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                                           :املقدمة

مقت امند ذمسد ذتد لذهجدمدذذمقج د ذد  د ذممنفسد دقج  ذاسطلبجعذمد ذاجملد لذا ة دعذيفذاسيجد  ذاسنف د ،ذ  سد ذفن د لذذفل
يفذحج منندد ذاسج مجددعذبتيجددج ذشلبددج لذذيلددت اا رنيدد مذددد ذهدد د،ذمقددتذخهددت ذد  دد صذاسددنف ذيفذمناددالذهددلدذاس دد  ل،ذم دد ذ

ذن تطجعذخلذننظ ذمنا م ن ذماة ذد  ذخيل  ذماا تن ذخبب ر ذشلبج هت ذمخص لذيل  ية .ذحىتاآلخا  ذ

 دؤمسعذدد ذ د  دعذاسطد  ف،ذمند   ذبدااماذس اد  دعذخمذاست  جد ،ذي د ذم ذخ لذحتت دتذخصد لذاسطلبدجعذمن دتطجعذامةد لذا 
خاجيد ذام ماد لذس ئد ر ذذنتيد صفبااماذس اد  عذخمذاست  جد ذيفذمن   ذ فذميس ذم  دت ذامة لذا  ؤمسعذد ذ د  عذاسط 

ذذذماجنعذ ن غ ذخلذمنت ا اذ جة ذهلدذادص لذمججاة ذخمذباضة .ذم ذهن ذأتيتذخمهجعذهلدذاست ايلع.

                                   مشكلة الدراسة:

)اإلنجغاام(.ذهجتيلد ذ–   دعذ  مادعذشمطدقذم دقذميجد  ذ   د ذاسغاضذم ذهلدذاست ايلعذه ذمناالذخص لذاسطلبجعذست 
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذميلاهذهلدذاست ايلعذسإل  بعذد ذاديلئ عذاست سجع:

ذخ ذم ذخص لذاسطلبجعذاست اعذيفذنظ مذاإلنجغاامذ طس ذاسن  ذاس  رتذسط  عذي ج لذاسا  مذماس بجع؟-1

م ذه ذبام ج ذادص لذاسل ذ نت  ذفسج ذ   عذي ج لذاسا  مذماس بجع،ذمم ذه ذمايمذاسطلبجعذاسدل ذ نت د ذفسجد ذاسدن  ذ-2
ذاس  رتذساجنعذاس حث؟

 أهمية الدراسة: 

إلن د  ذذاذجعذهلاذاس حثذأتيتذم ذخمهجعذمفة مذص ذاسطلبجعذمم س ذم ذخياذلاسدفذيفذخشدس لذاس د    ا ذاس  حثذخلذخمه
آسجدددعذمن يلدد عذهسننددد ذمددد ذذي  ددع.ذحجدددثذخلذمناددالذصددد ذاسطلبدددجعذسددت ذ   دددعذ  مادددعذشمطددقذميسددد ذخلذ ددؤش ذف ذمةدددع

ةد  عذف ذإلةد صذصد ذشلبجت ،لاذاجدعذدملذمدا ذيفاست ايلد ذا ن يلدةذس ط سدةذا تيدتمذس ت ايلدعذام مذختبد  اإلحتت تذ
منطدددلج ذخيلددد  فذاست دددافذممندددت ذم دددت  ذاستحبدددج ذاست ايلددد ذس ط سدددة،ذلافةددد  عذف ذمنطددد  اذام اندددةذاسطلبدددجعذاسددد ذ

س ،ذلاإلةدد  عذف ذمةددعذا طدد ذم ددحج ذنف ددج ذ ايلددجعذيفذام ماددعذمقدد ذحييددقذصدد صحيتدد إذفسجةدد ذاسط سددةذيفذخيندد صذا اح ددعذاست
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استدددت   ذا ن يلددد عذماسددد ذمنتن يلدددةذمصددد ذاسطلبدددجعذاسددد ذ ت تدددعذبددد ذاسط سدددةذمددد ذشملذهددد دذمددد ذذاستأهج جدددعذا ةنجدددعذم ااردددق
ذاسط فذاآلخا  .

 حدود الدراسة:

)اإلنجغاام(ذسدددت ذ   دددعذ  مادددعذشمطدددقذهجتيلددد ذ–عذاس ددد رتذم دددقذميجددد  ذ   ددد ذلذصددد ذاسطلبدددج تحدددتشذاس حدددثذبتاددداذ
ذ.2411-2414عذماسااباعذمس ا مذاست ايل ذس  اح عذام ماجعذادم ذس  ن الذادم ذماسث نجعذماسث سث

 التعريف اإلجرائي للمصطلحات:

 PERSONALITYمنط الشخصية:

هجتيلدد ذساصدد لذذ–  ج ذاست دداعذا س نددعذ يجدد  ذ   دد  ذخد دد ذش  ددعذحيبدد ذد جةدد ذا فحدد  ذيفذخ ذمدد ذا يدد اددالذ ندد
ذاسطلبجع.

 األمناط التسعة للشخصية اإلنيكرام:

هجتيلدد ذساصدد لذذ-د جةدد ذا فحدد  ذيفذخ ذمدد ذا يدد  ج ذاست دداعذا س نددعذ يجدد  ذ   دد ذ ذخد دد ذش  ددعذحيبدد لذ نددمنادداذ
ذاسطلبجعذاست اع.

 املقياس:

دتلذد د ذشدس ذد د  الذمنيا ا دعذسيجد  ذخصد لذاسطلبدجعذاست داعذسدت ذ   دعذام مادعذيفذه ذجم  دعذم ذاسفياالذاس ذخ
ذيل   ع.
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 األدب النظري:

 Personality Typeمنط الشخصية 

استنظددج ذخيثدداذد  مجددعذ ذجت ددعذم حدد  ذخمذتددعذم ح ئددعذمدد ذاس دد  ل،ذمهدد ذندد  ذمدد ذف منددكذصدد ذاسطلبددجعذ ندد اددالذ
ذ(2442)اإل  ا  م ،ذذ،ذماس  عذ مصذمس لذم ذادص لممش ال

 ادددنذدددد ذلت ددد ذاسا  جددد لذاسنف دددجعذاسف د دددعذيفذذMetaphor"منا  ذجمددد   ذصددد ذاسطلبدددجعذ نددد  Risoادددالذ   ددد ذم 
جدعذهب ذجم  دعذم ذاد ااشذم ذشملذه ه ،ذممناس ذاستف د ذاست ن م ذبنيذماايدمذبند صذاسطلبدجعذاسث يشاخ ن ذاس ذ ط  ذ

ذ(Riso, 1995,P.6)")ا ط داذماستفس ذماسغا م (

 ،ذمهدد ذبددلسكذ"جت ددعذس بددف لذا تطدد هبعذاسدد ذمنس نددهذيفذم ددتة ذحجدد  ذاسفدداشذمالذ ضددعذستغجدد ذي ددذم اددالذاساتدد  ذ ندد 
ذ(22، 2444")اسات  ، تلذد  ذ  هاذاسطل 

 ذ طدد ي لذيفذاسبددف لذ"مفة مذ طدد ذف ذ ئددعذخمذ ددن ذمدد ذاسندد  ذخمذاد ددااشذاسددل م اددالذا دد  ذصدد ذاسطلبددجعذ ندد 
ذ(0-1،ذ 2442")ا   ،ذهبلدذاسبف لذمن  مة خباضة ذد ذباضذيفذش  عذذخت  خاسا معذمفلذ

 التعريف النظري:

لذ(ذخدد د،ذذسدكذخ2)ذما دلي  ذيفذاسفيدا ذRiso(ذ1991)ذةا ذ    ص ذاسطلبجعذاسل ذق مذب ذ ت عذاس  حثذمناا  ذ
ذ)اإلنجغاام(.  ذسيج  ذادص لذاست اعذس طلبجعيفذحبث ذاحل  ذا يج  ذاسل ذق مذب ةا ذ  ذيلتا  خاس  حثذقتذ

 اإلنيغرام –األمناط التسعة للشخصية 

منبدنج ذيد ذ داشذيفذصد ذ رج د ذمد ذجم  ددعذذ"فمس نجعاست اعذس طلبجع.ذاإلنجغاام،ذ ن ذمفة مذادص لذPacwaمناالذ
لذما بددد ر ذد ددد ذم ددد ذاس ددد  ذدت ددد شاف قددد ذماحدددتذف ذصددد ذ قددد ذمن ددداعذمذسدددكذخصددد لذمن ددداعذس طلبدددجعذمنتدددت إذمددد ذ

ذ(ذPacwa,1999,P.1)"ذاسطلبجعذاسارج جعذس 
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من دداعذذ"نظ مذ ي دد ذاسطلبددجعذاإلن دد نجعذف ةدد مذادصدد لذاست دداعذس طلبددجعذ ندد (ذمفVita,2002,P.1)ذممناددالذ جتدد 
حب ددةذذ  دد كخصدد لذ رج ددجعذس طلبددجع،ذميسدد ذهججمهدد ذددد ذ ا ددقذم حظددعذخشددس لذاس دد   ،ذاسدد ذ  دد كذهبدد ذاسفدداش،ذفذ

خحتذهلدذادصد لذببد   ذخيل يلدجع،ذد د ذاسداه ذمد ذم د شذيلد راذادصد لذاسث  نجدعذادخدا ذيفذاسطلبدجعذاسد ذمنسد لذدد ش ذ
ذعتم عذست  ذيفذاس قهذنف  ".

"اسا  ذاسددل ذاإلنجسدداامذ ندد ذ(ذمفةدد مذادصدد لذاست دداعذس طلبددجعذيفذنظا ددعLifeworkx,2002,P,3)ذممناددالذمنظ ددع
ذ ظةاذم ن ذش ن مج لذاسطلبجعذد ذ ا قذمن اعذخص لذس طلبجع".

"مبددط  ذذ ندد ذThe Enneagramمفةدد مذادصدد لذاست داعذس طلبددجعذيفذنظا ددعذاإلنجغداامذ Rise (2442)م ادالذ
 Gramاس ذمناعذاساق ذمن اع،ذما يطعذاآلخاذس س  دعذمهد ذذEnneaذمه ذالخيل يل ذاإلها يجعذمه ذمايةذم ذميطانيذمذ

 اس ذمن اعذخصد لذس طلبدجعذاسد ذمنتسد لذمنةد ذGeometric Figure ذممناعذلط ذخمذشس ذهنتيل ذخمذ ج م  
ذلجت هددد اإل،ذمخشدددس لذاس ددد   ذا ددد    ذسددد ،ذمذاسط جادددعذاس طدددا ع،ذمتضددد نعذاسا قددد لذاسطلبدددجعذاستاخ جدددعذا ايدددت ذس فددداش

ذنفا سجددددعاإل عذماس شددددا   ع،ذم شمشذخ ا سدددد ذاسس منددددعذست دددد ،ذمخ  ددددجعذفح دددد  ذاسفدددداشذا  جددددمذسدددد ،ذميددددلسكذشما ادددد ذاسطددددا  ذ
ذ.Rise (2003,P.32)،ذنت  ه ف من ذا  ة دجع،ذمم ذ ث ذممجس نجمم من ذاست  دجع،ذمد ق

 التعريف النظري:

ذ طلبددجع.ذاإلنجغدداام.ذخددد دذذسددكذخلذاس  حددثذقددتساصدد لذاست دداعذسذRisoأيخددلذاس  حددثذلاستاا دد ذاسددل ذمةددا ذ   دد ذ
ذيفذحبث ذاحل  ذا يج  ذاسل ذق مذب ةا ذ    ذخيل سجةذقج  ذاسطلبجع:ذيلتا  خ

يفذقجد  ذاسطلبدجعذميد ذذجت هد لفاسا مدعذسيج يلدة ،ذفذذخلذهند  ذخ بادعذذجت هد لاإل  ذخيل سجةذقج  ذاسطلبدجعذبتند  ذمنتن
شذهد ذي د ذ ااهد ذاسفداشذشلبدجعذاسفداذذاسدل ذ نظداذف ذاسطلبدجعذد د ذخلذجتد د  إلخيل  فذمانيذيفذبن صذا يجد  ،ذس ذذجت دف

 ذ ات ددتذاسددل ذ نظدداذف ذاسطلبددجعذد دد ذخندد ذي دد ذ ااهدد ذاآلخدداملذ  نددذجتدد داإل ت ددعذخيلدد  فذاستيا دداذاسددلايت،ذمذ ذنف دد ،ذ  ندد
 لذاس د   ذخمذاد اد لذاسث سدثذاسدل ذ نظداذف ذاسطلبدجعذمد ذخدذجتد داإلآلخدا  ذيفذبند صذمي  ج دة ،ذخمد ذخيل  فذمنيا داذا

لبدجعذمد ذ ام دعذاالشدا  ذاساابدعذف ذاسطذجتد داإل  جدعذخمذادشارجدع،ذبجن د ذ نظداذاس ذ يد مذهبد ذاسفداشذ  ن د ذ ات دتذا يد  ج ذاسا
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خت ددددددد  الذجتددددددد دذاإلاإلاسطلبدددددددجع،ذعددددددد ذ ات دددددددتذهدددددددلاذذةدددددددطاالالفاسدددددددل ذ ادددددددتدذ ام دددددددت"م ذخهددددددد ذحمايددددددد لذاس ددددددد   ذمذ
ذمن ةج ذم  مذديل سجةذقج  ذاسطلبجع:ذ ت ذ(.ذميل ل2442)يل   ل،يلي  جعاإل

 أسلوب التقرير الذايت:-1

اسفداشذد د ذذي  ذ ااه ذاسفاشذنف  ،ذدلذذ خنل ذ نظاذف ذشلبجعذاسفاشذد  ذاسذجت داإلتنتذخيل  فذاستيا اذاسلايتذد  ذ  
سيجدد  ذذيلدد سجةذاسدد ذمناددتسددلايتذمدد ذخ ضدد ذادخيلدد  فذاستيا دداذاذاستاخ جددعذممدد ذ طددااذبدد ،ذسددلسكذ اددتذاستا جدد ذددد ذمسن  مندد 
ذ(.1990)مح ش ذمخم م،ذاحل سعذاستاخ جعذس فاش

م ي مذاسفاشذ جة ذبتيت اذت من ذخمذيل  ي ذخمذمط داد،ذم ذخ لذميج  ذ طت  ذد  ذددتشذمد ذاسفيداالذاسد ذمندتم ذحد لذ
ذخمذشدف اذ بدعذه س د سفداشذدد ش ذدد ذذسدكذلاسستا س  لذاس   يجعذا ااشذقج يلة ،ذم ب  ذا يج  ذهللاذاسغاضذاسل ذ ادنذا

ذ(.Cronbach,1970)خحج  

ذيلددتلتام فيلددي  جعذاإلماديلدد سجةذادشارجددعذماديلدد سجةذخيلدد سجةذاستيا دداذمدد ذاسددلايتذخيثدداذخيلدد سجةذمنيددت اذاآلخددا  ذذتاددممن
د د ذ يداالذدت دت ذذحت ارة ف نجعذمنينجتة ذد  ذدجن لذي   ،ذمذ،ذمذسكذب  ةذيلة سعذفدتاشه ذممنبحجحة ذمفمسمشج د 

ذ(.1992)اسس ج  ،ذت ذاإلمس ل ذي ذاس  عذقميس ذخلذمنط 

ميددد  ج ذاستيا ددداذاسدددلايت،ذمه :اسا ددد  الذاستيا ا دددعذخمذيفذبنددد صذ يددداالذذيلدددتلتاماإلي يدددعذخيلددد سجةذخمذخصددد لذشددد راعذذمهنددد  
مد ذخيثداذادصد لذذع، داستيا اذصد ذخمذخيلد  فذاسا د  الذذ  ،ذما  اق ،ذمسس ذي د ذ  دتمذخلاإل   ذختج  اإلمذذيلتفة مجع،اإل
ذد ددد ذاس ددد عذا دددااشيفذبنددد صذ يددداالذميددد  ج ذاستيا ددداذاسدددلايت،ذسس نددد ذيلدددة عذاإلددددتاش،ذممنغطددد ذقدددت ذاإلمسددد لذذتلتام يلدددف

حد لذذيفذمندت جينيذف ذس دعذمندت جي لذد  مد ،ذمدث ذ يا ذمنت   لذسإل  بعذهدتذمد ذقج يلة ،ذميلة عذاستبحج ،ذممعذي 
خطددأ(ذخمذي يددعذبددتار ذسإل  بددعذمث )شار دد ،ذ) دد ،ذخم(ذ)م ا ددق،ذهدد ذم ا ددقمنددت   لذاإل  بددعذبددت  نيذمددث )نا ،ذال(ذخم

ذ)م ا قذبت  ددعذي دد  ال(ذمقددتذ سدد لذمدد ذس ددعذبددتار ذمثدد ذ،خ باددعذبددتار ذمثدد ذ)شار دد ،ذخحجدد  ،ذ ش اذ،ذال(ذخمذمدد خحجدد  
ذ.(2449)ل رج ،ذ،ذال( يلطع،ذبت  عذق ج ع،ذالذمنتط ق(ذخم)شار  ،ذه س  ،ذخحج  ،ذ ش ا،ذبت  عذي   ،ذبت  عذم تا
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 أسلوب تقدير اآلخرين:-2

 يدا ذمناددنذددد ذذمد ذاسفيدداالذذالذ دد عذلاس د ع،ذميدد ميجد  ذمنيددت اذاآلخدا  ذهدد ذد د   ذددد ذخشا ذمنتسدد لذمد ذجم  دددعذذفل
قدد ذ ددت صمذمددعذندد  ذاس دد عذا ي يلددعذما اح ددعذذ ف ذمنددت  اذمدد ذدددت ذم ددت ال،ذ ددت ذحتت ددته ذم دد يذيلدد   ذب ددج ذ ضددع

ذ(.2414)د ش ، اسا ا عذس  يت

اسطلبدجعذهد ذي د ذ ااهد ذاآلخداملذيفذاسفداش،ذمسدلسكذذاسل ذ ا ذخلذجت داإلاديل  فذيفذبن صذا ي  ج ذد  ذتذهلاذم ات 
ميدد  ج ذمتت  ددعذس تيددت ا،ذم يدد مذددد ش ذذيلددتلتامربتيددت اذتدد لذ دداشذماددنيذخمذيلدد  ي ذ يدد مذاآلخدداملذيفذهددلدذا يدد  ج ذ

مطددا  ذخمذم ددؤمسعذيفذاسا دد ذخمذا ا دد ذخمذاسددمم صذخمذلاستيددت اذشددل ذسدد ذش ا ددعذب دد  ي ذخمذجم  دددعذمدد ذادشددل  ذمثدد ذ
د ددد ذمدددت ذ ددد  ذ    دددعذلاسطدددل ذذحتس يددد فدصددد لذاس ددد  يجعذخمذاس ددد  لذخددد لذم ذادمدددا،ذفذذ يددد مذا يدددت ذ تيدددت اذا

م دددت ذذسدددكذذ(.1999)ي  نتا كذمهدددجل ،ماستيدددت اذيفذاس قدددهذنف ددد ذحتسددد  اإل فحددد  ،ذميفذبادددضذاحلددد اللذحيدددت ذا
مندت  اذذ  فذمندت  اذاس د ع،ذمبطدس ذدد مذ د لاس دتار ذخمذخيلد  فذا يد   لذاسمم جدعذبدنيذمثد   ذخمذخيلدمنامنجةذذيلتلتامر

ذ(.2442)د م،ذج ذمنيت اذاآلخا  ذ س لذه  ذ ق ج ذخمذسفظج مي  

 األسلوب األدائي او العملي:-3

 ذم اقددد ذماجندددعذ ددد ات دددتذهدددلاذاسنددد  ذمددد ذا يددد  ج ذد ددد ذم حظدددعذيلددد   ذاسفددداش،ذمقج يلدددة ذمددد ذخددد لذمنادددا ضذاد دددااشذه
ذمات ذسلسك.ذ طن دجعفمحمتش ذ  جاجعذخمذ

 األسلوب اإلسقاطي:-4

خمذل م  ذدندتم ذمناداضذد جد ذذجت ه من فخ س   دذخمذخمذا يج  ذذخت   اإلاذاسن  ذم ذا ي  ج ذد  ذم ش ذ  ي ذاسفاشذيفذهل
) دددد رقذمد ددددتذاسيدددد ش ،ذذاسنف سدددد ذميسدددد ذخلذمنسطدددد ذددددد ذخ دددد اباددددضذا ثدددد الذاسغ مضددددعذخمذاسن قبددددعذا ثدددد  ذس لجدددد لذما

ذ(.1922
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 The Enneagram Theoryنظرية اإلنيغرام 

اسطلبجعذاإلن  نجعذمنتس لذم ذماايمذي يع،ذمه ذمايدمذا طد دا،ذممايدمذاستفسد ،ذممايدمذاسغا دم ،ذذمنا ذنظا عذاإلنجغاامذخل
ذ(.Riso,1998) ذي يعذخص لذس طلبجعمحيت  ذي ذمايمذم ذهلدذا اايمذاسث يعذد 

(ذمدد ذمن دداعذ2×2)نظا ددعذاإلنجسدداامذمنطددا ذنظ مدد ذخ دد ا،ذ يدد مذد دد ذمبددف  عذخ   ددعذ(،ذخلRiso,1998ا ذ   دد ذ)م دد
خص لذس طلبجع،ذممنت   ذهلدذادص لذاست اعذد  ذي يعذماايمذمنتسد لذمنةد ذاسطلبدجعذاإلن د نجعذمي د ذم دنيذيفذاسطدس ذ

ذاست  :

ذ
ذ

ت ددداعذس طلبدددجعذمهدددلدذا اايدددمذاسث يدددعذاسددد ذمنتسددد لذمنةددد ذاسطلبدددجعذد جةددد ذادصددد لذاسذماصذاسث يدددعذس طلبدددجعذم  دددد اد ددد
ذ(.Riso,1996)ذ ذبب   ذش ن مسجعذمسج ذفيلت منجسجعاإلن  نجعذمتف د عذ ج  ذبجنة

)اس  حدث،ذما ل د ،ذما دتح  (ذ جياد لذا طد دا،ذمادص لمايدمذفداش(ذ ياد لذيفذ)ا  د دت،ذما نلدم،ذما تذفذذخلذادص ل
ما بدددددد  (ذ جيادددددد لذيفذمايددددددمذ)ا تحددددددت ،ذم دددددد نعذاس دددددد م،ذا ت يجدددددعذمه ذ ذادصدددددد لذاسث يددددددعةددددد  ذمايددددددمذاستفسدددددد ،ذخمدددددد

ذ(.Riso,1996)اسغا م 
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م ذ ف منن ذاسطلبجع،ذم   ش ذيفذي ذادصد لذاست داع،ذذم ذاسط رعذماسط جا ذخلذجنتذباض ذ (ذخن2442م ضج ذ    )
مننط دقذد جد ،ذمهد ذذ خب ربدفذف ذاسفداشذمماظد ذمسس ذد  ذاساه ذم ذذسكذ  لذخحتذمن كذادصد لذاست داعذ سد لذادقداذ

ذ(.Riso,2003)م ذخ  قذد ج ذص ذاسطلبجعذاسارج )اس  رت(

مد ذا ايدم  ذمقتذ ت  ش ذه  ذاسله ذ  ذاذ يعذص ذمادنيذةد  ذخحدتذا اايدمذاسث يدعذاسارج دعذا س ندعذس طلبدجعذشملذهد دذ
طدنيذآخدا  ذصد ذمد ذادصد لذاست داعذ طد  ذمدعذصذي ذذ(ذ ط ذف ذخل1992 ،ذماإل  بعذمنس  ذهن ذيفذخلذ    )اآلخا 

اسس منددع،ذا تا يددعذهبددلاذا ايددمذمدد ذماايددمذاسطلبددجعذاسث يددع،ذ ا دد ذيلدد ج ذا ثدد لذ ت جددمذذجت هدد لماإليفذ جدد ذمدد ذاس دد   ذ
خه دةذذةد )د  ذاساه ذم ذي ن ذالذ  تطجعذاستا  ذببااحعذدن ذشلبجت ص ذاسطلبجعذا تفاشذبي  ذا ط داذاس ذمنت جمذهب

مدعذاسن طدنيذذمذا طد داذميفذاس قدهذنف د ذمطد ي منبا  من ذميلد  يج من ذمسدلسكذجندتدذ يدعذيفذمايدذادحج ل(ذاس ذمنبط فذهب 
كذ د لذاسدن  ذا تحدت ذجندتدذ يدعذةد  ذمايدمذاسغا دم ،ذاآلخا  ذممه ذاسن  ذا   دتذماسن  ذا نلم،ذممث لذآخاذد  ذذس

مدعذذ د ذلاسفاد ذماستدأي ذا تلد ذ د ذاس جئدعذاهجطدعذبد ،ذمهد ذمد ذ طد  ذ جد دلذ ف من ذاسطلبجعذمناس ذقت امن ذد د ذاست ا
ذ(.Riso,1996:121)اسن طنيذ  نعذاس  مذما ب  

مدد ذا اايددمذذاس اقاددعذةدد  ذخ ذادصدد لذاسث يددعذيفذمنن مسدد ذنظا ددعذاإلنجسدداام،ذ لمهندد  ذمدد ذ طدد ذفسجدد ذ   دد ذمؤيددتاذ احدد ذ
فمدد ذف دداال،ذخمذ ذح سددعذماجنددعذمدد ذيدد  ذحدد اللذمه :لبددجعذاإلن دد نجع،ذمناددنذددداسث يددعذاسارج ددجعذاسدد ذمنتسدد لذمنةدد ذاسط

ةددا ذمنيدد ،ذخمذم تاددتذددد ،ذمهدد ذاسدد ذمناطدد ذادصدد لذاسث يددع،ذةدد  ذا ايددمذاس احددت،ذاسبددفعذاسدد ذهجددمدذمدد ذهدد دذمدد ذ
ذاسن طنيذاآلخا  .

 :يتاآلةثة علي النحو كز الشخصية الثالاألمناط التسعة يف حاالهتا الثالث وفق مرا (2002ريسو) ويشرح

 مركز املشاعرأوال:

 the helper personality typeمنط الشخصية املساعدة -1

سدن  ذادشدل  ذيفذهدلاذاذفذذخلذ،دمطد داذداذمه ذمفالذيفذاستا  ذدد ذ يعذهلاذاسن  ذم ذاسطلبجعذة  ذمايمذا ط 
متاد ض،ذماإل)مث ذاسغضدةذلذمطد داه ذاس د  جع،ذيفذحدنيذ س تد ذيفذفئةد  ذمطد داه ذاإلجي بجدعذ د ذاآلخدا  ذ   سغ لذيث ا

ذ(Riso,2003اسطت تذدنتذدتمذحب هل ذد  ذاستيت اذاسس يف(ذ)ذيلتج رة فمذ
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  The achiever personality typeمنط الشخصية املنجزة-2

مااحد ذصد ذشلبدجتة ،ذاسيدت  ذذيفذيت د  اخد ذم ة  ذاسا ا  ،ذذسدكذخند ذقدتذذد ذمط داه ،ذخمذبتا شافمه ذاديثاذ
  دعذيفذاس جئدعذاهجطدعذهبد ،ذ،ذيلد دنيذمد ذم اصذذسدكذف ذحتيجدقذقدت ذمد ذاسف د جدعذماسسفمط داه ذمدد ا فة ذ  ن د ذلخد  ذ

ذا ي  سع.ذ ت  دجعاإل ض ذد ذدس ذاسب   ذ

 The individualistic personality typeمنط الشخصية املتفردة -3

اه ذخمذببد   ذخش ذةددا ذيفذاستا د ذدد ذمطدد داه ،ذخ دح فذهدلاذاسدن  ذمدد ذاسطلبدج لذ اد من ذمدد ذدد  ذيفذمطد د
هلدلاذ  د س لذببدد   ذذنددت  د هت ،ف ذم ا ةدعذح  دد هت ذم ه د هت ذمحد ذمذسدكذب د ةذشددا  ه ذلا لد ذمد ذخنف ددة ،ذممد

بت  ددعذمناددنذددد ذحيجيددعذمن ددكذاساه دد لذاست جنددعذ دد ذخشددس لذمدد ذاسفندد لذخمذادد دد لذام  سجددع،ذخمذه مهدد ذعدد ذحت دد ذ دد بعذ
ذاسف .ادشفذخمذ

 مركز التفكرياثنيا:

 The investigator personalityمنط الشخصية الباحثة -1

ددد ذذسددكذذةدداجفع،ذ ضدد ذقددت هت ذد دد ذاسفادد ذمن يدد ذ تس لذاسفادد ذلاستفسدد ،ذمسددلاذ دد لفلذادشددل  ذيفذهددلاذاسددن  ذ  ددت
ف ذيثددد ذمددد ذادحجددد لذالذ) ما ا  مددد لذم ج ددد ذ اه ددد لذيفذ ة ددد  غدددنة ذقدددتذ  ا ةددد لذيفذفجيددد شذن  دددعذس  اددد  لذماسا ددد مذ

،ذممتلةدنيذايثداذ ن  دعسامد ذذسدكذ د ن ذ  يد لذيفذشمامدعذمد ذذ(،ذمبدتالعيدمتحيفا لذق ذست ة ذم ذماا عذمما  م لذ نت
ذ  ذمن عذاد س  ذا ايت ذماجملاش .

 The Loyalist personality typeمنط الشخصية املخلصة -2

ببددد   ذم دددتي عذدددد ذاآلخدددا  ،ذفذذذاسفاددد ذخمذيفذقدددت اهت ذد ددد ذاسفاددد ذيفذهدددلاذاسدددن  ذمددد ذاسطلبدددجع،ذ  تادددتذاد دددااشذدددد 
ذمنس لذاسبفعذاسغ س عذيفذيل  ية ،ذادماذاسل ذ   اذهل ذاسطا  ذلادم لذيفذئ ذمن  جة لذاآلخا  ذهل .ذدت  ش عاإل
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 The enthusiast personalityمنط الشخصية املتحمسة -3

 اهت ذم  قددد هت ذماس دددا ذاحلثجدددثذقدددتذيلدددتا  لفاددد ل،ذممفا ددد لذيفذ ذمفا ددد لذلاد هددد ذاسدددن  ذاسدددل ذ تبددد ذخ دددااشدذ نددد
ف ذاحلددتذاسددل ذ بدد ح لذذنددت  د هت يلت دد مذإلاإلا  ذلاسي ددق،ذميددلسكذ  ددتمذد ددجة ذاسددتار ذجتن دد ذ  ا ةددعذاسطددذنطددغ لسإل

ذ ج ذمفا  ذاسنط ل،ذهامبجني،ذه يلجني،ذميفذن  عذادماذخ  إذحتمشذاس جطا .

   instinct personality type مركز الغريزةاثلثا:

 The challenger personality منط الشخصية املتحدية-1

ادشدل  ذيفذصد ذا تحدت ،ذسدت ة ذف داالذيفذاسا قدد لذمدعذاس جئدعذاهجطدعذهبد ،ذيدد ن ذجيدتملذخنف دة ذخدظد ذمخيدنذمدد ذ
بيد ذممت دي ذمدعذمنبد  اهت ذاآلخا  ،ذمسلسكذ ةد ذ  دا لذ د ذاس دجطا ذماسدتحس ذيفذاساد  ذاهدج ذهبد ،ذيلد دنيذما د ذمتط 

ذاسطلبجع.

 The peace maker personalityمنط الشخصية صانعة السالم -2

،ذد  ذاساه ذمد ذيد ن ذقدتذماستف د ذمعذاس جئعذاهجطعذهب ذمنب لاإليفذهلاذاسن  ذخن ذباجتملذد ذذ  تمذد  ذادشل  
مددعذاآلخددا  ،ذذمن دد مق ذمنفدد  نددتم إذماإللاإلميددلسكذذ  ذاآلخددا  ذممنبدد  اهت ،مددعذاس جئددعذ ت ددعذخ سددذممنفدد د ذمنبدد الف يج دد لذ

اسطلمذذدنة ،ذحم مسنيذيفذذسكذا  ا ةعذماةد ذبسد ذاسطدا ذا  سندعذمخلذمنط دةذذسدكذادمداذمدنة ذفلذ تل د اذدد ذذمتدمذ
ذه  تة ذاسطلبجع.

 The reformer personality type منط الشخصية املصلحة -3

مدعذاس جئدع،ذمذسدكذسطدا  دذذمنبد لاإلايمذاسغا دم ،ذ ةد ذ تبد ذبضدا ذمذة  ذاسن  ذم ذاسطلبجعذاسل ذ يعذخ ض ذهلا
ا ث سجددعذاسد ذ اتيدتذم ددؤم ذهبد ،ذم طددااذيدلسكذخند ذ ت  ددةذد جد ذاس ددجطا ذماسدتحس ذبنف دد ذ)خ ذاس جئدع(ذحتددهذم دت  ذ ند 
ذ(.Riso,2002)م ذ طس ذمبت ذاسض  ذس ذمسآلخا  ذم قذم ذمي ج ذد ج ذة  د،ذاسل ذد ش ذد ى
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 )ذات الصلة(:لسابقةالدراسات ا

ذلبجعذاست اعذم قذنظا عذاإلنجغداام(،ذبت ايلعذهت هذف ذمناالذادص لذاسطRiso & Hudson, 1995)ذق مذي ذم 
(RHETI)ددد ذاس جئددعذادما سجددع،ذبغجددعذمندد   ذخشا ذد  جددعذمنت تددعذبيددت ذيدد لذمدد ذاسبددت ذماسث دد ل،ذمميسدد ذب يلدد  تة ذذ

(ذ يدا ذمنتد   ذد د ذ299)ا دعذاإلنجسداام.ذممنسد لذا يجد  ذمد اعذيفذنظمناالذص ذاسطلبدجعذاسدارج ذمد ذبدنيذادصد لذاست د
(ذ يددا ذ22)ميجدد  ذمدد ذ تسدد لذيدد ذذف،ذنفددااشفادصدد لذاست دداعذببدد   ذم ددتي عذميدد ذد دد ذمن دداعذميدد  ج ذممنيددتمذميدد  ج ذ
 دد ذميجدد  ذمدد ذا يدد  ج ذاست دداع،ذفذذمنطدد ذخدذال(،ذمحتت ددةذاست  ددعذاسس جددعذسسدد ذ،)نادد ذدمفدداش ذجيجددةذدنةدد ذا فحدد  ذبدد

 Basic personality)ش  ددعذحيبدد ذد جةدد ذا فحدد  ذيفذخ ذمدد ذا يدد  ج ذاست دداعذف ذصدد ذاسطلبددجعذاسددارج ذسدد ذ

type)ذجت ددعذاسددت   لذ)ال(.ذممدد ذذ) ددفا(ذس  ددت  ذ)نادد (ذمش  ددعذ  ددت  )ماحددت (ذسذمذسددكذددد ذ ا ددقذفدطدد صذش  ددعذ 
د دد ذش  ددعذف ذصدد ذشلبددجت ذاسددارج ذست ثدد ذاست  ددعذاسس جددع،ذم طدد ذا يجدد  ذاسددل ذحيبدد ذددد ذ ا يدد ذا فحدد  ذد دد ذخ

ذاس  رتذست  .

(ذFrisbee, 1997)احلجدد  ذاسج مجددعذسا ددااشذ يددتذخ ددال اللذجمدد ذاسطلبددجعذمأتيدد دذيفذاسسثدد ذمدد ذدمهجددعذصددذمنظدداا
 فضد عذسدت ة ،ذش ايلعذهت هذف ذمناالذخياذن دجعذص ذاسطلبجعذاسل ذ ت تدعذبد ذخ دااشذاساجندع،ذمن دجدعذاسدناماذاست ف   دعذا

ذقتبد ش ع،ماإلادد د  ذما  دت الذاسا  جدعذذيفذاس الالذا تحدت ذادما سجدعذمد ذلت د ذ(ذ اشا299دجنعذمس نعذم )ذد  
 Bigم تا  عذيفذذسكذخشا ذم عذاس ج  لذق مهذه ذردتاشه ذد ذ ا قذخص ذإذاسا ام ذا   عذاسسن ذس طلبدجعذ

Five Factor Modelاطدددا،ذماسضددد  ذاحلددد ،ذماسابددد بجعذمح ددد ذا ذع،ن  ددد  جماإلذد ددد ذا دددن ،ذنفتددد  اإل)ذمهددد ذ
ادشدل  ذ تدأياملذبدن  ذاسطلبدجعذاسد ذ طد هتمن ذيفذاست فد  ذمسدج ذهدلاذ ح دةذبد ذذمخئةالذاسنتد راذخلذنفا  (اإل

ذاديل  فذاس ذمن تتد ذا ط هت  ذ ط هت ذمن كذاسناماذحبتذذاهت ذشملذه ه ذيفذخه ةذخمق هت .

ذطلبدجعذسدت ذ د فذاسبد ذاساابدعذبند صهدت هذف ذحبدثذاسا قدعذبدنيذخصد لذاسذ(ذ يدتذخ دا ذش ايلدع1999)خم ذشدة ف
مدد ذاد شلذذ(ذ  س د 222ه الندت،ذممنس ندهذدجندعذاست ايلدعذمد )ف ذنظا ددعذذيلدتن شافظا دعذف مندك،ذممنفضدج هت ذا ةنجدعذد د ذن

ع(ذمق ر ددعذف مندددكذ)ميج  ذه الندددتذس تفضددج ذا ةدددسددلسكذيلددتلتمخببددد   ذدطدد ارجعذ  يجدددع.ذمذذختدد ماخ ذمجددجاة ذمدد ذاسدددلي ذ
صد ذاسطلبدجعذسد ذد قدعذم  شدا ذلاستفضدج لذا ةنجدعذمحتت دتذند  ذاست ايلدعذاسد ذذخئةدالذاسنتد راذخلس طلبجعذاسبد   ذخ.
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 ذ ت  هددد ذاسط سدددة.ذسدددلسكذخم دددهذاست ايلددددعذبضدددام  ذادخدددلذلاحل ددد  لذمتغددد ذصدددد ذاسطلبدددجعذيفذد  جدددعذاسي ددد لذا ايددددمذ
ذماستفضج ذماست  ج ذا ةع.ذختج  اإلس ت ايلعذام ماجع،ذخمذد  جعذ

دمهجددعذاسددتم ذاسدد ئجف ذاسددل ذ ؤش دد ذادشددل  ذاسددل  ذ طددغ  لذا اايددمذاسيج ش ددعذاس ئجفجددعذيفذاسددتماراذما ؤيل دد لذذمنظدداا
ارا،ذقدددددددد مذمايددددددددمذاسيجدددددددد ش ذمادصدددددددد لذاسطلبددددددددجعذمدددددددد ذد قددددددددعذق  ددددددددعذمنتبدددددددد ذبطلبددددددددجعذا ددددددددت ا  ذاسيجدددددددد ش نيذيفذاسددددددددتمذ

يفذاسددد الالذا تحدددت ذذCenter for Creative Leadership(Personality Typ)(2441)اإلبتادجدددع
ش دددعذيفذمنادددالذاسطلبدددجعذاس ددد رتذسدددت ذمددد ذ طدددغ  لذا ن  دددةذاسيج ذيلدددتةت هخبت ايلدددعذذ(Only, 2001)االما سجدددع

باجيدددددمذدصددددد لذاسطلبدددددجعذاس دددددتعذذ-)ميج  ذمددددد  ا سدددددلسكذيلدددددتا  خمذذ،(ذ ددددداشا22022اس ئددددد ر ذيفذدجندددددعذمس ندددددعذمددددد )
صد ذاسطلبدجعذاس د رتذبدنيذذدد ذ ا يةد ذخلذمنضد خ  Myers Briggs Types Indicator–ذ(MBTI)دطدا(

اديلددد سجةذاساي جدددعذماسفسا دددعذيفذذيلدددتا  لفاسدددل ذميجددد ذخ دددح ب ذف ذذ-احلس ددد ذ-ا دددت ا  ذهددد ذصددد ذاسطلبدددجعذاحلتيلددد 
اطجد لذيفذخحسد مة ذممنند مهل ذ ذنفا سجدعاإلم تات  ذد ذام انةذاسا  فجعذمذخ لذمةاة ذس  تار ذمما معذا طس ل،ذمذ

ذعذاهجطعذهب .ذاس جئ

،ذبت ايلددعذ(Terence & Torabi, 2001)اد ددااشذ دد ذاستددتخني،ذ يددتذقدد مذذجتدد دفمذخمدد ذددد ذد قددعذصدد ذاسطلبددجعذ
(ذ244)بددنيذ ئددعذا ددتخنني،ذ  يددهذد دد ذدجنددعهددت هذف ذمناددالذاسا قددعذبددنيذمنددتخنيذاس ددل راذمصدد ذاسطلبددجعذاس دد رتذ

هجتيلد ذذ- ميجد  ذ   دذيلدتا  لرالذا تحت ذادما سجع،ذمق م اذيفذاس الذ  سةذم  س عذم ذ   عذ  ماعذن   ذي  مسجن 
دد ذ ا يةد ذذمن  د ذIndicator Hudson Enneagram Type Riso–)اإلنجغاام(ذساصد لذاست داعذس طلبدجع

ه دد ذذس د رتذبدنيذ ئددعذا دتخنني،ذفالذخلذخيثداذاد دااشذمدج ميجيدعذبدنيذمندتخنيذاس ددل راذمصد ذاسطلبدجعذاذف ذم د شذد قدع
استددتخنيذيدد ن اذمدد ذصدد ذاسطلبددجعذا ددتح  ،ذ  ددجة ذيفذذسددكذصدد ذاسطلبددجعذا تحددت ،ذ ذصدد ذاسطلبددجعذا نلددمذمقددتذ

لذا تحدت ذادما سجدع.ذ(ذ  سةذم  س عذم ذ   عذ  ماعذند   ذي  مسجند ذيفذاسد الا244)ب فذحل ذاساجنعذا لت   ذس ت ايلع
بددجعذيفذجمدد لذادسادد فذاسااةددجع،ذمذسددكذمدد ذخدد لذش ايلددعذ(،ذخمهجددعذمفةدد مذصدد ذاسطلVersari,2002)بجن دد ذخيددتل

د ددنيذشذاساجنددعذس ا ددعذ اةددجعذماجنددع،ذممددت ذخشاصذاس خ اهتدد ذهددت هذف ذمناددالذاسا قددعذبددنيذصدد ذاسطلبددجعذممنفضددج ذخ دداا
ذيلددتا  لف تحددت ذادما سجددع،ذمذسددكذددد ذ ا ددقذ(ذالدددةذ اةدد ذيفذاسدد الالذا144)ست ددكذاس ا ددع،ذحجددثذ  يددهذد دد 

ا دعذماجندعذ تن يلدةذ(،ذمقدتذم دتلذخلذيف  دعذاس ددةذيفذسMBTIباجيمذدصد لذاسطلبدجعذاس دتعذدطداذ)-ا ميج  ذم  
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اسيد  ذاس تنجددعذماس ج قدعذددد م لذذ،ذفذذخلمتا يددعذبدن  ذشلبددجت ذخيثداذعد ذست دد ذمد ذقدد  ذبتنجدعذيلدتاتاشالفمدعذمد ذست دد ذمد ذ
ادخدا ،ذ  ددنة ذمد ذ فضد ذادسادد فذذ فا دعذسمطد ي لذيفذماظد ذادسادد فذاسااةدجع،ذمسسد ذصدد ذاسطلبدجعذ ت د ذمدد ذ

خيثداذمد ذه هد ،ذمهدلاذذ،ذمسا عذاس   حع،ذمه ذمناطد ذهجدماذمنفداشاذفد مجد اسفاش عذمث ذسا عذاستن ذاد ة ،ذمسا عذاس  سنا
طدجعذيفذادساد فذاستفس  دعذاسد ذمنذ-احل دجعذخيثداذمد ذصد ذاسطلبدجعذاحلس جدعذ-صد ذاسطلبدجعذاحلتيلدجعذىد دذم ذ نط ق
اس دددةذميجدد ذف ذاحلسدد ذام دد د ذماستفسدد ذام دد د ذمددعذخدضدد صذاسفا ددقذاآلخددا  ،ذمشملذهجددمذشلبدد ذذخذذخلجدع،ذام  د

ذمن ذيفذخين صذاس ا ع.

ذ(Dolando & Heleen, 2002)مد ذاللذاس    ذاس طا ذي  ع،ذق مذيد يفذجم دمهجعذش ايلعذص ذاسطلبجعذذمنظاا
منةدد ذف ذمنادددالذصدد ذاسطلبدددجعذاسطدد رعذسدددت ذاال دددااشذذسجددعذبت ايلدددعذهدددت  عذا تحدددت ذادما يفذاسدد الالذا تحدددت ذادما سجدد
 ددتا  نيذيفذممدد ذيدد ذامن ددني.ذمذ(ذ دداشا102 ذا  سدداذمذسددكذد دد ذدجنددعذمس نددعذمدد )اسددل  ذ فضدد  لذاستي دددتذاسدد ئجف

ذار نطدد ذاإلطلبددجع(.ذمن  دد ذددد ذ ا يةدد ذف ذخلذاد ددااشذمدد ذاسددن  ذباجيددمذساصدد لذاس ددتعذدطدداذس ذ-)ميجدد  ذمدد  ا ذسك
ذباجيمذذم ذاست  ج ذاستاخ  .–ميج  لذم فض  لذاستي دتذا  ساذخيثاذم ذه ه ذمه ذم ذ ط قذد جة ذميج  ذم  ا ذ

 مهجعذش ايلعذص ذاسطلبجعذيفذجم لذاس بجعذماستا ج ،ذ يدتذبدا ذشم ذصد ذشلبدجعذاست  جدلذيفذد  جدعذمن يجد ذخم ذ ج  ذ تا قذ
ذيتمندددد خقذاستددددت   ذاسدددد ذمنيددددتمذسدددد ذمهددددلاذمدددد ذيددددلسكذاديلدددد سجةذم اارددددممنا م دددد ذمددددعذاسسجفجددددعذاسدددد ذ ددددت  ذددددد ذ ا يةدددد ذمذ

اسدددد ذخ ااهددد ذيفذنج  دددد   ،ذهدددتلذمنةدددد ذمنادددالذ  جاددددعذاسا قدددعذبددددنيذصدددد ذذDaughenbaughm, 2002)ش ايلدددع(
سفبدد لذاست ايلددجعذاسطلبددجعذاسدد ذ ت تددعذهبدد ذاست  جددلذممددت ذف  شمندد ذممنف د دد ذمددعذاديلدد  فذاستا ج دد ذب يلدد  عذمدد ذ  دد  ذلا

ذمدد ذا ا دد ذيفذت  ذاست مجددلذب يلدد  عذاست فدد  ذاستا ج دد ذببدد   ذ رج ددعذمدد ذشملذمنددتخ ذم  شدداذخمذي دد است ا دد جع.ذحجددثذ دد
اسبددف ،ذممن  دد ذددد ذذ،ذمخشا ذقجدد  ذاساةدد (KTS)اس  حددثذ جةدد ذميجدد  ذيدد   ذسامم ددعذذيلددتا  خاسفبدد ذاست ايلدد ،ذمذ

ميلدج عذاست فد  ذاستا ج د ذيفذذيلتا  لرخيثاذخص لذاسطلبجعذمني  ًذم ة صذاحلتيلجنيذه ذم ذذذن    جنياإل ا ية ذف ذخلذ
ذ.نط ار اإلاسطلبجعذاآلخا  ذممه ذاحل  ذمذذاستت   ذم ذصط 

 دذيفذاستلب ذاسا   ذس ط سدةذممدت ذاسنلد  ذاسدل ذحيداذذختج  فد  جعذسن  ذاسطلبجعذيفذذمهن  ذم ذ ا ذخمهجعذمشم ا
ذة . جذنتظ ماإلمااح ذاست ايلعذ ج  ذباتذ
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بددنيذصدد ذشلبددجعذاسط سددةذممج دد ذ دد ذش ايلددعذيفذخما سدد ذهددت هذف ذماا ددعذاسا قددعذذ(Hurley, 2002) يددتذخ ددا 
س جدددعذنف دددة ،ذ  يةددد ذد ددد ذدجندددعذ بددد ذش ايلددد ذمادددنيذيفذام مادددعذشملذهددد دذمددد ذاستلببددد لذادخدددا ذيفذاسذختجددد  ف

ذ-سدلسكذميجد  ذ   د ذيلدتلتمخ ماجدع،ذمذذ د ذفي د لذش ايلدتة ذام(ذ  سةذمد ذاسدل  ذ تيدتم لذس  دا ذادم 244)مش ه
ممن  د ذ،ذHudson Enneagram Type Indicator-(RHETI) Risoهجتيلد ذدصد لذاسطلبدجعذاست داعذ

فذذميجددد ذ بددد ذش ايلددد ذمادددنيذيفذام مادددع،ذذختجددد  ف سدددةذ ددد ذبدددنيذصددد ذاسطلبدددجعذممجددد ذاسطذجي بجدددعفف ذم ددد شذد قدددعذ
ست داعذف ذمنفضددج ذي جدعذاسفندد لذهج شيلد ذدصدد لذاسطلبدجعذاذ–ادشدل  ذذممذصد ذاسطلبددجعذاسفند لذيفذميجد  ذ   دد ذ

ذا ات ذس ي  لذيفذي ج لذام ماع.ذيلت    اإلاستيتميذس ل ماعذق  ذخ ذم ذاستفضج لذادخا ذيفذذيلت   الفيفذ

هدددددلدذا ةندددددع،ذذختجددددد  فيضددددد صذممددددد ذستدددددأي ذصددددد ذاسطلبدددددجعذيفذمدمهجدددددعذمخطددددد   ذاسدددددتم ذاسدددددل ذ ؤش ددددد ذاسفددددداشذيفذمةندددددعذاس
الالذا تحدددت ذادما سجدددع،ذ(ذصددد ذاسطلبدددجعذاسدددل ذ ت تدددعذبددد ذاد دددااشذيفذمةندددعذاسيضددد صذيفذاسددد ذPeroure,2003)ش  
 ذمدد ذيفذذسددكذاإل  بددعذددد ذاست دد طلذاسددل ذ احدد ذماسددل ذيدد لذمضدد  ن ذ ددتم ذحدد لذم هجددعذساصدد لذاس دد رت ذسددتذحمدد مال

دجنددددعذمس نددددعذذد ددددىذ(MBTI)طدددداساصدددد لذاس ددددتعذدذباجيددددم-مدددد  ا يفذذسددددكذميجدددد  ذذ طددددغ  لذمةنددددعذاسيضدددد صذم ددددتا  
خ ددااشذاساجنددعذذلخذفىلقدد ض،ذيفذخ دد صذاسدد الالذا تحددت ذادما سجددعذي  ددع.ذمقددتذمن  دد ذ(ذ دداشاذ طددغ  لذمنبددةذ1422)مدد 

احلس ددد ذاسدددل ذحي ددد ذاسامدددمذ–احلتيلددد لذاستفسددد ذ–است ايلدددعذيددد ن اذمجدددجاة ذمددد ذصددد ذاسطلبدددجعذا نطددد  ذذفىلا  ةددداعذ
INTJSباجيمذ–عذيفذخص ذإذم  ا ذس طلبجيفذادص لذاس تعذدطاذذ(MBTI)خ ح فذهدلاذاسدن  ذ ند ذ.ذفذذ تب ذ
اسنظدا ،ذ ضد ذدد ذمساةد ذذاستلب ذاسا   ذيفذماح عذاست ايلعذا ط عذلا اا عذاسنظا دعذمامدتالذاسا  د ذختج  ف فض  لذ

ما دد   نيذددد ذ ئددعذاجملددامنيذذاسيدداا الذا ثدد  ذماحل  يلددعذا  فتددعذس نظدداذاسدد ذالذ  دد ذمدد ذد مدد ذا طدداذيفذاستا مدد ذمددعذ دد ذر
،ذميددلسكذميجدد ذماس ددجطا ذد ددجة ذخحجدد  ذنت دد هة ف  ذاهللدد مذد دد ذاآلخددا  ذبيددت ذ ددلفذ ذالذمنتضدداسيدد ن ل،ذيفذحددنيذفندد

ت ةدددع،ذمددد ذماطجددد لذق ج دددع،ذ ةددد ذيلدددا ا ذاس اسنتددد راذدددد ش ذف ذاحلدددت ذماست  ددد ذف ذذINTJSخ دددح فذصددد ذاسطلبدددجعذ
ذا   ع.ذذهت  م هت راستار ذذنطغ لاإلنامالذمذاإلم  حظذد جة ذمج ة ذف ذ

يفذخما سد ذذ(Taylor, 2003)قد لذاسطلبدجعذبدنيذاد دااشذ يدتذقد مخم ذد ذخمهجدعذصد ذاسطلبدجعذمشم دذاسف دد ذيفذاسا 
سطلبددجع،ذ  يةدد ذد دد ذدجنددعذبددنيذادشددل  ذاسددل  ذ نت دد لذه دد ذنفدد ذاسددن  ذمدد ذاذ من دد لاإلهذف ذماا ددعذبت ايلددعذهددت 
باجيدمذذ-)ميج  ذمد  ا م تا  ذما سجعاد مذاستاخ جعذيفذفحت ذام ما لذ  س عذم ذادق   سةذمذذ(2500)مس نعذم 
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مددعذصطددنيذد دد ذذ من دد لاإلاساجنددعذ ضدد  اذ(ذمدد ذخ ددااشذ%21)خلذ فعذدطدداذس طلبددجع(.ذمن  دد ذددد ذ ا يةدد ذساصدد لذاس ددت
 ذاسيا دددةذ دددتاذمدددعذصددد ذ طدددس ذهدددلالذاسن طددد لذاستطددد بذذف ذمددد ذادصددد لذاس دددتعذدطددداذادخدددا .ذاديثددداذمددد ذشملذه مهددد

(ذ فضد  لذخ بادعذخصد لذيلد اصذمتطد ب ذخمذهد ذ%14(ذمد ذخ دااشذاساجندعذي يدعذخصد ل،ذم)%21)بجن  ذ فضد ذهتة ، شلبج
ذمتط ب ذمعذص ذشلبجت .

عذ(ذش ايلدددعذهدددت هذف ذمنادددالذصددد ذاسطلبدددجعذسط  دددعذ  مادددعذبغدددتاشذم دددقذاسن ددد ذإذاست دددا2440) ددد ذخ دددا ذاسج يلدددا ي
ةذ(ذ  سدددةذسسددد ذي جدددعذمددد ذي جددد لذاسطددد244)(ذ  سدددة،ذمددد  دنيذب اقدددع244س حدددثذمددد )س طلبدددجع،ذممنس ندددهذدجندددعذا
هجتيلد (ذساصد لذذ-)   د س  حدثذميج  اذيلدتا  خبطا يدعذاساجندعذا ت حدع،ذحجدثذذختج  ه فماسي ن لذماسفن لذام ج ع،ذمتذ

سددددن  ذا تفدددداش،ذاسن  ذا نلددددم،ذماصدددد لذاس دددد رت ذيفذهددددلدذاسس جدددد لذهدددد :ادذلخممن  دددد ذاس  حددددثذف ذاست دددداعذس طلبجع.
 ماسن  ذا ل  ،ذمص ذ  نعذاس  م.

 الطريقة واإلجراءات:

 الدراسة: جمتمعأوال:

ذ)اس نعذادم ذماسث نجعذماسث سثعذماسااباع(.يلعذم ذ   عذ  ماعذشمطقمنس لذجمت عذاست ا

 عينة الدراسة:اثنيا:

 ذذ  ماددعذمهددذي جتددنيذمدد ذيدد ذذتجدد  خفس ددعذمدد ذ   ددعذ  ماددعذشمطددق،ذحجددثذمتذم  ذ(ذ  س دد 044منس نددهذدجنددعذاست ايلددعذمدد )
 جدعذاس بجدعذم ذي جدعذاسا د مذق د ذاسااةدج لذممد ذيذخت فم ذي جعذاسا  مذمي جعذاس بجع،ذمذذخت في جعذاسا  مذمي جعذاس بجع،ذمذ
احلبدد لذد دد ذقدد ار ذ تدد صذذفحددت ذاسطدداةذممتذختجدد  فم ددت  ذسسدد ذ بدد ذمتذدطدد ارج ذذق دد ذما دد ذ دد ،ذممدد ذيدد 

(ذ  س دد ذم  س ددعذبطا يددعذاساجنددعذاساطدد ارجعذا نتظ ددع،ذ14)ختجدد  فلتدد   ذممدد ذهددلدذاسيدد ار ذمتذدطدد ارج ذطدداةذا اسط  ددعذيفذاس
ذ(ذميث ذمن   عذخ ااشذدجنعذاست ايلعذيفذ  ماعذشمطق:1مامتملذ ق )
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 (1)اجلدول

 توزيع أفراد عينة الدراسة يف جامعة دمشق والكلية والتخصص والصف

ذاسي  ذاستلب ذاسس جع
ذعاسبف لذاست ايلج

ذاجمل   
ذ ابعذاثسثذاث ذخمل

ذ244ذ14ذ14ذ14ذ14ذ اةج لذد   ذاسا  م
ذ244ذ14ذ14ذ14ذ14ذما  ذ  ذفن   ذاس بجع

ذ044ذ144ذ144ذ144ذ144ذاجمل   
 أداة البحث:

)يفذ(ذد د ذ   دعذام ماد لذاس د   ع1991)دد مذRiso & Hudson هجتيلد –قتذق مذاس  حثذبتاا ةذميج  ذ   د ذ
م تذخن ذ ت تعذبيت ذي لذمد ذاسبدت ذماسث د ل،ذمميسد ذب يلد  ت ذمنادالذصد ذاسطلبدجعذاسدارج ذمد ذبدنيذحبثذيل بق(ذمذ

من داعذميد  ج ذممنيدتمذذد دى(ذ يدا ذمنتد   ذ299).ذم تسد لذا يجد  ذمد (Riso,1995)نجغداامادص لذاست اعذيفذنظا عذاإل
(ذ يدددا ذمفددداش ذجيجدددةذدنةددد ذ22)مددد ذيددد ذميجددد  فنفدددااش،ذفذذ تسددد لذذذد دددىميددد  ج ذادصددد لذاست ددداعذببددد   ذم دددتي عذميددد ذ

،ذمحتت ددةذاست  ددعذاسس جددعذسسدد ذميجدد  ذمدد ذا يدد  ج ذاست دداع،ذفذذمنطدد ذخد دد ذ(Riso,1995)(ذنادد ،ذال)دبددا فحدد  ذ
رج ذسددد ،ذمذسدددكذدددد ذ ا دددقذفدطددد صذصددد ذاسطلبدددجعذاسددداذذفىلا فحددد  ذيفذخ ذمددد ذا يددد  ج ذاست ددداعذذش  دددعذحيبددد ذد جةددد 

ذ)ال(.س  ت  ش  ع)ماحت (ذس  ت  )نا (ذمش  ع) فا(ذ

مم ذ ذجت عذاست   لذست ث ذاست  عذاسس جع،ذم ط ذا يج  ذاسل ذحيبد ذدد ذ ا يد ذا فحد  ذد د ذخد د ذش  دعذه د ذ
اسددل ذقدد مذاس  حددثذذهجتيلدد ذ–(ذ  ةدد ذميجدد  ذ   دد ذ1.ما  حددق)(Riso,1995)صدد ذشلبددجعذاسددارج ذاس دد رتذست دد ذ

 .(1)ذلامتملدجنعذاست ايلعذا  ةحعذذمنط جقذا يج  ذد  ذبتاا   ذ ذمت

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت إجراء مايلي:

ذخ ذم ذخص لذاسطلبجعذاست اعذيفذنظ مذاإلنجغاامذ طس ذاسن  ذاس  رتذسط  عذي ج لذاسا  مذماس بجع؟اس ؤالذادمل:

ذمت يل ذاست   لذاس ذحب ذد جة ذخ ااشذاساجنعذم ذي جعذاسا  مذي آليت:ذخش  لذاسنت راذف ذخل
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0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0  0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

(ذماسددددددددن  ذ2471(ذماسددددددددن  ذاس  حددددددددث)1272(ذماسددددددددن  ذا تفدددددددداش)29472(ذماسددددددددن  ذا نلددددددددم)1272ت)اسددددددددن  ذا  دددددددد د
(ذماسدددددددن  ذ1272(ذماسدددددددن  ذ ددددددد نعذاس ددددددد م)1270(ذماسدددددددن  ذا تحدددددددت )1971سدددددددن  ذا دددددددتح  )(ذما2271)ا ل ددددددد 
ذ(ذ  ة ذذسك:2)(،ذمامتمل1471ا ب  )

 (2)اجلدول

 ملقاييس التسعة للشخصيةمتوسط الدرجات اليت حصل عليها أفراد العينة علي ا

ذاسن  
ذاسس جع

  نعذذا تحت ذا تح  ذا ل  ذاس  حثذا تفاشذا نلمذا   دت
ذاس  م

ذا ب  

ذ1471ذ1272ذ1270ذ1971ذ2271ذ2471ذ1272ذ2972ذ1272ذاسا  م
ذ1270ذ1472ذ1272ذ1971ذ2270ذ1971ذ1972ذ2272ذ1972ذاس بجع

ذ12701ذ1172ذ1279ذ1979ذ22791ذ24ذ12721ذ2271ذ12791ذاساجنعذاسس جع
ذماايم

ذاسطلبجعذاسث يع
ذمايمذاسغا م ذمايمذاستفس ذمايمذا ط دا

خد ددد ذمت يلددد ذس دددت   لذحيبددد ذد جةددد ذذا يجددد  ذببددد   ذمجاجدددعذ ددد ل ذذيلدددتا  خ(ذ ددد ذاذ2442)ذ(1991)ذمحب دددةذ   ددد 
لبددددددجعذاس دددددد رتذهجتيلدددددد ،ذ  ندددددد ذمنطدددددد ذف ذصدددددد ذاسطذ-ا فح  دددددد لذيفذخ ذمدددددد ذا يدددددد  ج ذاست دددددداعذيفذميجدددددد  ذ   دددددد 

ذد جةد ذخ دااشذاساجندعذجندتذخلا ت يل ذاحل  يبذس ت   لذاس ذحب ذذيلتا  لر،ذم2442ذ (Riso,1995:Riso)ست ة 
مدد ذ ذ  جدد ذ(ذاسددل ذميثدد ذاسددن  ذاس دد رتذس اجنددع.ذمذ2972)ذيجدد  ذصدد ذاسطلبددجعذا نلددمذماس دد سفخد دد ذمت يلدد ذيدد لذد دد ذم

ذ(.2271)ذاسن  ذا ل  ذماس  سف

ذمت يل ذاست   لذاس ذحب ذد جة ذخ ااشذاساجنعذم ذي جعذاس بجعذي آليت:ذف ذخلي  ذخش  لذاسنت راذ

ذ(ذماسددن  ذا ل دد 1971)ذ(ذماسددن  ذاس  حددث1972)ذ(ذماسددن  ذا تفدداش2272)ذ(ذماسددن  ذا نلددم1972)ذ ذا  دد دتاسددن 
ذ(ذماسدددددن  ذا بددددد  1472)ذ(ذماسدددددن  ذ ددددد نعذاس ددددد م1272)ذ(ذماسدددددن  ذا تحدددددت 1971)ذ(ذماسدددددن  ذا دددددتح  2270)
 (ذ  ة ذذسك.2)(،ذمامتمل1270)

ذمت يل ذاست   لذاس ذحب ذد جة ذخ ااشذاساجنعذاسس جعذي آليت:ذمخش  لذاسنت راذه  ذخل 
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ذ(ذماسددن  ذا ل دد 24)ذماسددن  ذاس  حددث(ذ12721)ذ(ذماسددن  ذا تفدداش2271)ذ(ذماسددن  ذا نلددم12791)ذاسددن  ذا  دد دت
ذ(ذماسددددن  ذا بدددد  1172)ذ دددد نعذاس دددد مذ(ذماسددددن  1279)ذ(ذماسددددن  ذا تحددددت 1979)ذ(ذماسددددن  ذا ددددتح  22791)
ذ(ذ  ة ذذسك.2)ذ(،ذمامتمل12701)

ما هو بروفيل األمناط الذي ينتمي إليه طلبة كليات العلووم والرتبيوةو ومركوز الشخصوية الوذي ينتموي السؤال الثاين:
 غليه النمط السائد لعينة البحث؟

سدددت ذي جدددعذاسا ددد مذهدددد ذاسدددن  ذا نلدددمذفذذب ددددفذصددد ذاسطلبدددجعذاس دددد رتذذ(ذف ذخل2)ذخشددد  لذاسنتددد راذا  ةدددحعذلامددددتمل
(،ذمهلدذاسنتجلعذف ذمقد  ذهدلاذاسدن  ذيفذمايدمذ2972)ذشذاساجنعذد  ذميج  ذاسن  ذا نلما ت يل ذاحل  يبذست   لذخ اا

ذ(.1)ذادص لا ط داذحب ةذمنبنج ذاإلنجساامذمي  ذه ذم ة ذيفذ حجفعذبام ج ذ

 كلية العلوم

 (1صحيفة بروفيل األمناط)

ذاسن  
ذاست   ل

 دددددددددددد نعذذا تحت ذا تح  ذا ل  ذاس  حثذا تفاشذا نلمذا   دت
ذاس  م

ذا ب  

ذذذذذذذذذذ22
ذذذذذذذذذذ21
ذذذذذذذذذذ24
ذذذذذذذذذذ29
ذذذذذذذذ2972ذذ29
ذذذذذذذذذذ22
ذذذذذذذذذذ22
ذذذذذذذذذذ21
ذذذذذذذذذذ20
ذذذذذ2271ذذذذذ22
ذذذذذذذذذذ22
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ذذذذذذذذذذ21
ذذذذذذ2471ذذذذ24
ذذذذ1971ذذذذذذ19
ذذذذذذذذذذ19
ذذذذذذذ1272ذذ1272ذ12
ذذذذذذذذذذ12
ذذذذذذذذذذ11
ذذذذذذذذذذ10
ذذذ1270ذذذذذذذ12
ذذ1272ذذذذذذذذ12
ذذذذذذذذذذ11
ذ1471ذذذذذذذذذ14
ذذذذذذذذذذ9
ذذذذذذذذذذ9
ذذذذذذذذذذ2
ذذذذذذذذذذ2
ذذذذذذذذذذ1
ذذذذذذذذذذ0
ذذذذذذذذذذ2
ذذذذذذذذذذ2
ذذذذذذذذذذ1

ذمايمذ
ذاسطلبجع

ذمايمذاسغا م ذذمايمذاستفس ذمايمذا ط دا

ذب دددف(ذف ذخلذصددد ذاسطلبدددجعذاس ددد رتذسدددت ذي جدددعذاس بجدددعذهددد ذصددد ذا نلدددمذفذذ2) ذخشددد  لذاسنتددد راذا  ةدددحعذلامدددتملي ددد
هدلاذاسدن  ذيفذمايدمذذمقد  ذ ف(،ذمهدلدذاسنتجلدعذ2272ن  ذا نلدم)ا ت يل ذاحل  يبذست   لذخ ااشذاساجنعذد  ذميجد  ذاسد

 (.2) لصاد  ذه ذم ة ذيفذ حجفعذبام ج ذا ط داذحب ةذمنبنج ذاإلنجساامذمي
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 كلية الرتبية

 (2) صحيفة بروفيل األمناط

ذاسن  
ذاست   ل

 ددددددددددد نعذذا تحت ذا تح  ذا ل  ذاس  حثذا تفاشذا نلمذا   دت
ذاس  م

ذا ب  

ذذذذذذذذذذ22
ذذذذذذذذذذ21
ذذذذذذذذذذ24
ذذذذذذذذذذ29
ذذذذذذذذذذ29
ذذذذذذذذذذ22
ذذذذذذذذ2272ذذ22
ذذذذذذذذذذ21
ذذذذذذذذذذ20
ذذذذذذذذذذ22
ذذذذذ2270ذذذذذ22
ذذذذذذذذذذ21
ذذذذذذذذذذ24
ذذذذذذ1971ذذذذ19
ذذذذ1971ذذذ1972ذذ1972ذ19
ذذذذذذذذذذ12
ذ1270ذذذذذذذذذ12
ذذذذذذذذذذ11
ذذذذذذذذذذ10
ذذذذذذذذذذ12
ذذذ1272ذذذذذذذ12
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ذذذذذذذذذذ11
ذذ1472ذذذذذذذذ14
ذذذذذذذذذذ9
ذذذذذذذذذذ9
ذذذذذذذذذذ2
ذذذذذذذذذذ2
ذذذذذذذذذذ1
ذذذذذذذذذذ0
ذذذذذذذذذذ2
ذذذذذذذذذذ2
ذذذذذذذذذذ1

ذمايمذ
ذاسطلبجع

ذمايمذاسغا م ذذمايمذاستفس ذمايمذا ط دا

رتذست ذ   عذ  ماعذشمطقذه ذاسن  ذا نلدمذفذذب دفذص ذاسطلبجعذاس  ذلخ ذف(ذ2مخش  لذاسنت راذا  ةحعذلامتمل)
(،ذمهلدذاسنتجلعذه  ذمق  ذهلاذاسدن  ذيفذمايدمذ2271)شذاساجنعذد  ذميج  ذاسن  ذا نلما ت يل ذاحل  يبذست   لذخ اا

ذ(.2)ذه ذم ة ذيفذ حجفعذبام ج ذادص لا ط داذحب ةذمنبنج ذاإلنجساامذمي  ذ

 جامعة دمشق

 (3صحيفة بروفيل األمناط)

ذاسن  
ذاست   ل

 دددددددددددددددد نعذذا تحت ذا تح  ذا ل  ذاس  حثذا تفاشذا نلمذا   دت
ذاس  م

ذا ب  

ذذذذذذذذذذ22
ذذذذذذذذذذ21
ذذذذذذذذذذ24
ذذذذذذذذذذ29
ذذذذذذذذذذ29
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ذذذذذذذذ2271ذذ22
ذذذذذذذذذذ22
ذذذذذذذذذذ21
ذذذذذذذذذذ20
ذذذذذذذذذذ22
ذذذذذ22791ذذذذذ22
ذذذذذذذذذذ21
ذذذذذذ24ذذذذ24
ذذذذذذذذذذ19
ذذذذ1979ذذذذذذ19
ذذذذذذذذذ12791ذ12
ذذذذذذذ12721ذذذ12
ذذذذذذذذذذ11
ذذذذذذذذذذ10
ذ12721ذذذذذذذذذ12
ذذذ1279ذذذذذذذ12
ذذ1172ذذذذذذذذ11
ذذذذذذذذذذ14
ذذذذذذذذذذ9
ذذذذذذذذذذ9
ذذذذذذذذذذ2
ذذذذذذذذذذ2
ذذذذذذذذذذ1
ذذذذذذذذذذ0
ذذذذذذذذذذ2
ذذذذذذذذذذ2
ذذذذذذذذذذ1

ذمايمذ
ذاسطلبجع

ذمايمذاسغا م ذذمايمذاستفس ذمايمذا ط دا
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 مناقشة النتائج:

ذ(،ذن حددظذخل2(ذم)2(ذم)1هدد ذم ةدد ذيفذ ددحجفعذبام جدد ذادصدد ل)(ذمي دد ذ2) ا ددقذاسنتدد راذا اامةددعذيفذامددتملددد ذ
اساجنددعذاسس جددعذسط  ددعذ  ماددعذشمطددق،ذهدد ذصدد ذمخ ددااشذاس بجددعذصدد ذاسطلبددجعذاس دد رتذسددت ذ   ددعذي جددعذاسا دد مذم   ددعذي جددعذ
(ذسط  ددعذي جددعذ2972)يفذميجدد  ذاسددن  ذا ت جددم،ذحجددثذب ددفاسطلبددجعذا نلددمذيدد ن ذحبدد  اذد دد ذخد دد ذمت يلدد ذح دد يبذ

ذ(ذس اجنعذاسس جعذسط  عذ  ماعذشمطق.2271(ذسط  عذي جعذاس بجع،ذم)2272اسا  م،ذم)

تملذد ذم ة  ذا ط داذمست ة ذمج ذشت تذ د ذاستند   ،ذممند ا اذقدت  ذميفذة صذاإلنجساامذ تب ذاد ااشذهن ذ ن ذم تا
دد لذمدد ذاسط دد  ،ذممددت  د لذ دد ذفي دد لذهجددمذخنف ددة ذدد ذاآلخددا  ،ذمهدد ذحمدد ذفدلدد فذاآلخددا  .ذمهددلدذاسنتجلددعذمنتفددقذ

ذ.(ذيفذيلج ش ذخ ااشذدجن هت ذص ذاسطلبجعذا نلم2440،ذممعذش ايلعذاسج يلا )(Hurley,2003)معذش ايلعذه   ذ

 يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث:

ف دااصذش ايلدعذع ي دعذد د ذ   دعذام ماد لذاس د   ع،ذيد لذا يجد  ذاسدل ذخددتدذاس  حدث)يفذحبدثذيلد بق(ذما د ذد د ذ   دعذ
ذام ما لذاس    ع.ف ااصذش ايلعذع ي عذد  ذبيجعذ ئ لذاجملت ع.
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 املصادر العربية: أوال:

 سعذم   دت ذهد ذمنطد   ،ذذق دقذا د لذمد قتد ذبدن  ذاسطلبدجع،ذ يلد(:2442)ذإل  ا  م ،ذخمحتذد تذاحل نيذدطجعا-

ذ،ذ  ماعذبغتاش.شافاآلي جعذ

(.ذاسيجد  ذماستيد ميذيفذد د ذاسدنف ذماس بجدع،ذمنامجدعذد دتذلذ  دتذاسسدج  ،ذ1999)ي  نتا ك،ذ مبالذمهلني،ذاسجمابث،-

ذمد تذاسامح ذدت ،ذد  ل،ذمايمذاسست فذاد شل.

("ميدد  ج ذاحل سددعذاسنف ددجعذس  ددااهينيذماسااشددت  "،ذجم ددعذ1990)خمدد مسددامح ،ذمفهلدد م ذد ددتذاسام ددمذمحدد ش ،ذحم دد شذد ددتذا-

ذ.21-2،ذ ذ219)اساتشد  ذاسنف ،ذاسي ها ،ذ

(ذا ف ةددد عذبدددنيذخصددد لذ دددج هعذ يددداالذا  اقددد ذاس فظجدددعذيفذةددد صذا بددد ر ذ2442)يلددد   ل،ذس رددد ذمةدددت ذاسبددد ح-

ذ شت.ذب خماعذبغتاشلي جعذاس بجعلذشيت  ادذه ذمنط   (ذ  خ امحعذ)،اس جس م  عذس  ي  ج ذاسنف جع

(.ذخصدد لذاسطلبددجعذمد قتةدد ذلاستفضددج لذا ةنجددعذسددت ذ   ددعذاسبدد ذاسا شددا،ذ يلدد سعذ1999)شددة ف،ذحم ددتذ  يلدد -

ذم   ت ذه ذمنط   ،ذق  ذد  ذاسنف ذاس ب  ،ذ  ماعذاس م  .

ذد  لذاد شل،ذشا ذخيل مع.ذةطاالاهت (،خذ ة ،ص خ(.ذاسطلبجع)بن طه ،ذمنس  نة ،ذ2449)  ح،ذمأم ل-

(.ذاسيجددد  ذماستيددد ميذاس بددد  ذماسنف ددد ذخيل يلدددج من ذممنط جي منددد ذممن  ة منددد ذا ا  دددا ،ذ2442)دددد م،ذ ددد  ذاسدددت  ذحم ددد ش-

ذاد شلذد  ل،ذشا ذاسفسا.

ذنطاذماست   ع.،ذاد شل:ذشا ذادم ذس 2(.ذاسيج  ذماستي ميذيفذاسا  جعذاستت   جع،ذل2414)د ش ،ذخمحتذيل ج  ل.-
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ذ،ذد  لذاد شل.1اسبحعذاسنف جع،ذشا ذاسفساذس ط  دعذماسنطا،ذل(:2444)احل جتاسات  ،ذحن لذد تذ-

ذ(.ذمتخ ذف ذد  ذاسنف ذاسا م،ذاسي ها ذمست عذادجن  ذا با ع.1922)اسي ش   رقذخمحت،ذمحم  شذد تذ-

ذالذادمس  ددعذس ي دد لذيفذاسس جدد لذاسا ددسا عذذ(.ذبندد صذممنينددنيذميجدد  ذسيجدد  ذاسطلبددجع1992)اسس ج دد ،ذي مدد ذاثمددا-

ذ شت.ذب خذ–  ماعذبغتاشذ–منط   ،ذاسااا ذذخ امحعذشيت  ادذه ذست ذ  سةذاسب ذاس  ش ذاإلدتاش ذيفذاسااا ،

ذ،ذمست عذاس حا  ،ذا ن مع.1(ذ ا ذاسطلبجع،ذل2442)ا   ،ذ ش ذحم ت-

ذجعذاحلت ثع،ذشمطق،ذمنط  الذ  ماعذشمطق.(.ذاسيج  ذماستي ميذيفذاس ب2449).نط نج  خ،ذمجل   -

ام مادددعذيفذاساددداا ،ذ يلددد سعذم   دددت ذهددد ذمنطددد   ،ذ   دددعذاسطلبدددجعذسدددت ذذصددد لخ(.ذ2440اسج يلدددا ،ذمبدددطف ذنادددج )-

ذ  ماعذبغتاش.ذ–اسااا ذ
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