تتطابق بالجدول التالي تم مطابقة إجابتهيجيب المفحوص عن األسئلة )نعم / ال ( وي

 إجابة المفحوص سواء )نعم( أو )ال( يعطى درجة  واحدة، وإذا خالف ذلك يعطى صفر: 

 

 بند( 02الكذب )  بند( 02العصابية )  بند( 69االنبساطية )  

 
 نعم

2 ،32 ،30 ،32 ،39 ،00 ،
04 ،02 ،11 ،12 ،19 ،40 ،
40 ،49 ،00 ،02  ،09 

3 ،1، 0،2،33 ،31 ،
02 ،00 ،12 ،10 ،14 ،
10 ،16 ،12 ،42 ،41 ،
46 ،42 ،02 ،00. 

4 ،34 ،36 ،32 ،03 ،06 ،
02 ،13 ،03. 

 
 ال

09 ،04  0 ،6 ،9 ،30 ،01 ،43 ،
44 ،42 ،01 ،06 ،02. 
 

    المجموع

    التصنيف

 

 معايير  مقياس ايزنك لألطفال

 الكذب العصابية االنبساطية البعد

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور التصنيف

 4-2 4-2 1-2 2-2 9-2 62-2 منخفض

 62-2 64-2 61-7 64-1 67-62 67-66 متوسط

 فأعلى 61 فأعلى 62 فأعلى 67 فأعلى 62 فأعلى 68 فأعلى 68 مرتفع

 


