
          

إعداد

فتحية عبد الرؤف. / د

تقديم 

سامح عبد الرؤف/ نفسي أول باحث 



:تتكون قائمة مقاييس الشخصية من 

كراسة التعليمات

كراسة األسئلة

ورقة اإلجابة



:وصف قائمة مقاييس الشخصية 

:تتكون قائمة مقاييس الشخصية من ثمانية مقاييس لقياس سمات الشخصية وهي 

(ك)مقياس المشاركة االجتماعية 1)

(ع)مقياس الثبات االنفعالي 2)

(م)مقياس المسئولية االجتماعية 3)

(ت)مقياس االبتهاج 4)

(خ)مقياس التسامح 5)

(ق)مقياس الثقة في النفس 6)

(أ)مقياس الثقة في اآلخرين 7)

(ط)مقياس التسلط والسيطرة 8)



6ص: خطوات التطبيق 

7ص :(التصحيح طريقة) الدرجات تقدير

إجابة من أكثر علي تحتوي التي البنود تحذف.

(2) الصحيحة اإلجابة تعطي حيث مقياس لكل التصحيح مفتاح في جاء لما وفقا التصحيح يتم 
(16 –15)ص .(صفر) والخاطئة (1) والوسيطة

تستخرج ثم اإلجابة ورقة في لها المخصص المربع في مقياس لكل الخام الدرجة تسجيل يتم 

  بالجداول باالستعانة الجنس حسب الخام للدرجة المقابلة التائية الدرجة

19 ،18 ،17 ص : البنين جداول•

22 ، 21 ، 20 ص : البنات جداول•

الشخصية مقاييس لقائمة السيكولوجي التفسير ثم•



تقدير الدرجات 



تقدير الدرجات



: التائية الدرجة تفسير

 (ايجابي تطرف) جدا   مرتفع مستوي علي تدل 70 عن زادت إذا التائية الدرجة 

.تقيسها التي السمة في

ما حد إلي مرتفع مستوي علي تدل (70-61) بين تترواح التي التائية الدرجة.

السمة في االعتدالل علي تدل (60-40) بين تتراوح التي التائية الدرجة.

منخفض مستوي علي تدل (39-30) بين تتراوح التي التائية الدرجة.

تطرف) جدا منخفض مستوي علي تدل 30 عن تنخقض التي التائية الدرجة 

  .السمة في (سلبي



: للمقاييس السيكولوجي التفسير

 من الشخصية مقاييس قائمة من مقياس لكل التائية الدرجة تفسير يتم

(10 –9)ص الشخصية مقاييس لقائمة السيكولوجي التفسير خالل



: للحل مثال

سعود : االسم

17 : العمر

ط أ ق ح ت م ع ك المقياس

الدرجة
22 33 29 38 36 32 29 34 الخام

التائية



: الحل طريقة

(19-17) ص البنين جدول في نبحث.

للدرجة السفلي الخانة في للقائمة الفرعية المقاييس من مقياس لكل التائية الدرجة تكتب 

.االجابة ورقة غالف علي الخام

الفئة لتوضيح 9 ص الدرجات تفسير لجدول نذهب ثم.

(10 –9)ص المقاييس لقائمة السيكولوجي التفسير ثم

ط أ ق ح ت م ع ك المقياس

الدرجة
22 33 29 38 36 32 29 34 الخام

48 69 58 79 71 54 59 67 التائية


