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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 صدق الله العظيم
 سورة المجادلة

 11االية 
 



 إقرار املشرف
 

M.M.P.I

 املشرف الثاني املشرف االول

 



 إقرار جلنة املناقشة 

M. M. P. I.

 



 شكر وتقدير 

 الباحث



 ملخص

MMPI
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 اإلهداء
 إىل .. 

 من علمنا كيف حنس ونفهم ونعيش .. 

 .. األمان 

 إىل .. 

 مرشد األجبدية وقاضي العلم الرسول الكريم 

 حممد )صلى اهلل عليه وسلم( خامت األنبياء .. 

 

منك وبهديك هدانا اهلل للطمأنينة بأنها تاج القلوب ونرباس الروح 

 املؤمنة
 

 

 
 ياســــر 



 ثبت احملتـــويات

 

 الصفحة املوضوع



i-iii

 



 
 
 

 الفصل األول 
 

 التعريف بالبحث 

 
 
 

  مشكلة البحث واهميته 

   هدف البحث 

  حدود البحث 

  حتديد املصطلحات 

  



 اهمية البحث : 
 







Ress, 1997, p183



(Fromm. 1964.p64)

(Derkspn, 1995, p.44)

(Sundbery, 1977, p.173)

(Kelly,1955, p.95)





   Aim of Research            أهداف البحث 

   Limitation of the Research           حدود البحث 

                                           



               حتديد املصطلحات 

  Scale       املقياس   - 1

English & English

(English & English, 1958, P. 457)

Bient

(Cronbach)

(Cronbach, 1960, P. 21)

(Chiselli et.al)

(Chiselli et.al, 

1981, P. 484)

(Tayler)



               الصحة النفسية :  - 2

 Shobwn

(Shobwn, 1957, p.184)

Kilander

(Kilander, 1968, p.144)



Goldbery

(Goldbery, 1072, pp. 1:4)

Miller

(Miller, 1973, pp. 

312-313)
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