
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 م0202لسنة  الثالثون السادس  و العدد                              جامعة أسوان      –مجلة كلية التربية 

    عبدالسالم دمحم خصية  د/ منصور دمحم السيد    أ.م. د/ دمحم أحمد سيد   أ/منىالخصائص السيكومترية لمقياس سمات الش

   

 

 إعـــــــــذاد

 

 مني عبذ انسالو دمحمانطانبة/ 

  

 اشـــــــزاف 

 د / .و.أ           / 

 – المتفرغأستاذ الصحة النفسية  

 جامعة أسوان –كلية التربية 

المساعد الصحة النفسية  استاذ

 جامعة أسوان –كلية التربية  –



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 م0202لسنة  الثالثون السادس  و العدد                              جامعة أسوان      –مجلة كلية التربية 

    عبدالسالم دمحم خصية  د/ منصور دمحم السيد    أ.م. د/ دمحم أحمد سيد   أ/منىالخصائص السيكومترية لمقياس سمات الش

   



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3 م0202لسنة  الثالثون السادس  و العدد                              جامعة أسوان      –مجلة كلية التربية 

    عبدالسالم دمحم خصية  د/ منصور دمحم السيد    أ.م. د/ دمحم أحمد سيد   أ/منىالخصائص السيكومترية لمقياس سمات الش

   



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 م0202لسنة  الثالثون السادس  و العدد                              جامعة أسوان      –مجلة كلية التربية 

    عبدالسالم دمحم خصية  د/ منصور دمحم السيد    أ.م. د/ دمحم أحمد سيد   أ/منىالخصائص السيكومترية لمقياس سمات الش

   



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 م0202لسنة  الثالثون السادس  و العدد                              جامعة أسوان      –مجلة كلية التربية 

    عبدالسالم دمحم خصية  د/ منصور دمحم السيد    أ.م. د/ دمحم أحمد سيد   أ/منىالخصائص السيكومترية لمقياس سمات الش

   



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6 م0202لسنة  الثالثون السادس  و العدد                              جامعة أسوان      –مجلة كلية التربية 

    عبدالسالم دمحم خصية  د/ منصور دمحم السيد    أ.م. د/ دمحم أحمد سيد   أ/منىالخصائص السيكومترية لمقياس سمات الش

   

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7 م0202لسنة  الثالثون السادس  و العدد                              جامعة أسوان      –مجلة كلية التربية 

    عبدالسالم دمحم خصية  د/ منصور دمحم السيد    أ.م. د/ دمحم أحمد سيد   أ/منىالخصائص السيكومترية لمقياس سمات الش

   

 انشَوع انعوامم انعبارات

  انعامم انثانث انعامم انثانٌ انعامم األول

1 11‚0  40‚0 20‚0 

2 15‚0 44‚0 11‚0 22‚0 

3 46‚0  45‚0 42‚0 

4  41‚0 11‚0 21‚0 

5  43‚0 40‚0 32‚0 

6   41‚0 20‚0 

2  25‚0  56‚0 

4 44‚0 40‚0 16‚0 42‚0 

9 12‚0  42‚0 24‚0 

10 22‚0 44‚0 14‚0 24‚0 

11 41‚0  13‚0 26‚0 

12 44‚0 25‚0  26‚0 

13  12‚0  04‚0 

14 40‚0 11‚0 12‚0 20‚0 

15 32‚0  49‚0 39‚0 



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8 م0202لسنة  الثالثون السادس  و العدد                              جامعة أسوان      –مجلة كلية التربية 

    عبدالسالم دمحم خصية  د/ منصور دمحم السيد    أ.م. د/ دمحم أحمد سيد   أ/منىالخصائص السيكومترية لمقياس سمات الش

 انشَوع انعوامم انعبارات   

  انعامم انثانث انعامم انثانٌ انعامم األول

16 24‚0   59‚0 

12 25‚0   56‚0 

14 52‚0  36‚0 46‚0 

19 66‚0   46‚0 

20 61‚0  14‚0 41‚0 

21  26‚0 40‚0 22‚0 

22 51‚0  53‚0 59‚0 

23 60‚0 14‚0  40‚0 

24 69‚0   44‚0 

25 59‚0  19‚0 43‚0 

26  45‚0  21‚0 

22 44‚0 19‚0 12‚0 26‚0 

24 21‚0 20‚0 24‚0 14‚0 

29 33‚0  41‚0 31‚0 

30 50‚0  11‚0 22‚0 

31 53‚0   34‚0 

32  23‚0 40‚0 20‚0 

33 51‚0   24‚0 

34  66‚0 35‚0 52‚0 

35 34‚0 44‚0  42‚0 

36 46‚0   33‚0 

32  14‚0 59‚0 39‚0 

34  43‚0  20‚0 

39 49‚0 16‚0  24‚0 

40  50‚0  35‚0 

41   52‚0 29‚0 

42 12‚0  46‚0 34‚0 

43   52‚0 34‚0 

 نسبة انتباٍن انكهي 3‚21 3‚52 2‚23 انجذر انكامن

 32‚60 2‚46 4‚31 16‚42 نسبة انتباٍن انعامهي



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9 م0202لسنة  الثالثون السادس  و العدد                              جامعة أسوان      –مجلة كلية التربية 

    عبدالسالم دمحم خصية  د/ منصور دمحم السيد    أ.م. د/ دمحم أحمد سيد   أ/منىالخصائص السيكومترية لمقياس سمات الش

   

انمتوسط انحسابٌ  انمجموعات

 نسمات انشخصَة

االنحزاف انمعَارً 

 نسمات انشخصَة

قَمة "ت" 

 انمحسوبة

مستوى 

 انذالنة

انمجموعة 

 انعهَا

23‚302 79‚6 23‚7 03‚0 

انمجموعة 

 انذنَا

33‚36 27‚5 

 

 



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11 م0202لسنة  الثالثون السادس  و العدد                              جامعة أسوان      –مجلة كلية التربية 

    عبدالسالم دمحم خصية  د/ منصور دمحم السيد    أ.م. د/ دمحم أحمد سيد   أ/منىالخصائص السيكومترية لمقياس سمات الش

   

 



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11 م0202لسنة  الثالثون السادس  و العدد                              جامعة أسوان      –مجلة كلية التربية 

    عبدالسالم دمحم خصية  د/ منصور دمحم السيد    أ.م. د/ دمحم أحمد سيد   أ/منىالخصائص السيكومترية لمقياس سمات الش

   

 

 



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12 م0202لسنة  الثالثون السادس  و العدد                              جامعة أسوان      –مجلة كلية التربية 
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