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دددهدددالبحث إدددابتثدددعبحثأنددد لبشخدددعبلساددد لبحثطلبدددامبحثإددد  ا بثدددا ب خ دددمب   ندددمبت ب ثنظ يدددمبب وفق 
دد،ب)حإلساجدد ح   بوحثألبدد ،ب بتسدد  ب–ثاأغقدد بحثنددإلنبحإلسإدد سرب)  ددإل ب ودالثددمبحثودد وحبحإليبدد  امبفق دد بوفق 

 ب239و)ب ددابحثبدد   ب302بإلحقدد)ب)،بو  ث ددم بب   ث  ددب541)وقددابلددانبشقنددم بقإلح  دد ب)،ب تسإدد سرب–شخاددرب)
وحسددألا  ب،بيقددمبحثب ةاددمبحثنطددإلح امقدداب ددتبحرأا  هدد با ثب بوبب،% ب ددابحثاجأادد)بحث خددر8)ب  ث ددم باادد ببنإدد م

فقدد   بثةادد غب أغقدد بلسادد لب)حإلساجدد ح  ب إلسشددم بشخددعب إددنمب قدد  ا بف  اددمبب141))ب أ ددإلمب ددابحث  يثددمبلدح  ب
ب. 2012)بحثنبقايبوحثاقنابشخعبحثبقئمبحثاانامب ابقبن

ا بثدب:بلدقإلنبسد نمبلساد لب)ثجساجد ح  ب دابلصدنب إدنم،بلها د حثنأد   شدا بوقاب إلصنبحث إدابتثدعب
 خاد بسادطبحثطلبدامب،بحثذيبيبنبشخعبحثا   دمبحووثدع بحثاأإاي)بوسا د بساطبحثطلبام،بشقنمبحث إا

ل د بسادطبحثطلبدامب)صد س)ب،بشخدعبحثأدإلحثر بحثادأإا ،بحثابدخ ،بحثالخد ،بحثاإد شا،بحثانجز،ب)حث  يا
ث بو إلدبيةاقرببثا  ببقنا بساطبحثطلبامب)حثاأو دب؛ ن  مبحثن غب ف  مبو إلدهبفربحثنقنمبش دي ب بحثإ  

دددد؛بفددددربشقنددددمبحث إددددا ثخنددددإلنبحإلسإدددد سربثددددا ب ددددنب ددددابساددددطبب وو ددددإلدبف وقدددد ابفددددربلسادددد لب)حإلساجدددد ح  بوفق 
وساددددطب،بحثاأإدددداي بثبدددد ث بحثددددذ إل ب،حثاددددأإا ب،حثالخدددد ب،حث  يدددداب،حثانجددددز،ب)حثاإدددد شابحثطلبددددام:

ثنددإلنبحإلسإدد سربثاأغقدد بحبح نددزببوالب إل ددابف وقدد اب حابدالثددمبتيبدد  امب؛سدد  حثطلبددامبحثاأودد دبثبدد ث بحإل
الب إل ددابف وقدد اب حابدالثددمبتيبدد  امبفددربلسادد لب،ب صدد س)بحثإدد  ب،حثابددخ )ب بفددربسابددرتسدد  ،ب)  ددإل 

ب. تسإ سر،بشخار)بثاأغق بحثألب بح)حإلساج ح  ب نزب

بحإلساج ح ،ب   نمبت .سظ يمبب،حثطلبامب:بلسا لالكلمات المفتاحية
 



 2021 

 

258 

 جهاد العزب /أ                                                             أنماط الشخصية وفًقا لنظرية اإلنيجرام لدى طلبة جامعة إب

Abstract:

This research aims at recognizing the Enneagram types prevalent among 

the students of Ibb university, and their statistically significant differences 

according to the variables of gender (Male – Female) and major (scientific – 

humanities), The research included a sample made up of 541 male & female 

students who were divided into (302) male students and (239) female students 

with a percentage of (8%) of the whole research community. The samples 

were chosen by stratified random sampling methodب،The researcher has 

introduced a new tool prepared by (Abdulsaheb: 2008), who applied it on the 

Yemeni environment (Al-Obaidi: 2012) to measure the variable of 

Enneagram, which has (141) sections; The data was processed statistically 

using face validity & predictive validity through the use of internal 

consistency reliability method, test-retest reliability method, split-half 

reliability method, Cronbach's alpha equation reliability, arithmetic means, 

standard deviations, T-test for two different samples, and Pearson's 

correlation. 
The research have come to the following results:  
-There are seven types out of nine in the research sample. The challenger 

personality type was prevalent and got the first place, and the runner-up 

is the personality types of (investigator, achiever, helper, loyalist, 

reformer, and enthusiast) respectively. The existence of the peacemaker 

personality type in the sample was normal – like rest of people – while 

individualist personality type has no actual existence in the sample of 

research. 

ب- There are differences in the Enneagram types according to gender (Male – 

Female) in the personality types of (helper, achiever, investigator, 

loyalist, enthusiast, and challenger) in males, but the individualist 

personality type is in females. &بب There are no statistically significant 

differences in the personality types of (reformer and peacemaker) 
here are no statistically significant differences in Enneagram types that 

are ascribed to the variable of major (scientific – humanities) 

Keywords: Personal patterns the Enneagram, Ibb university 
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ت بتس  بسقبمبب؛تمبحثاأأ )بثأ  يخبشختبحثنو بيجابحهأا  بشخا   ب نذبوق ب  ك بااإلضإلنبحثطلبام
حثبدا بوسقبددمبحثن  يددمبثجاادد)بحثا حسدد ابحثنوإددام،بولمبف ا ادد ،بوف ددتبسددخإل بصدد يب  بفددرب لأخدد بحثجإلحسدد ب

أدرب لضدد)بث د بحثظددإلحه بثحثأددرب د ديببداو ه بتثددعبوضد)بحثقددإلحسقابحبضدوربشخدعبحثنخددتبصدومبحث خاددمبحثن  دمي
ساطبشخا  بحثنو بشخعبلمبحثطلبامبهرب" ،بوببإل  بش  مبيك دب أوقبHurlock, 1964: 13)بحثنوإام

سخإل رب    ،بث ب بتثعبياب بق ،بياقزبحثو دبشابغق هب دابحوفد حد،بويأ دإلمب داب نظداتبف يدابثاجاإلشدمب
د بحثأدرب ضدتبحثقدا حاب حثنقخادمبوحالسون ثادمبوحثأ  قد بحثجإدارب ابحثإلظ   بوحثإا ابوحو  ز بحثاأو شخمب ن 

حثأدددددرب إددددادب  يقدددددمبحثودددد دبحثل صدددددمببم،بوحويدددداح بحثأ  يلادددددمبوحثإا  اددددمحثددددإل حثر،بوحثإلظدددد   بحثوإدددددقإلثإل ا
ب ؛بت ب24ب:1993)شبداحثل ثق،ببإلب بحثااقزبفربحثأ افب د)بحثبقئدم" السأج ام،بولسخا  إ وثدمب بدنافبُ َندا 

 ددد ثقنإلغ ب ندددذبل ثددد ب دددابلثودددربشددد  بفدددرب  دددإلدب)ل سدددبإل بو)حوفددد حدبتثدددعبلساددد لب إ وثدددمبقايادددمبظ ددد اب
حثا حس ابوحث إدإل بوحثنظ يد ابحثأدرب قدإل ببأبدنافبحوفد حدب أنإلشدمبوق  ادمبيأدعبوقأند بحثإ ضد ،بب زحلبالوب

ي وث بحث ط بشابلسا لبحثطلبامبحثإ  ا بثا بفئ ابح أا  ادمبحثأربوهن ب   ابحثنا اب ابحثا حس اب
 بحثأددرب  قدد بشخددعب جاإلشددمب دداب خ ددمبحثا حيددنبحثانأ اددمبفددرب199)إلمبهدد   ثربو وبنإددب نقنددمب ا حسددم

 خقأربحثاإ س مبوحثأاثقنبحثاإ ير،بوهاف بشاب  يق  بتثعبحثأن لبشخعبساطبحثطلبامبحثإ  اببقابلف حدب
إل دداحبف،ب)حإلساجدد ح  بهقإلدسددا بثمسادد لبحثأإددنمبثخطلبددام-) يإددإلبشقنددمبحث إددا،بو ثددخبا سددألاح ب ةادد غ

% ب اب خ مب خامبحثاإ س مبياقخإلمبسإإلبساطبحثطلبامبحثانجز،بود حسدمب70إبأ ب)شاب  يق  بلمب  بس
 بو  قدد بشخددعب جاإلشددمب دداب خ ددمبقإددتبحثاإ سدد مبفددرب خاددمبحإلدح  ب1996)قدد  بب دد بلو ناسددإلمبوسددك ود 
قإددددتبحثاإ سدددد م،بب دددد  حثأندددد لبشخددددعبساددددطبحثطلبددددامبحثإدددد  ابثددددا بتثددددعبحثن  ددددم،بهدددداف بشدددداب  يق دددد ب

،بح ضدد بلمبلفدد حدبحثنقنددمبامبحثأإددنمبوفددقبسظ يددمب)حإلساجدد ح  ندد  بوسادد لبثخطلبددوب سددأنا لب ةادد غب)وح 
وشنربهذحبحث إداباان فدمبلساد لبب 10:ب2004 اان تب  سإلحب ابساطبحثطلبامبحثانجز.بفرب)حثا س ي،ب

ب.حثجا إل يمبحثاانامب– خ مب   نمبت بلبامبوفقبسظ يمب)حإلساج ح  بثا بحثط

ببحثأ ثام:ااإ وثمبحإل  امبشخعبحوسئخمب إادب طكخمبحث إاب
بثنظ يمب)حإلساج ح  ب؟ب   بهربلسا لبحثطلبامبحثإ  ا بثا ب خ مب   نمبت بوفق بب1-
امبفدددربلساددد لبحثطلبدددامبثدددا ب خ دددمب   ندددمبت بوفدددقبسظ يدددمبتيبددد  هدددنب إل دددابف وقددد اب حابدالثدددمب2- 

 ؟ب بإ سرتسب–شخارب)بحثألب ب بتس  ب–  إل ب)ب)حإلساج ح  بيإ ب أغق يبحثجن 
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شخدعب ليد بفدربلمبحثإدخإل ببح بتثعبلهاامبد حسدمبسادطبحثطلبدامب إدأنا ب(Cavin 2003يطق ب  فقاب
بسوإدرب رد ب،بحثجدن  أأث ببناطبحثطلبامبل ثد ب داب دأث هباد ثنإلنبلوب ب  ضداو ب،بثإليداهلوبليدمبسدامأبلوبانداأ

،بحثطلبدامثأن لبشخعبرب  ب تبتثعبلمبتيا بفإلح ابد حسمبلسا لبحثطلبامبهإلب إ شا بحثن غبفربح
و دابثدتبحيأدد ح  تب،بفق د و ن فدمب كد  ابحثضددن بوحثقدإل ب،بثدذوح  تحو د بحثدذيب د ديبب دتبتثدعبف ددتبليإداب

يودأ بحث د  بل د   تبسإدإلبتق  دمبش قد ابتيج بادمب د)بحثبقئدمبحثاإابدمبب دتببحو د بحثدذيبثآلرد يا؛و قا  هتب
ب .بCavin, 2003: 3)بحثذيبباو هبينزسب إأإل بحثبإمبحثنوإامبثا  ت

وس د بلولبد حسدمبفدربحثجا إل يدمبب؛وفقبسظ يمب)حإلساجد ح  بلسا لبحثطلبامو أ ربلهاامبحث إابفرب
بحث  يثم. بثا ب خ مبحثج  نمباطكنبر صباإاودبشختب)حإلساج ح حثاانامب ننعببا حسمب خخبحوسا لب

بشخع:  البحث إابتثعبحثأن لب
بحإلساج ح  .ثنظ يمب)ب ا ب خ مب   نمبت بوفق بلسا لبحثطلبامبحثإ  ا بث -1
ب،)  دإل حثجدن ببثاأغقد ي:ب حثاالثمبحإليب  امبثخو وحبفربلسا لبحثطلبامبثا ب خ مب   ندمبت بوفق دب -2

 .تسإ سر ب،)شخارب بحثألب تس  

 

با آل ر: أإادبحث إاب

لسا   د ب)حإلساجد ح  بو أإدادببثنظ يمب لسا لبحثطلبامبثا ب خ مب   نمبت بوفق ببحثاإلضإل ام:حثإاودب -
بحثددناط،بحثالخدد بحثددناط،بحث  يدداحثددناطب،بحثاأود دبحثددناط،بحثانجددزحثددناطب،بحثاإدد شاب)حثددناطب:اد آل ر

بحثناطبحثابخ  .،بحثإ  ص س)ببحثناط،بحثاأإايبحثناط،بحثاأإا 
و خ دمب،ب  حثنخدإلبب خادم،بحث ناسدم خ مب   ندمبت ب أاثدنبابخ دمبحث خاد ابحثنخاادمب) خادمببحث ط يم:حثإاودب -

بحآلدح  . خامب،بحثأ بامحث خا ابحإلسإ سامب) خامب
 بحثاانام.بحثجا إل يم- ا نمبت بب،   نمبت بحثاك سام:حثإاودب -

 ب .ب2015ب–ب2014حثج  نربحثن  ببحثز  سام:حثإاودب -
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Enneagram

   د ب داب قبندقابوهاد بثغدم :ب بدبخ بلس سد بتغ يقدر،بوهدإلببEnneagramب حإلساج ح ) ن يفب
و نندرب لبدطبلوبلدكنبو   د ببGramحثأرب ننربحث قتب إنم،بوحثاقب)بحآلر بثخ خامبوهإلببEnneaحثدب

ب 103:ب2013.ب)حثنبقاي،بEnneagramحثاقبنقابيننرب"بحثالبطبحثأإ شرب"ب

بحصب ي  :ببEnneagram ن يفبلسا لب)حإلساج ح  ب
سربينك ب إنمبلساد لبثخطلبدامبحثأدرب أ دإلمب     بشابلكنبهنااأس :ب بRISO, 2003ش ف ب)

 ن دد بحثببانددمبحث طدد يم،ب أضددانم بحثن قدد ابحثطلبددامبحثاحرخاددمبحثانقددا بثخودد د،بوللددك لبحثإددخإل بحثلدد   رب
ث ،بوحال ج ه ابحث   نمبثاي ،بور صامبتيإ غبحثو دببذح  ،بو ذثخبدوحفن بحثطنإل يمبوحث لنإل يم،بو دودب

ب. RISO, 2003: 32  بحثاف  ام،بوش ق   بحثاإلضإل امبو  ب ثق بحسأ  ه ب)لفن ث بحالسون ثام،بو اك سقز  

"لكنبهناسرب     بشاب لبطب إ شر،بيقإل بشخعبحثأا جبحث   رباأس :بب 2012)ش ف بحثنبقايبوب
دد بثنظ يددمبحثددنظت،ب إلصدد بللبددامبحثودد دبوصددو  ب    خا دد بلوبالب    خا دد ،با  جدد هبحثبددإمبلوبحث صددإم،ب وفق 

نبد با ثإدخإل ب دابرد لب اثقدنبللبدقأ ببداح   بشخدعب إاب د ب إدنمبسقد ل،ب أقد  )ب ااد بويإلف بف صمبثخأ
حثأدرب أ  د بشخدعب ثدخبو دإلدبببدقاب كإلس  د بحثاحرخادمبوحثل   ادمببقن  بالبإللببن  بشخعبحثأو شدنبحثدا ن  ر

هدذحب إنمبلسا لب    طب نبشادب ن  باأياب  ح زبحثطلبامبحثث  )حثأو ق ،بحثاط ش ،بحثغ يز  ،بويد ديب
حثأو شنبحثا ن  رب اا بانابتثعبلمبيإخخبحثو دببن  بشخعبساطب  ا بيكإلمبق  داح،بوحثنابدقابحثاجد و يابثد ب

ليببلبددا يأددعبو مبيطددك مبل نإددم بثدد ،بويكإلسدد مب إدد سا ابثدد باددأدوح بل بدد ب ددابحوسادد لبحثإددأمبحثاأ ةاددم،ب
حثددددذيب بدددداوببفبحثاددددإلقور،بسأاجددددمبثخا وسددددمبحثطلبددددامبو قأضددددا ابحثأ اددددمسددددا د ب إلق اددددبمحوسادددد لبحث  اإدددد

دددد بسظ يدددد بث ددددذحبحث إدددداب ددد بليا س دددد ب دددد)بلدوح بحثددددناطبحثددد  ا "بوهددددذحبحثأن يددددفب نأادددداهبحث  يثدددمب ن يو   أن  ض 
ب .13-12:ب2012)حثنبقايب

حثأن يددفبحإل  ح دددربوساددد لب)حإلساجدد ح  :بهدددربحثا  دددمبحثأددربيإبدددنبشخق ددد بحثاإددأجق بفدددربليب ددداب
بح  بحثاإألا بفربحثا حسمبحثإ ثام.حثاق  ا بحثأإنمبوسا لبحثطلبامب)حإلساج ب

 

دد دد  ب)  ب ددابلسادد لب3×3يقددإل بشخددعب بددوإلفمبرخإليددمب)،برخإلي دد ب  يإددإل بلمبهددذهبحثنظ يددمب بدد  بسظ   
بوهدذه،بحإلسإد سامثطلبدامبو أإلسنبهذهبحوسا لبحثأإنمبشخدعبث ثدمب  ح دزب أ دإلمب ن د بح،بثخطلبام إنمب

بحثا ح زبحثث ثمب أإلسنبشخق  بلسا لبحثطلبامبحثأإنمب  آل ر:
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1The Feeling Center

بTypeبof the helper personalityبببببببببببببساطبحثطلبامبحثاإ شاب-

بTypeب  of the achiever personalityببببببببساطبحثطلبامبحثانجزب-

ب Type of the individualist personalityبببمبحثاأو دبساطبحثطلباب-
2The Thinking Center

بTypeبof the investigator personalityبببساطبحثطلبامبحث  ياب-

بType ofبthe loyalist personalityببببببببببببببساطبحثطلبامبحثالخ ب-

بType ofبthe enthusiast personalityبببببساطبحثطلبامبحثاأإا ب-
3The Instinct Center 

بType ofبthe challenger personalityببببببساطبحثطلبامبحثاأإايب-

 Typeبof the peacemaker personalityبببساطبحثطلبامبص س)بحثإ  بب-

بType ofبthe reformer personalityبببببببساطبحثطلبامبحثابخ ب-

ب  ح زبحثطلبامبولسا    ب ا ب  ي  ب يإإل.ب ب إلض 1)نبطكحثوب

 
 (Riso, 1995: 85)  مراكز الشخصية وأنماطها (1شكل )

ت بتمبحثا ح دزبب؛وي  اب) يإإل بشخعبشدا بحسدأق ثامب دنب   دزبشدابحثا  دزيابحآلرد يابابدإل  ب   دم
دب و دبساطب ابحثطلبامبُينابساب بويإإلدبثا بحث،بحثث ثمبثخطلبامب أو شخمبابإل  بد ن  ام و   داب.ب   اإ 

و ساد بيكدإلمبحثدناطب  د   بشدابرخداطب دابسادطب،بسظ يمب)حإلساج ح  بشخعبشا بو إلدبساطبللبدامبرد ث 
 اد بلمبحثود وحبفدرب،بوليابحثنابدقابحثاجد و يابثد بفدربحثالبدطبحثدا ن  رب)ثجساجد ح  ،بحثطلبامبحث  ا 

السالم صانع  

 المساعد

المتفر

 د
 الباحث

 المخلص

 المتحمس

 المصلح المتحدي

 المشاعر

 الغريزة

 التفكير

 المنجز



 2021 

 

263 

 جهاد العزب /أ                                                             أنماط الشخصية وفًقا لنظرية اإلنيجرام لدى طلبة جامعة إب

ت بيإددإلدبساددطب دد بفددرب جأادد)ب نددقابدومبب؛اجأاندد ابحثالأخوددم ددإلمبفددربحث لسادد لبحثطلبددامببددقابحوفدد حدب
حثبقئدمبحثأدرب ندزسبظ دإل بوبد وسبهدذحبحثدناطب دابوببوهذحبينإلدبفربحوس غبتثعبشإلح نب أنخقبا ثإل حثم،ب ر 

 :ب ب إلض ب ثخ2طكنب)حثوببحثطلبامبدومبغق هب ابحوسا لبحثثا سامبحثاأ ةام

ب

 
 103-104):2013، عبيديال)    التفاعل بين أنماط الشخصية (2شكل )

 Don Richard)دومب يأطد  دب يإدإلبويبخقبشخعبحثناطبحثث سربا ثنادددطبحثث سددإليبلوبحثجن  بوي  دا

Riso فددربيددقابيكاددنبحثددناطب،ب بلمبربدد   بحثددناطبحثددذيب أاأدد)بادد بحثودد دب إددإلدبحثاظدد ه بحثإددخإل امبثدد
حثبددو ابحثاأن قضددمبب ليا س ددوقدداب نددإلدبتثادد ب،بحثثدد سإليبلوبحثجندد  بفددرباندد بحويادد مبربدد   بحثطلبددام

والب أردذبصدومب،بو  إلمبحوسا لبحثأإنمب أو شخم ب اا ببقن د ،ب Riso, 1995: 14)بحثأرب با بشابحثو د
 ااد ببقن د بصدإل ببوهرب نك بشاب  يدقبحثن قدمبحثأ   خادمبوحث     خادم،ب حثأبنافبحثث ب بحثاننزلب ا   ب

بلثن  بيا  بحثودد د.فربحثناإلبحثنوإربوحثأاهإل بحثأرب أن ضبث  بحثطلبامب

يطق بحوولب ن  بتثعبحثإ ثمبحثبإامبو إقققب،بح ج هقاو طأ  بحوسا لبحثأإنمبااأإلحثامب نب بشاب
وهدذحبا ثنإد مبث دنبسادطب دابحوساد لب،بوحثنبد  فربيقابيطدق بحثثد سربتثدعبحثإ ثدمبغقد بحثبدإامب،بحثذحا

شخدعبحوردذبوحالسدأن   ب،بحثضدغإللابغاد  بوشند،بحثبدإامويأج بحثو دبابإل  ب    خامبفدربحثإ ثدمبب،حثأإنم
حثلبددد   بوحثبدددو ابحثبدددإامبثخدددناطبحثدددذيبيطدددأ  ب نددد بفدددربح جددد هبحثأ   دددنبب ددداب-  قأدددمبوببدددإل  -
(Palmer, 1987: 120 فقاب باوباند بحثاظد ه بحثإدخإل امب،بو ذثخبحثإ لبفربحثج س بغق بحثبإر،ب

حثاأإلحثددامبفدربي ثدمبحث     ددنب اد بشخعبساطبحثطلبامب إدأاا  ب دابحثدناطبحآلرد بحثدذيبيطدأ  ب ند بفدرب
ب. 3طد ن)حثفرب

 صانع السالم
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ب

هدذحبحثدناطبيطدأ  ب د)بسابدقاب رد ياببفإموشخعبحث غتب ابسا د بليابلسا لبحثطلبامبثا بحثو د؛ب
،ب رد تثدعبوي  ب يإإلبلمبحثو دبالب أغق بللبقأ ب ابساطب،بحث   نموحال ج ه اب،بحثإخإل ا افربان ب

.بوينبد ب دنبحثغ يدز  ،بحثأو قد ،ب)حثاطد ش فدربحثاجد الابحثث ثدمب،ب ح د يإبدنبحثأغقد بضداابحثدناطبو سا ب
 ادد بهددإلببحبأندد د ،بسقدد ضددن بلوب،ب)تفدد حلساددطب ددابحوسادد لبحثث ثددمبشددابي ثددمب ددابثدد  بيدد الابهددرب

ب:  آل ر ب1جاولب) ث إلض با
 (1جدول )

 ()ريسو نها وفق منظورأنماط الشخصية التي يحويها كل مركز والحالة التي يعبر ع

 ابتعاد ضعف أو نقص إفراط المركز
 حثاأو د حثانجز حثاإ شا مركز المشاعر
 حثالخ  حث  يا حثاأإا  مركز التفكير
 ص س)بحثإ   حثابخ  حثاأإاي مركز الغريزة

 بلمبحثبدددو ابوحثلبددد   بحثإدددخإل امبحثل صدددمباددد ثناطبالب  قدددعبف شخدددم بوظددد ه   ب دددإلحلبوي  ) يإدددإل
حثج سدد ب،بحثانددالحثج سدد ب،بحثبددإرحثج سدد ب)  سادد ب أ دد  ابفددربحثظ ددإل بشخددعبوفددقبث ثددمب إلحسدد وب،بحثإلقدد 
 :  آل ربحإلساج ح   إلضإم بو وبخم بثجاا)بلسا لب)بحثبإر غق ب

دبالمصلح: يأجند بلمبيكدإلمبشخدعبوبب، فربحثج س بحثبإربيإ صبشخعبلمبيكإلمبشخعبصإلح بدح ا 
بشددد لأب،ب  إلضدددإل ا ب،بإلمبشددد دال بيإددد ولبلمبيكدددوب،با ثا ددد دابوحثةددداتب  أاإدددك ب،بربدددأ  أاأددد)ب،بصددد دح،ب حبرخدددقأ

بفددرب إاددنبحثادإ وثدددام قن ش  دد ب أج ددمبسإددإلبحثبدد بلوب،بيإددنعبسإددإلبحثأ   ددنبحثطلبددروب،باإيإدد غبشدد لأ
فددربلفضددنبي ال دد ب،بوثخانأقدداحابحثا ناددمبوحثةدداتبحور  اددم،بحثلبددأبثادد بهددإلب إل ددإلدبفددربحثبقئددمبحثاإابددمبادد 

وفددرب.بوحقنددر،بيإددأبا)بلمبيكطدد بيةاقددمبحو ددإل بابددإل  ب ج يايددمب،ثايدد بابددق  بويكاددم،بيكددإلمب حبفبنددم
 إل ددد ب،ب يكدددإلمبغ ضددد  ب،بينأقدددابسوإددد بوحآلرددد ياببا  دددمب بقددد  وب،بحثج سددد بحثاندددالبيإدددنعبإلصددد  بحو دددإل 

يإ ولبت ل دبحآلر يابويدذ  هتبوب،ب إلض بحثبإل  بحثبإاإمبحثأربيج بلمب  إلمبشخق  بحو إل ،بحآلر يا
يققددداب،ب نددداف)،بغقددد بصدددبإل ،ب   دددد ،بح دددنظتب دددا ب،ب أز ددد ،بندددإلحبسبددد  إ ا ثنأددد   بحثأدددربسدددأإا بثدددإلبح  

،بحثاإل دددإلد اوفدددربحثج سددد بغقددد بحثبدددإ ربينأقدددابلسددد بلفضدددنبب. دددابحثبدددن بت ضدددد  ه،ب أإدددذثق،ب طددد ش ه
ينأقدابلسد بلشخدتب،بحثابخقدم أن  دنب د)بحو دإل ب،ب  وسدمثا بثاي بصب بلوب إانبلوب،ببقن تبوحوقإل بلر  ا  
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 اتجاه الالتكامل                          باتجاه التكامل

 (.Riso, 1995 :16) الشخصيةأنماط  والالتكامل فياتجاه التكامل  (3شكل )
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يكددإلمب،بليك  ددد فددرببحُ أطدداد ب،بربددأوحثجاادد)بشخددعببشخددعبحثبددإلح وهددإلب،بحثندد غاددمباإةاقددمبحو ددإل ب دداباة
 خجأبتثعبحثا ح  بفربسخإل  بضداب د بيقأند)باد بو د ب دإلش ب،بحثإخإل يإللبشا بحث ا لبوحثلبأبفربب وسإلحسا ب

ب. Riso&بRuss،1998:ب1)بوبطا وينأقاهتبدح ا ب،بثآلر يا ثق بحإلدحسمب،بحآلر ياا ب

،ب   دزبيا  د بشخدعب دن بحثإد بوحثإبدإللبشخاد ب دابحآلرد يا:ب س بحثبإرفربحثج:بنمط المساعد
يقدا بث دتبحثداشتبحثاد ديب،بوحالهأاد  بب دتبوب يأا  د   ت،بوحثطدنإل بااطد ش هت،بثاي بحثق بخامبثخأن   ب ن دت

  يتبوص دحب،بوينظ بثملا  بحإليج بامبثا  ت،ب أإ   بو لخ ،بوي حشربيقإلق تبو ط ش هت،بوحثاننإليب
ب دددابحإل ثددد  ب،ب حشدددربل دددإل بحثأنطدددئمبوحثأ بادددمحثاطددد ش بوي وفدددربلفضدددنبي ال ددد بيكدددإلمبثايددد ب إدددأإل بشددد لأ

يإدنعبثخأقد  بل ثد ب:بوفدربحثج سد بحثاندالب.وحثأإلحض)بوي بحآلرد ياباإقدابيطدن باأسد برخدقب دابل خ دت
ويإد ولبلمب،بتثدعبيدابحثأبودنبوحثأدارنبفدربياد   تبحصا قبيااتب دا ب،بو نخ تبل ث بسن د ،ب ابحآلر يا

ويإدددخخبشخدددعبوفدددقب،ببذح ددد بوهدددإلب ضددد أب،بويأإلقددد)بحثإبدددإللبشخدددعب ق بدددنب دددن ت،بتبينأاددداومبشخاددد يجنخ ددد
يإدد ولب نددنب،بياأدد سبا ثاندد و  بوحثأ شدد :بوفددربحثج سدد بغقدد بحثبددإربوي ددأتبا ثجإلحسدد بحثجقددا .،ب طدد ش ه

يندد سرب ددابسددإل بحسددألاح ب،بتيدد هتبا ثأإددا اب و ب ث  دد،بحآلردد يابيطددن ومبا ثددذس ببأددذ ق هتباادد بقا دد بث ددت
،بيناددنبشخدددعبتضددن لبحثدد و بحثاننإليددمبث دددت،بو ح ب إدد ب نددد   بحآلردد ياب ندد ب حودويددمبوحوغذيددمبسدد ا ب

شخعبرخدقببحويكإلمبق د  ب،بياقنبتثعبحالسأباحد،بوحثأإكتبشاب  يقبحثإاب  بشخق تبوحالسألو لبب تبو   ت
ب. Riso&بRuss،1998:ب2)بو ب ي بحفن ث ،بحوشذح 

بثنوإ ،بوحثنط ل،بثثقمبا ثنو :بفربحثج س بحثبإرب أاقزبا المنجز ،بياقدنبثخأند ف ،ب وب قا  بش لأ
ثاي بقا  بشخعب،بويإ  بحآلر ومب،ب ث ثر،بوحثأاقزبحال أا شر،بوحثخب ،بياأ سبا ث   ،بثاي بق بخامبثخأ اف

ثاي بسزشمب،بُ إإا،بو إنبثخثقم،بو أإلحض)،بولصقن،بثذح  بوفربلفضنبي ال  بيكإلمب أقب  ب،بحثأأثق بفق ت
يقدد  مب،بيلدد لبحثوطددن،ب لخدد بفددربشاخدد :بياأدد سبسددخإل  با الشأدداحلب.وفددربحثج سدد بحثانددال،بلقدد قإليددمبثخ

 د وجب،بيإ ولبلمب ب سبشداب  يدقبحوشاد لب حابحثا د  حابحثل صدم،بثاي ب و بحثان فإم،بسوإ با آلر يا
 ضدد بالب أ د)بشإلح ود بت حب ن ،بوالبيظ د بشدا ب ضد هبشدابحثإلحقد)،بشاخدر،بياأد سباد ثأ ب ،بثنوإد بوثأوإلقد 

 دددابحثوطدددنبل ددد  بب ينادددنب دددنبلدددر بثخإوددد خبشخدددعب وإلقددد برإلف ددد:بوفدددربحثج سددد بغقددد بحثبدددإرب ددد)بلهاحفددد .
غقد ب،بيغشبثخ  و ب دابحوشاد لبحثإدقئمبو غبقأ د ،ب ل دن،ب ثق بحثإإا،بحسأغ ثروببحسأ  سيب،بحآلر يا

 ا  بليب،بيإ ولب ا ق بسن د  ت،بيإ ولبلمبيب  بلفضنب ابحآلر ياباب حبغق بسخاام،ب ا  با ثثقم
ب .Riso &Russ, 1998: 3ثاي ب)بلر ب ذ  هببأقبق هبلوبليب إل ابثخضن 

ثايد بيداغب،بو طد ش ه دأوإ بلف د  هب،ب و  سإدر،با ثذحافربحثج س بحثبإربثاي بوشربب:المتفرد
 أاأدد)باددد ثبإل ب،بثنوإدد بوصدد دحب ن دد ب لخدد ،بشددد  ور،بثبددق،ب  ددذ ،بحآلردد ياويإ سددامبشدد ثققابسإددإلب

بحثجدابوحث دزل. أذبدذ بحسون ال د ببدقابحثطدا بوحثخدقابوبدقاب،بخعبسوإ بوشخعبحثإاد    كاربوس ر بش،بحثذح ر
ثاي بقا  بشخعبتسج سبحوشا لبحثونامب،بيإإللب نبرب ح  بتثعبللا  ب اام،ب وفربلفضنبي ال  بيكإلمب باش ب
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  يدقببيإخخبشدا،بيكإلمب إلث)با ثونإلمب:بوفربحثج س بحثانالبثاي ب جا اب ح ر.،بثآلر ياب  خ ا ب،بوحودبام
ثاي ب قنبوقدا  بشخدعب ضدلاتب،بيإ ولبرخقببقئمب اقخم،ب ط ش هبحثأربيإ ولبلمبيكإلمبدح تبحال ب لبب  

 نإدإ ب،بغقد بشودإليب،ب زح در،بحسبدإلح ر،ب  ه بحثإد ،بيإألا بلي  بحثاقظمبوحثلا ل،بحثإلحق)بوحثإق  ق
،بغقد ب ندأ ،بشاخرغق ب،بحسد ح ر،بسإلدحويب،بثإا يمبصإل   بحثطلبامب رب نإجتب )ب ط ش هبوشإلح و 

ثايد ب دفبثخدذحابيقناد ب لقد بلي  د بو وطدنبرا ال د ب:بوفربحثج سد بغقد بحثبدإرب.ي ثت،ب  ح ر،بوحها
يند سرب داب،بثايد ب طد ش بحثلدزيبوحثند  ،بويكد هبسوإد بويإد ولبحثنودإل ب ن د بو دابحآلرد ياب ويب  ب كأئ  ب

إل بيددإللبحيأقدد  هبثذح دد بوورددزب إدداب بشخادد بلف دد  بهذي ساددمب أاإدد،بيظ دد بشخادد بحثأندد ،بحثجاددإلدبحثندد  ور
 ددنب دد بيإدداطبادد بهددإلب بددا بثخبدد غبباددأم أإلثددابثايدد بلف دد  ب أ  ددزبيددإللبحشأقدد دهب،بو دد هبحثددذحا،بحثضدداق 
 أإلثدابثايد بسزشدمب،بوفقاحمبحو ن،بيطن با ثنجز،ب أ   ب اابيإ وثإلمب إ شا  ،ب خإل بحآلر يا،بوحثنذح 

 ب .Riso &Russ, 1998: 4)بتثعب ا ق ب ح  

و د ح بيإددرب،بثايدد بقددإل ب  يظددمبوببددق  بش ثاددم،بحثج سدد بحثبددإرب وبح جدد هبشقخددرفددرب:بالباحثث 
،بيكإلمب طغإللبحث  لب نظتبحثإلق ،بويقظمب هنام،بثاي ب إلقاب هنر،ب بق ب ج هب نب  بيإاطبا ب ابل إل 

 نجدزبحوشاد لب،بثاي ب قنبتثدعبحث إدابوحثأ  قدزبوحالس اد  بفدربحولدا  بحثأدرب ثقد بحسأ  هد ،ب ننزل،ب بان
وش د  ب  بيبد  ب،بوبأوإلحبشخعبحآلر يابوثاي بحسأاأ نبا ال  نبشخعبحثان فم،بأرب ثق بحسأ  ه ببب حشمحث

و حاب اادمب،ببداحنبوحوصد ثم أاقدزبلشا ثد با إل،بلوبفربليابيقإللبحثان فدم،بفربليابحثنخإل بحلوبربق  بب ش ثا ب
فدرببحفدربلفضدنبي ال د باد  س ببيكدإلمب،بوغ حادمبفدربحثإدخإل بوحو دإلح بثايد بربإلصدامبوحسدأق ل،بحش ثامب دا ب

ب.يقدإل با السأ طد ف ابحث ح دا ،بحفضدإلثرببا  دمب بقد  ب دا ب،بو حب  يمبوحسدأان  بوحسد)بثخند ثت،بس  س بو ك س 
،بحوشاد لوب،بيلبدطبحوف د  ،بوحثنانبحثاأقا،بثاي بقا  بشخعبحثألباطبابإل  ب قا :بوفربحثج س بحثانال

 طدددغإللبحث ددد لب،بوحثنددد ثتبحثلاددد ثربف ددد  بوحثأبدددإل حابحثانقدددا يإدددأغ حبا و،بياأددد سبحثوددد دبهنددد با ثدددذ   بحثإددد د
 ألدذب دابحثنداوحمب،بش ثادمبو حبيإ سدام،ب حب دزحجبشبدبر،بب د بشدابحثإلحقد)بح بأنا ب،ببأبإل ح  بوحسأنأ     

ثايدد بسددإلنب دداب،بوسددقخمبثاإلح  ددمبليبلددر ب أندد  ضب دد)بش ثادد بحثدداحرخربلوبلف دد  هبلوب بددإل ح  بحثطلبددام
ثايدد ب قددنبثخجددالبوحثان قطددم.بوفددربحثج سدد بغقدد ب،ب بانددمبحثدداوحف)بحث طدد يمحثغضدد بوحثأطدد   بوحثطددخبفددرب

ثايددد بحشأقددد دبادددأمب،بغ يددد بحو دددإلح ،بفدددربحثإاددد  بحسحهدددا ب،بشدددابحثنددد ثتبحثدددإلحقنربحسإدددإ با  ،بحسنزحثا ددد بحثبدددإر:
ثددذحبسجدداهب نبددذب؛بثايدد بلددنإل بانددا بحالسددأق ح بوحثلددإللب ددابحثندداوحم،بحثانأقدداحابحثأقخقايددمبثاإدد بصددإاإم

،ب إدداب بشخادد بلف دد  بوسإلحسددامب  دداد  بثدد بو بددق  با ثددذش ،بالب أإلحصددنب دد)بحآلردد يا،بثاجأادد)ويدد ف بح
لوب،بوقددابيبدد  با ثوبدد  ،بولسددإلحنبحثوإلبادد ،بيبدد  بف يإددمبولددك لب دداب ددا ق بحثددذحا،بو أ ددإلمبثايدد بهددذي م

ب .Riso &Russ, 1998: 5حثاط ش ب) نأإ بفربسبقنبحثل صب ابهذهب

،بيناددنباددإر ص،ب بحثقددا  بشخددعبحسددأث   ب دودبلفندد لبحآلردد يافددربحثج سدد بحثبددإربثايدد:بالمخلثثص
وهددذحب دد بيجنددنبح     دد بادد آلر ياب،ب إددنبثقددمبثآلردد يا،ببنقددنبحهأادد  بحآلردد يابح ددا   ب،بثخاإدد وثامب ددأإا  ب

يكدد غبحهأا  دد بفددربحولددل صبوحوشادد لبحثأددرب،بثايدد بلددنإل با ثاإدد وثام،بيأرددذبصددومبحثث دد ابوحثأإدد ث 
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دد،بفددربشاخدد بحوُ جددا ب،ب ُ إلحظ  دد،ب يكددإلمبوحق ا دد،ببندد  بحثاجأادد)بيإدد تبفددر،ب دد  ابب دد باناددق  ددابب ويإقددقبسإلش 
دد،بثذح دد ب ش ثا ددب وفددربلفضددنبي ال دد بيإقددقبتث    دد،بيظ دد بحثأندد ومب،بحالسددأق ح بوحو دد مبفددربيا  دد  ب يكددإلمبوحثق 

يد بث د ابثا،بفربحثإلق ب ح د بثايد بحشأاد دب أ د دلب د)بحآلرد يا،بو ن ومب،بثاي بحسأق ثام،ببنوإ بوب آلر يا
يإد ولب،بوفربحثج س بحثانالبيإأثا بوقأ بو  قأد ،بينأقابلمبحثنو بهرب با بحثطج شم،بسوإربدحرخر

ددد  أإلقددد)ب،بيقددد ،بيدددذ ،بيددد ي ،ب دددابحثإدددخبمبويأإددد ث ب نددد بثقدددإلف بثددد بحو ددد مب لمبيجددداب دددابياخدددخبسإلش 
وحثا حوغددمب،بموحثاا  خدد،ب خجددأبتثددعبحثأإددإليف،بثايدد بشدداوحمبسددخبرب جدد هبحآلردد يا،بحثاطددك ابويإأدد لبثددذثخ

 أإددتبا السدوح اددمبحثأددرب إددب بحإل بدد  بحثدداحرخربوحثضددققبحثددذيب،بقخددق،بحثطددا ا بثأددإلفق بسددإلنب ددابحاليأدد حغ
وفددربب.وحالسد ح بضددابحآلردد ياب خجددأبتثددعبحثإددل يمبوحثددأ كت،بيطددن بادد بثا  ددمبيبددن بفق دد بحثأنبدد باإددخإل  

شددداببفضددد  ب،بثطدددنإل با و ددد مثندددا بح،بوحسأقددد صبحثدددذحا،بوحثنددداوحم،بحثج سددد بغقددد بحثبدددإربيطدددن با ثدددذش 
لوبليب،ب افندد بتثددعبحث إددابشددابليددمبسددخبمبقإليددمبوهددإلب دد وحثنجددزبشددابيا يددمبحثددذحا؛ب،بحثطددنإل بادد ثنق 

ويأاثنبفربلنإل هباأمبحآلر ياب  ياومبت دذح هب،بثاي بلنإل با الضب  د،ب نأقابيإ شاهبفربينب طك   
ثايد بسدخإل ب دا ق يب،بيإد ولبحث د  ب دابحثنقد  ،ب وشداوحسا بب وهإدأق ي بب  د بيكدإلمب أنبد  بب غ ث  ب،بوحثنقنب ن 

يإدددخخب دددنبحثإدددخإل ا اب،بلوب نددد ولبحثنقددد قق بحث إدددإلل،لوبحإلد ددد مبشخدددعب،بفقددداب خجدددأبتثدددعبحالسأإددد  ،بثخدددذحا
ب .Riso &Russ, 1998: 6)بحثاإ بمبحثأرب ابلأس  بلمب إق ب ح  بو ذث  

،ب بادد ب دداب جدد   ا ثإادد غب جدد هب ددنب دد ب أإإإدد بلوبياددبحثبددإربيطددن فددربحثج سدد بب:المثثتسم 
و  دإلمبحسدأج بأ بفإل يدمبوسد ينمب،ب أو  دنببا  دمب بقد  ،بحس إد  ر،بثاي بق بخامبش ثامبث سأج امبوحالسدأث   

ثاي بهامبش ثامب،بثنانبحولا  ب يكإلمب أخ و ب،بيإ بحثخ إلبوحثخن ،بوهإلب ونتبا ثإا  ،بثخانب  ابوحثاثق حا
دد،ب دد حو ،بو خق  اددمبوشوإليددم ثايدد بب حشددمبفددربتسجدد سب،باإدد إلثمبحثإلصددإللبتثددعبلهاحفدد يإددأبا)ب،ب و إدد و بدح ا 

وشاقدقبحثأو شدنب د)ب د ب،بوفربلفضنبي ال  بسجداهبلدا احبوشاخر.وهإلبُ نأ ب،بثاي ب إلحه بشا ا ،بلشا ث 
لددا ابحثأ  قددزب،بوهددذحب دد بيجنددنبحآلردد يابيإأ  إلسدد بو ددابثددت بيطددن با ثإددن د ،بيإدداطبادد ب ددابلفدد حدبوللددا  

ويدا  بحو دإل بابدإل  ب قدا بوينبق د بليدقب قدا  ه ب دابحثإلقد ب،ب اادمثج إلدهبوسط   بشخدعبلهداحلب حاب
وفدربحثج سد بحثاندال:بيإد ولبلمبيجداببداح نبب.دح دتبحثطدنإل با ث ضد بوحال  اد  ،بوحثج ابحث س دقابإلسج سهد 

ب افن بتثعبرإلضبحثاغ   حاب؛بوهإلب  وحرأا  حاب أناد بو أنإلشمب  إلمب ط نمبث بو حاب اامبش ثامبثاي 
غقد بقد د بشخدعب،بفدربفداب ندقابحيكدإلمبربقد  ب،ب باوبشخا بحثأبن)بوحثأ خد بفدربلغخد بحوياد م،بحثال    وب

،ب   ثغبويناقبفربحثقب بحثأربيإ ده ،ب  ب زجبسوإ بفربلسطبمب أنإلشمبو ثق  ب    ب ا  بسوإ بوغ ث  ب
،ب طد)،ب أا  زبيإللب ح د ،ب  دي،ب ثق  ب نوذبانض  بح جاهبفربي  مبدح امبويب  بلف    ب،بيل لبحثنزثم

وفددربحثج سدد بغقدد بب. أإجدد بحثقخدد ،ب يكددإلمبسددخإل  بحسدداف  ا ب،بفددربحو ددإل بح دداققب ثقدد  ب،بثددا بثايدد بقن شددم
يإددخخب،ب وشخادد بف ددإلبقددابيبدد  بحسدداف  ا ب،بيطددن با ثاددأغبحثطددا ابثنددا بقا  دد بشخددعبرودد بحثقخددق:بحثبددإر

وحثبد حش اببا الوبفرب خذحابيإامبوقاب نإد لبسأاجدمبحشأاد دهبحثطد،ب نغا بفربحثط  ،بابإل  ب وإلثام
يوقدددابحثإددداب  بشخدددعبسوإددد باةا  ددد ب،بقددداب أجددد بسإدددإلبحث جدددإل بوحثنددداوحمبوحثننددد ،بحثاحرخادددمبحثأدددربيطدددن بب ددد 
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 اوقددابصددإأ بو  قأدد بابددإل  ب،بلوبهددإلغبا سددأج ا ابلدد   ب ددابحثبددإل بحثازح اددمبحثاو يددمب أفندد لبه وباددم
مبلوبحثاغخقدددمبلوبيددد الاب ظ ددد ب ن س  ددد ب دددابحثإددد الابحثالأخودددمب  ثوإلباددد ب دددابحو ددد  ابحثاظخاددد،بوحضدددإم

ب7 أجد بسإدإلب دا ق ب ح د .ب)،بيطن با ثادأغبوحثنجدزبحثطدا ا ا،ب ن  بحو أذ   ب،بثنوإ ب يب  ب   ه ب،بحثذش 
:1998،Russب&Riso ب

ولمب ثبد ب ح د بويأودإلحب،بفربحثج س بحثبإربيإ ولبلمبيكإلمبث بدو بولهاامبفربحثإا  : المتسدي
حشأ دبشخعبحث و  بوحثنض لب ابل دنب،بت ب أاأ)ببثقمبش ثامببنوإ ب؛ياقنبتثعبحثأأ قابوحثجز ،بشخعبحثجاا)

ويإددألا بحثنندد بفددرب إققددقب،ب وبدهدد  ب بقدد ،بو دد ب دد و بحثإبددإللبشخادد ،بحثإلصددإللبتثددعب دد بيبادد بتثادد 
 ب اد ديباد ثوب  بوهدربِاَأس د أبد ب،ب د)بحآلرد ياب  أن  نب ساا ب،ب ب بفربحو إل باإإت،بدوحفن بحالسون ثام

د،بيكإلمبو ح بيداو بحث ثقد ب دابحو دإل ،ب ت بتس ب   د بدح ا بب؛ ب  بدح ا ببصومبيبو بحآلر ومب ب يإد ولبدح ا 
شخدعبقدإل بللبدقأ .بوفدرببحوي شد هتب نأادا ب،بيإ ولبياد  أ ت،ب با بشب  بثآلر يا،بحثاف نبشابحثن غ

دد،بشخددعبسوإدد بحُ إدداب  ب،بو لفددمبو ياددمبوثايدد بلدد   م،بلفضددنبي ال دد بيكددإلمب حبصددا ب يدد  ب ويإدد ولبدح ا 
وفربحثج س بحثانالبب.وُ إأنابثخأضإامب ق بنب  ب  ياب نخ بيةاقمبث ب ،بلج ن،بظ إل باأ انبصإل  حث

ويداببح د ب د ديباد بتثدعبلمبيبد  ب دابلصدإ  بحوشاد لبلوب دا   بوهدإلبيإ ولبلمبيإققبح أو  هبحثذح ر؛ب
ظتبوقأد بفدربيقضرب ن،بسطاط،بينانباجا،ب ج سل،بيإ ولب إقققبحالسأق لبحثذح ر،بحثاط  ي)بحثأج  يم

،بحينددابسوإدد بق  ددا ب،بيكددإلمبغقدد ب ددأإو بفددربسددخإل  ،ب أج هددنبي    دد بحالسون ثاددمبوي  ددنبتلدد  ش  ،بحثناددن
يإ ولبفد ضبو  د ابسظد هبو بدإل ح  بشخدعب،بيإللب ح د بحو أا  ز ب،بحو أو ر  ب،بح غ و  ب،بث    بقإل بحثق سإلمب

البيإأ  بحآلر ياب،بعبوحآلر يابلدسعب ن ت بينابسوإ بفربحثا   مبحوشخب؛والب  يابحثاإ وح ب ن ت،بحآلر يا
و أب بش ق   ب ن تبا ثاإلح  مبوحثاق  خمبوحثلب  .بوفدربحثج سد بغقد بحثبدإربيبد  ب أإجد بحثقخد ب

قابيأرذب  سد بحثأبد لبحثطدا ابفدرب جد لب،ب نزنبسإإلبحثأب لبحثو ديبوحثا أ  إل يم،بوق سربابإل  ب   م
دد،بحثإا سددم ددب قددابيبدد  ب ج    شددابحثددا ابوحوشدد حلبوحثأق ثقددابوحالثأزح دد اببحلوب   ددا ب،بإلمبشددابحثقدد سب لوبر    

 ناددإلبثايدد بلف دد  ب،بثددا بثايدد ب ياددم،بشدداوحسر،بشناددف،بلر قددربال،ب بددايبشكدد ب دد بيضددا ،بحال أا  اددم
وهدإلبحثانأبد ب،بالبياكدابهزياأد بلوبق د ه،بهذي سامبيإللبقإل  بوساب   بشخعبحو إل بوشخعب ابهتبيإلثد 

دد ياأخددخب قددا  ب   ددمبشخددعببِاَأس دد يطددن ب،ب نأ ددربادد بحو دد بتثددعب نددإلمبحثنظاددموقدداب،بفددربس  يددمبحو دد ب دح ا 
 ددا  ب ددنب د بيإدداطبادد بت حب،بيإدد ولبتث دد اب ح د ،ب أ دإل ،ب ندداف)،بولسدد ب أنددذ بلمبيبد  باضدد  ،بحو دإل 

ب. Riso&بRuss،1998:ب8)ب ن ضبثلب 

ث حيدمبوحالسدأق ح بيطدن با ث داو بوح،بحآلرد ياحثج سد بحثبدإرب أاأد)ببأإلحفدقب د)بب:بفرالسالمصانع 
بشابسوإ بوشاب،بُ أإ هن،بُ أإ   ،بحالسون ثر ،بودود،ب أإلحضد)،بويخدتثايد بصدا ب يد ب،بحآلرد يا حضأ

ينانبشخدعبلمب  ندابحو د مبوحثباأسقندمبوحإلصد  ببدقاب،ب يإ ولبلمب باوبص دق ب،ب أو  ن،بثباف،باإاط
،بُ إددأقن،بي ال دد ب حاددطبحثجددأ يكددإلمبفددربلفضددنبب،حثندد غوسدداطب قدداببددقاب،بيإقددقبحثأددبث ببقددن ت،بحآلردد يا

يقخدنب،ب أوقب )بحآلرد يا،بشابحثط   بحوفربحثج س بحثانالبيإ ولب إإلب ح  بوحث ق  بانقا بب.وُ أزمب،بُ نجز
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دح دتبحإل شدد مب،ب  ادن،بفند ل،بسطداط،ب دابيجدتبحثاطدكخمبوي إدب  بالسأ ضد  بحآلرد يابوحثطددنإل با ثإد  
د،بر  دن،با م ثق بحثنإد،ب خجأبتثعبلي  بحثاقظدم،بوحالسأإ    خجدأبتثدعب،بثم دإل بحثأدرب إدا ب  دذشابدح ا 

،ب   ددا،بوفدربحثج سد بغقد بحثبدإربيطددن باد ثنجزبياد لب د ب إلح  د ب داب طدك اب.حثأإدإليفبوحثاا  خدم
يإدد ولب جندد ب،ب  نددابسوإدد بشدداب ددنبللددك لبحثبدد حن،بغقدد ب  دد لأب،ب  اددن،بشنقددا،ب خجددأبثخ بدد ،بغقدد بفنددد ل

يبد  ب أبخدابحإليإدد غبوالب،بالبيإدأجق بثخبقئدمبحثاإابددمباد ،ب اد بثاد بقدداب د ث ب لمبيكدإلمبوح ا دوببحثاطد  ن
يبدد  بثايدد بحضددب ح بحثطلبددامبوبب،قدداب نأ ددربادد بحو دد بتثددعبلمبيكددإلمب طددإل بحثأو قدد ،بيطددن بب إليأدد 

ب بRiso&بRuss،1998:ب9)بحثاأناد 

 

 لبشخددعبساددطبحثأنددتثددعببهدداف وبب،ب يب سادد ب، Hammerlie, F.M.& D.G, 1991د حسددمب)
قإلح  دد بوحثأاثقددنبحثاإدد يربوقددابلدداخ بشقنددمب،بحثطلبددامبحثإدد  ابثددا ب خ ددمبحثج  نددمبفددربلقإدد  بحثاإ سدد م

هقإلدسدا بثةاد غب أغقد بب–وقدابحسدألا بحث  يدابلدح  ب د هز  ب أاثدنبااةاد غب) يإدإل،بو  ث دمب  ب  ث  د200)
بولظ د ا،ب  دنبح   د لببق سدإلمب) ن ب شإلثجد باد بتيبد  ا ببحث إدابولبد سب د لسا لب)حإلساج ح  بثدا بشقندمب

وحثاأودد دب،بساددطبحثطلبددامبحثانجددزبثددا بلقإدد  بحثاإ سدد مبلها دد :بلمحثا حسددمبحثنا دداب ددابحثنأدد   ب دد مب دداب
ب.ثا ب خ مبحثأاثقنبحثاإ ير

حثأند لبشخدعبتثدعببهداف ،بوبل  يك ب،Omundson, J.S. & Schroeder,R.G.1996)ود حسمب)
بحسألا بحث  يث موقاب،ب   نققاب خ م ب203إلس بحثنقنمب اب)و  ،بساطبحثطلبامبثا ب خ مب خامبحإلدح  

ولظ دد ابحثا حسددمبحثنا دداب دداب،ب)حإلساجدد ح  هقإلدسددا بثةادد غب أغقدد بب– يإددإلب)ااةادد غبلدح ب دد هز ب أاثددنب
بحإلدح  .حثنأ   ب  مب ابلها  :بسا د بساطبحثطلبامبحثانجزبثا ب خ مب خامب

حثأند لبشخدعبسادطبحثطلبدامبحثإد  ابثدا بتثدعببهداف وبب،ل  يكد ،بHurly, J. B., 2003)ود حسمب)
،بو  ث مبفرب خامبحثب بوحثق سإلمبب  ب  ث  ب189ولاخ بحثا حسمبشقنمبقإلح   ب)،ب خ مب خقأربحثب بوحثق سإلمب

ولظ ددد اب،ب)حإلساجددد ح  هقإلدسدددا بثةاددد غبلساددد لبب–وقدددابحسدددألا بحث  يدددابلدح  ب ددد هز  ب دددابتشددداحدب) يإدددإلب
بسا د بساطبللبامبحثانجزبثا ب خ مب خقأربحثب بوحثق سإلم.بها  :لبحثا حسمبحثنا اب ابحثنأ   ب  مب اب

هقإلدسددا بثمسادد لب- يإدإل)ب   اددمبو قندقاب ةادد غتثدعببهدداف ،بوبحثند ححب، 2004)بود حسدمبحثا سدد يب
وحثأندددد لبشخددددعبساددددطبحثطلبدددامبحثإدددد  اباإإدددد ب  ح ددددزب،بحثأإدددنمبثخطلبددددامب)حإلساجدددد ح  با ثخغددددمبحثن بادددم

،باجد ح  بثدا ب خ دمبحثا حيدنبحثانأ ادمباج  ندمباغداحدبفدرب) خادمبحثبد حثطلبامبحثث ثمبفرب بدنافب)حإلس
 دد)بب  ب  ث  دد600وقددابلدداخ بحثا حسددمبشقنددمبقإلح  دد ب)،بحثنقنددمبحث خاددم ،ب خاددمبحثونددإلمبحثجاقخددم،ب خاددمبحثقدد سإلمب

وقدددابحرأقددد اباب يقدددمب،ب ب وإدددإلصبث دددنب خادددم200بإلحقددد))،بلب أغقددد بحثجدددن با ثنإددد مبثخاوإإلصدددقاتهاددد 
وقدابرخبد بحثا حسدمب،بهقإلدسا بثمسا لبحثأإنمبثخطلبدام-ا بحث  ياب ةا غ) يإإلوقابحسأل،بشطإلح ام

 خاددمبوببسددا د بساددطبحثطلبددامبحثانجددزبثددا بشقنددمب خ ددمب خاددمبحثبدد :بتثددعبحثنا دداب ددابحثنأدد   ب دد مبلها دد 
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وهاد بيقند مبضداابليداب،بوساطبحثطلبامبحثاأو دبثدا بشقندمب خادمبحثوندإلمبحثجاقخدم،بوحثنقنمبحث خامبحثق سإلمب
 .ثطلبامبحثث ثمبوهإلب   زبحثاط ش زبح  ح 

حثأند لبحثدناطبحثإد  ابوفدقب   دزبحثاطد ش بثنظد  بتثعبب،حثن حح،ب 2008)بد حسمب يإلحمهاف ببقنا ب
 ب  ث  دد ب350)حإلساجدد ح  بثددا ب خ ددمب ن ددابحثونددإلمبحثجاقخددمب   نددمبحثاإأنبدد يم،بولدداخ بشقنددمبقإلح  دد ب)

هقإلدسدددا ب   دددزبحثاطددد ش بوفدددقبب-اثخدددم بااةاددد غب) يإدددإلبو  ث دددم ،بوقدددابحسدددألا  بحث  يثدددمبلدح  ب ددد هز  ب أ
،بولظ دد ابحثنا دداب ددابحثنأدد   ب دد مب ددابلها دد :بلمبساددطبحثطلبددامبحثإدد  ابثددا بلفدد حدب سظ يددمب)حإلساجدد ح 

ب.حثنقنمبهإلبحثناطبحثاأو د

حثأندد لبشخددعبساددطبحثطلبددامبحثإدد  ابثددا ب خ ددمبتثددعبب 2008)بد حسددمبشبددابحثبدد ي هدداف ببقنادد ب
دد بثاأغقدد يبحثجددن بوحثألبدد ،بحثج  نددم،بوحثأندد لب شخددعبساددطبحثطلبددامبحثإدد  ابثددا ب خ ددمبحثج  نددمبوفق 

 ب داب205 ب  ث  د بو  ث دم بحرأقد اباب يقدمبشطدإلح امببإلحقد)ب)417وقابلاخ بحثا حسدمبشخدعبشقندمبقإلح  د ب)
 بتسإدد سر،بوقددابق  دد بببندد  بلدح ب270 بشخاددرب)147وبإإدد بحثألبدد ب)بسدد   ب ددابحإل212حثددذ إل بو)

هقإلدسدا بب- اثخ ب ةا غبلسا لبحثطلبامبشخعبوفقبسظ يمب)حإلساج ح  با الشأا دبشخعب نظإل ب) يإدإلب
ثةاددد غبلساددد لب)حإلساجددد ح  ،بوقددداب إلصدددخ بحثا حسدددمبتثدددعبحثنا ددداب دددابحثنأددد   ب ددد مب دددابلها ددد :بسدددا د بسادددطب

باطكنبش  .مبحث إابللبامبحثابخ بثا بشقن
حثأندد لبشخددعبساددطبحثطلبددامبحثإدد  ابشخددعبوفددقبتثددعببهدداف وبب، ،بحثندد حح2010)بود حسددمبحث  دد بر

 ب  ث  دد بو  ث ددم ببإلحقدد)ب429   ددزبحثأو قدد بثنظدد  ب)حإلساجدد ح  بثددا ب خ ددمبحثج  نددم،بولدداخ بشقنددمبقإلح  دد ب)
حاندددم،بوحرأقددد ابا ثب يقدددمبثخا يخدددمبحث ب ب ب  ث دددم ب دددابحثألببدددقاب)شخادددر،بتسإددد سر223 ب  ث  دد بو)196)

دد بثنظ يددمبلسادد لب)حإلساجدد ح  ب حثب ةاددمبحثنطددإلح ام،بوحسددألا  بلدح  ب دد هز  ب أاثددنبااةادد غب   ددزبحثأو قدد بوفق 
،بو إلصخ بحثا حسمبتثعبحثنا اب ابحثنأد   ب د مبلها د :بلمبحثدناطبحثادأإا بهدإلبسادطب هقإلدساب-) يإإلب

ب.ج ح  بثا بشقنمبحثا حسمحثطلبامبحثإ  ابوفقب   زبحثأو ق بفربسظ  ب)حإلسا

حثأندد لبشخددعبساددطبحثطلبددامبحثإدد  ابثددا بشقنددمبتثددعبب،حو دمب، 2011)بد حسددمبحثإددنإلديهدداف بوب
 خ دمبحثج  ند ابحو دسادم،بوحسدألا  بلدح  ب د هز  ب داب ب1003اخ بشخدعبشقندمبقإلح  د ب)ألدححثا حسدم،بوقداب

ا حسمبتثعبحثنا داب دابحثنأد   ب د مبهقإلدسا بثةا غبلسا لب)حإلساج ح  ،بوقاب إلصخ بحثب- ابتشاحدب) يإإل
 ددابلها دد :بلمبساددطبحثطلبددامبحثإدد  ابثددا ب خ ددمبحثج  نددمبهددإلبحثددناطبحثاإدد شا،بحثددناطبحثابددخ ،بحثددناطب

ب.فربيقاب  مبلقنبحوسا لبسا د بهإلبحثناطبحث  ياب،حثاأو دبشخعبحثأإلحثر

امب)حإلساجد ح  بحثأن لبشخعبحثو وحبفربساطبحثطلبدتثعبب،،بحثن حح 2012)د حسمبحثن دثربهاف بوب
 ب   دددزبحثغ يدددز ب)حثاأإددداي،بصددد س)بحثإددد  ،بوحثابدددخ  بشخدددعبوفدددقب أغقددد ب)حثجدددن ،بحثناددد ،ب دددا بحثدددزوحج

حبو  لا  ب تبحرأا  هتبا ثب يقمبحثب ةامبحثنطإلح ام،بوق  بحث  يداببأبندرب200ولاخ بشقنمبقإلح   ب)  ب  لا 
دددد بثنظ ب2004 ةادددد غب   ددددزبحثغ يددددز بحثاندددد  ب ددددابقبددددنبحثا سدددد يب) يددددمب)حإلساجدددد ح  بثةادددد غب أغقدددد ب بوفق 
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ساطبحثطلبامبحثابخ بهدإلبحثإد  اببَلم ب،بو إلصخ بحثا حسمبتثعبحثنا اب ابحثنأ   ب  مبلها  :ب )حإلساج ح 
 . 2012ثا بحثا لا ابحثأ بإليقاب)حثن دثر،ب

 لابحث  يثدمببفقدا،بت  بثدا ب خ دمب   ندمباا بلمبحث إداب  دالبتثدعبحثأند لبشخدعبلساد لب)حإلساجد ح
ب ب)حوسددخإل  ددن  بحث إددابحوسإدد بثأإققددقبلهاحفدد بوحثأأ دداب ددابصددإمبف ضددا   بهددإلبحثاددن  بحثإلصددوربِاددَأم 

بحثاإإر .

 خاددمبحثأ باددمبوبب، حثنخددإل ،بحث ناسددم،ب)حآلدح :ب أددأث ب جأادد)بحث إددابحث خددرب دداب اادد)ب خ ددمب خادد ا
،ب يدد ضبحو ودد ل،بحإل لدد دبحثأ بددإليبحثنوإددر)ب دد بحوقإدد  بحودباددمبحثبدد فمب أاثددنباقإددت:ولرددذابحث  يثددمب ن

د حسددد اب،بحثقددد  مبحث ددد يتبوشخإل ددد ،بتدح  بو لبددداطب  بدددإليب،بحثأ بادددمبحثونادددم،ب نخددداتبحث  ددد  ،بحثأ بادددمبحثل صدددم
،بم بو  ث دددب  ب  ث  دد6761اج  نددمبت بحثددذ اب بخدددغبشددادهتب)،ب  2015ب-ب(2014ثخندد  بحثا حسدددرب،بش باددم 

 بفدددرب3651ويإددد بحثألبدد بتثدددعب)،ب  ث ددم ب ب2977و)،ب  ث  ددد  ب3784 ددإلسشقابيإددد بحثجددن بتثدددعب)
بحثبخ ددددموقددددابلرددددذبحثاجأادددد)ب ددددابسددددجنب،ب بفددددربحثألببدددد ابحإلسإدددد سام3110و)،بحثألببدددد ابحثنخااددددم

،ب  2015ب-2014)باج  نددمبت بثخندد  بحثجدد  نربمحثانأإددبقابثخج  نددمبحثبدد د ب ددابشادد د بلدد ومبحثبخ دد
ب إلض ب و صقنب جأا)بحث إا.ب 3)بوحثجاول

 (3جدول)

 والجنس.توزيع أفراد مجتمع البحث حسب الكليات والتخصص 

 المجموع الكلي   إناث ذكور الكلية  التخصص
 1597 1037 560 حثأ بامب تسإ سر

 1513 883 630 حآلدح ب
 2047 934 1113 حثنخإل  شخار

 1604 123 1418 حث ناسم
 6761 2977 3784 حثاجاإلنبحث خرب

: 

 دتب،ب% ب اب جأاد)بحث إدا8وحثذ ابيطكخإلمبسإ مب)،بو  ث م بب  ب  ث  ب541 أثو بشقنمبحث إاب اب)
 ن دد ب خقأدد مبفددربحثألببدد ابحثنخااددمب،بت ب ددتبحرأادد  بل بدد)ب خادد اب؛حثنطددإلح امحرأاد  هتبا ثب يقددمبحثب ةاددمب
ب؛حثأ باددمفددربحثألببدد ابحإلسإدد سامبهادد ب خاددمبحآلدح بو خاددمبو خقأدد مب،بحثنخددإل وهادد ب خاددمبحث ناسددمبو خاددمب

ب ثخ. ب إلض ب4 ابلقا ب خا اب   نمبت بول ث ه ب ث فم ب  بام.بوحثجاولب)ب إلس  
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 (4جدول)

 .المتغيرات توزيع أفراد عينة البحث حسب

 المجموع الكلي  إناث ذكور الكلية  التخصص

بتسإ سر
 128 83 45 حثأ بام

249 
 121 71 50 حآلدح 

 شخار
 164 75 89 حثنخإل 

292 
 128 10 118 حث ناسم

 541 239 302 حثاجاإلنبحث خر

1

،بث د ح خن بحث  يثمبشخعبحثنا اب ابحثاق  ا بحثأربث  بش قدمبااإلضدإلنباإ،بثأإقققبلهاحلبحث إا
ح خندد بشخددعبسإلحيق دد بوبب،حإلساجدد ح  )بوحثأددربياكدداب ددابر ث دد بحث طدد بشددابلسادد لبحثطلبددامبوفددقبسظ يددم

و ددذثخبفددرب ا اددمب،بو جدد الاب قإدداا  ،برب  بدد  بوشددادبفقدد حاب ددنب ةادد غب ددابحثاقدد  ا وبب،حثاأندداد 
لسادد لبوقدداب إلصددخ بحث  يثددمبتثددعبحسددأنأ جب ودد دهبلمبلغخدد بحثا حسدد ابحسددألا  ب ةادد غب،بحثإلصددإللبتثق دد 

 ببأن ي دددد بو  ا ادددد بشخددددعبحثبقئددددمب2004)ب بحثددددذيبقدددد  بحثا سدددد يب1995حإلساجدددد ح بثدددددب)دومب يأط  ددددددب يإددددإلب
 ب)حإلساجدد ح بحثأددربق  د بببندد  ب ةادد غبثةاد غب أغقدد بلسادد ل ب2008)بشدداحبد حسددمبشبدابحثبدد ي ،بحثن ح ادم

ب 2012)بحثنبقدايبق  بو ابثت،بفربد حسأ  بشخعب خ مبحثج  نمبفربحثن حح ب يإإلب-وفقبسظ يمب) يأط  د
بأقندددقاب ةا سددد  بشخدددعبحثبقئدددمبحثاانادددمبالسدددألاح  بثغددد ضبد حسدددأ بثان فدددمبلساددد لب)حإلساجددد ح  بحثإددد  ا بفدددرب

 اد لب بد  حابحرأاد  بهدذحبتوياكاب،بحثذيبق   بحث  يثمبا رأا  هبثأبباق بفربهذحبحث إابحثاجأا)بحثاانر
بحسألاح  با ثنق لبحآل ام:وببحثاةا غ

بهدذهبَوَلم ب يإدإل بالسداا بب–ثدد)دومب يأطد  د بحإلساجد ح )بظد يب أ   دنب أاثدنببنظ يدمبنربشخعبلسد غبس-1
بفرب ج لبشختبحثنو .ب حثنظ يمبيا ثمبسإبا ب

شددالبوقددنابشخددعبحثبقئددمبوبب 2008)بشبددابحثبدد ي ببنددربشخددعب خ ددمبحثج  نددمبفددرببقئددمبش باددمب ددابقبددن-2
ب .2012)بحثاانامب ابقبنبحثنبقاي

يجنددنب إلضددإلشقأ بش ثاددم بوبنقددا  بشدداب؛بوهددإلب دد بخددعب  يقددمبحثأإخقددنبحثندد  خرحشأاددابفددرببن  دد بو  اودد بش–3
بحال أ  دبحثطلبر.وببحثألاقا

ب2012))بشددادبفقدد حابحثاةادد غبحثاإددألا بفددربحث إددابوحثاقددنابشخددعبحثبقئددمبحثااناددمب ددابقبددنبحثنبقدداي-4
ب 2008)ب ابشادبفق حابحثاةا غبحوصخربثنبابحثبد ي بباال بب141)ت ببخغبشادبفق ح  ب)ب؛ ن س 

ب بفق ه .225حثانابشخعبحثبقئمبحثن ح امبحث  ثغبشادبفق ح  ب)
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2

دب؛حثج  ندمحثاةا غبقابقدنابشخدعبحثبقئدمبحثاانادمبوث دابثدا بشخدعب خ دمببَلم باا ب شخدعبب ثدذثخب د مبثزح  
وقدداب اثخدد بهددذهبب،  نددماإخإددخمب ددابحإل دد ح حابثأ اودد بثقددأ   بثخأببقددقبشخددعب خ ددمبحثجبلمب قددإل حث  يثددمب

ببيأ ر:حاباا ب  ح حإل

شدداب ن فددمبحثإلقدد بحثددذيب إددأغ ق ببفضدد  ب،بووضددإل ب نخاا  دد ،بثخأإقددقب ددابوضددإل بفقدد حابحثاةادد غ
فقدد   ب ب141 دداب)ب  إلسدد حثددذيببق  دد بحث  يثددمببأببقددقبحثاةادد غبابددإل   بحووثاددم،بحإل  اددمبشددابحثاةادد غ
ب تبحرأا  هتبابإل  بشطإلح امباإابمب ابقإتب  نإلثإل ا بحثأنخات،بو  ث م بب  ب  ث  ب20)شخعبشقنمب كإلسمب ا

ق  ددد بحث  يثدددمبوبب، ااددد)بفقددد حابحثاةاددد غب  سددد بوحضدددإم ببَلم بوقددداب بدددقاب،ب   ندددمبت ب–فدددرب خادددمبحثأ بادددمب
بد اقم بوباأإلسط ب35-20حثذيب أ حو ببقاب)باإإ  ب نالبحثإلق بحثاإأغ حبثج  امبشابفق حابحثاةا غ

بحثث  ا.وببلرضن بثخأإخقنبحإليب  ربالسأل حجبحثباحب  بد اقم ب ق ي  ب25)
Validity 

بحآل ر:حسألا  بحث  يثمب  يقأقابالسأل حجبصاحبحثاةا غبشخعبحثنإإلب

 :(Face Validity)الصدق الظاهري -
ق  دد بحث  يثددمبا سددأل حجبهددذحبحثنددإلنب ددابحثبدداحبشدداب  يددقبشدد ضبحثاةادد غبشخددعب جاإلشددمب دداب

وحشأادداابحث  يثددمبشخددعب،بوحثةادد غبوحثأقددإليتوحإل لدد دبحثنوإددرب،بحثددنو حثلبدد ح بو ويبحالرأبدد صبفددربشخددتب
ف ددد مب دددابحثا يددد بلمب ااددد)بفقددد حاب،ب%بفدددأ ث 80 ااددد)بحثوقددد حابحثأدددربيبدددخ بسإددد مبحال وددد حبشخق ددد ب

 فق  .حثاةا غبحثاإألا بفربحث إاب تبحال و حبشخعب اا)بفق ح  بوثتب إذلبليب

بشاب  يقبحال إ حبحثاحرخربب:Construct Validityئي البنا الصدق-

ب السددداا بيقناددد بُيَنددداب،بحثطلبددداميإددد  بحثبددداحبحثبنددد  رب دددابلسإددد بلسدددإلحنبحثبددداحبثاقددد  ا بُيَندددا 
و ثدددخبثان فدددمب دددا ب بددد بقبحثدددا   ابحثأج يبادددمب ددد)بحالفأ حضددد اب،بسظ يدددمحثاةاددد غبفدددربضدددإل ب وددد  اتب

لوبظد ه  بسدخإل امب نقندمب،بثإدام  ب دا ب اد غبحالرأ د  بوُيقبابا ثباحبحثبن  ربلوبصداحبحثبند،بحثنظ يم
حثدداحرخربوقددابق  دد بحث  يثددمبا سددأل حجبحثبدداحبشدداب  يددقبحال إدد حب، (43:ب1981،بو ردد ومببحثزوبنددر)

ب ثخ: ب إلض ب5)جاولبحث )بحثاج لبحثذيب نأاربتثا بالسأل حجبهذحبحثنإلنب ابحثباحبوببا     لبحثوق  
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 (5)جدول 

 النمط()إليه بالدرجة الكلية للمجال التي تنتمي  ارتباط الفقرات معامالت
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لفق
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ب0.747 121ب0.689 97ب0.726 73ب0.719 49ب0.734 25ب0.739ب1
ب0.742 122ب0.704 98ب0.727 74ب0.726 50ب0.726 26ب0.732 2
ب0.717 123ب0.680 99ب0.729 75ب0.738 51ب0.738 27ب0.729 3
ب0.736 124ب0.658 100ب0.730 76ب0.732 52ب0.725 28ب0.733 4
ب0.705 125ب0.676 101ب0.721 77ب0.721 53ب0.728 29ب0.734 5
ب0.722 126ب0.674 102ب0.726 78ب0.734 54ب0.730 30ب0.739 6
ب0.712 127ب0.704 103ب0.719 79ب0.723 55ب0.726 31ب0.732ب7
ب0.705 128ب0.677 104ب0.726 80ب0.737 56ب0.734 32ب0.735 8
ب0.727 129ب0.743 105ب0.738 81ب0.726 57ب0.723 33ب0.740 9

ب0.739 130ب0.765 106ب0.732 82ب0.739 58ب0.724 34ب0.736 10
ب0.722 131ب0.732 107ب0.721 83ب0.729 59ب0.725 35ب0.730 11
ب0.706 132ب0.700 108ب0.749 84ب0.726 60ب0.735 36ب0.737 12
ب0.710 133ب0.718 109ب0.714 85ب0.727 61ب0.734 37ب0.730 13
ب0.764 134ب0.650 110ب0.725 86ب0.729 62ب0.723 38ب0.738 14
ب0.726 135ب0.734 111ب0.722 87ب0.723 63ب0.737 39ب0.732 15
ب0.777 136ب0.708 112ب0.719 88ب0.724 64ب0.726 40ب0.730 16
ب0.775 137ب0.706 113ب0.732 89ب0.725 65ب0.739 41ب0.728 17
ب0.740 138ب0.683 114ب0.745 90ب0.735 66ب0.729 42ب0.732 18
ب0.757 139ب0.687 115ب0.737 91ب0.734 67ب0.726 43ب0.733 19
ب0.744 140ب0.736 116ب0.721 92ب0.723 68ب0.727 44ب0.728 20
ب0.738 141ب0.710 117ب0.725 93ب0.737 69ب0.729 45ب0.730 21
ب ب0.724 118ب0.761 94ب0.726 70ب0.730 46ب0.727 22
ب ب0.706 119ب0.682 95ب0.739 71ب0.721 47ب0.731ب23
ب ب0.727 120ب0.682 96ب0.729 72ب0.726 48ب0.740ب24

 نأاددربتثادد بدحلبشندداب إددأإل ب أضدد ب ددابحثجدداولبحثإدد بقبلمب إددأإل بح   دد لب ددنبفقدد  بادد ثناطبحثددذيب
بحثاةا غب أاأ)با ثباحبحثاحرخر.بَلم ب% بوهذحب البشخعب0,05)

:Reliability 

بحسأل   بحث  يثمبحثث  ابثاةا غبلسا لب)حإلساج ح  بشاب  يق:
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 االختبار:طريقة إعادة  -

حرأادد  هتبابددإل  ب ددتب،بو  ث ددم بب  ب  ث  دد20ق  دد بحث  يثددمببأببقددقبحثاةادد غبشخددعبشقنددمب كإلسددمب دداب)
ثدتبلشد داب بباقد بشخدعبحوفد حدب،بت    ندمبب–شطإلح امباإابمب ابقإتب  نخإل ا بحثأنخاتبفرب خامبحثأ بادمب

بدقابب)بق سدإلم وق  د باإددإ  بحال   د لبا سدألاح ب ن  دنبح   د لببلسدبإلشقا.لسوإ تباناب  و بل ث ب داب
ب ثخ: ب إلض ب6وحثجاول)،بوحثأببققبحثث سرد   ابحثأببققبحوولب

 (6)جدول 

 الثبات بطريقة إعادة االختبار معامالت

 النمط
 معامالت الثبات بطريقة

 اعادة االختبار
 النمط

معامالت الثبات بطريقة 

 اعادة االختبار
 النمط

معامالت الثبات 

 بطريقة اعادة االختبار

 533. المخلص 751. المتفرد 681. المساعد

 662. المتحمس 604. الباحث 692. المنجز

 767. المتحدي 767. المتحدي 767. متحديال

 ب قا . بحإلساج ح  أض ب ابحثجاولبحثإ بقبلمب ن   ابث  اب ةا غبلسا لب)

 :Alpha Cronbach Methodألفاكرونباخ  طريقة-
حسأل   بحث  يثمب ن   ابحثث  ابوسا لبحثطلبامبشخعبوفدقبسظ يدمب)حإلساجد ح  با سدألاح بهدذهب

حثأددرب بخددغبيجا دد بوب،بريبدد  حإلرضدد ش  بثخأإخقددنبت بددمبحالسددأب  امبحثأددرب ددتبشخددعبشقنددمبحثأج،بحثب يقددم
ب .7 إلضإمبفربحثجاول)هربف  س بد   اب ن   ابحثث  اب ا ب،ب   ث  ب ب20)

 (7جدول )

 معامالت ثبات أنماط الشخصية التسعة في مقياس أنماط الشخصية على وفق نظرية )اإلنيجرام( باستخدام طريقة ألفاكرونباخ

 المتحدي المتحمس المخلص الباحث المتفرد المنجز المساعد مطالن
صااااااااااااانع 

 السالم
 المصلح

معامل 

 الثبات
0.89 0.93 0.86 0.83 0.81 0.83 0.80 0.81 0.83 

  قا . أض ب ابحثجاولبحثإ بقبلمب ن   ابث  اب اا)بلسا لبحثاةا غب

 اإلحصائية:الوسائل 
حسدددددألا  بحث  يثدددددمبحثإقق دددددمب،بحث إدددددايإقدددددقبلهددددداحلبااددددد ب دددددأ   بوبب ثان ثجدددددمبحثبا سددددد ابتيبددددد  ا ب

بحآل ام: أاثخم با ثإلس  نبحإليب  امبب(SPSS-18)حإليب  امبثخنخإل بحال أا  امب

و إدأإل بحثبدإمببثجساجد ح  ثان فدمبحوساد لبحثإد  ا ب)بالمعياريثة:واالنسرافات  السسابية المتوسطات-أ 
بت .حثنوإامبثا ب خ مب   نمب

ب.ثإإ  بحثث  اباإش د بحالرأ   بثخاةا غ ن:بيرسوارتباط  معامل-ب 
بحإلساج ح  .ثإإ  بث  ابحثوق حابفرب ةا غبلسا لب) ألفاكرونباخ: معادلة-ج 
ثان فدمبحثود وحببدقابحثاأإلسدطبحثإإد بربثدا   ابحثبخ دمبشخدعبحثاةاد غب واحثدة:التثائي لعينثة  االختبار-د

ب.ث بوحثإلسطبحثو ضر
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ث سدددأااللبيدددإللبحثوددد وحبفدددربحثاأإلسدددب ابحثإإددد بامبوساددد لب مسثثثتقلتي :التثثثائي لعينتثثثي   االختبثثثار-ه
ببوحثألب .شخعبوفقب أغق بحثجن ب،ب حثطلبامبحثأإنمب)ثجساج ح 

ب."ج ح  ثا ب خ مب   نمبت بوفق بثنظ يمب)حإلسابحثطلبامبحثإ  ا " ن فمبلسا لبب اثنبحث البحوولبفر

وحووسحمب،بحثا ا  يددمبوحالسإ حفدد ا،بحثإإدد بامبا سددأل حجبحثاأإلسددب اوثأإققددقبحث ددالبق  دد بحث  يثددمب
الرأ دد  بحثاالثددمبحإليبدد  امبثخودد وحببددقاب،بOne-Sampl (t-test)وحيددا با بثنقنددمبوحرأ دد  ب)،بحثنإددبام

ادددطب دددابلساددد لبحثاأإلسدددطبحثو ضدددربثخاةاددد غبوحثاأإلسدددطبحثاإإدددإل بإل  اددد ابلفددد حدبشقندددمبحث إدددابث دددنبس
ب .8هإلب إلض بفربحثجاول)ب ا ،بت )حإلساج ح  بحثأإنمبثا ب خ مب   نمب

 (8)جدول 

 ألنماط )اإلنيجرام( لدى طلبة جامعة إب One-Sample (t-test)نتائج اختبار)ت( لعينة واحدة 
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 سائد 0.00 540 22.44 %69.71 5.54 5.34 33 3.49 38.34 11 المتحدي 1

 سائد 0.00 540 20.95 %68.51 5.19 4.68 33 3.43 37.68 11 الباحث 2

 سائد 0.00 540 22.87 %67.93 12.09 11.89 90 3.40 101.89 30 المنجز 3

 سائد 0.00 540 18.86 %66.92 13.65 11.07 96 3.35 107.07 32 المساعد 4

 سائد 0.00 540 14.82 %66.46 5.07 3.23 30 3.32 33.23 10 المخلص 5

 سائد 0.00 540 11.58 %65.03 3.03 1.51 18 3.25 19.51 6 المصلح 6

 سائد 0.00 540 9.22 %62.35 3.26 1.29 33 3.12 34.29 11 متحمسال 7

8 
صانع. 

 السالم
9 27.06 3.01 27 0.06 2.87 60.13% 0.52 540 0.60 

 عادي

)مثل 

عامة 

 الناس(

 0.00 540 17.14 %53.67 9.03 6.65 63 2.68 56.35 21 المتفرد 9
غير 

 سائد

  .0.05لقنب اب)بإل بحثاالثم إأ  مببتيب  امبت ح إل ابف وق اب حابدالثمبب -

 ب .0.05ل ب ب اب)ب إأإل بحثاالثم  مببتيب  امبت حالب إل ابف وق اب حابدالثمب -

 بيأ ر: ب أض ب  ب8تثعب اولب)با ثنظ 

وسددددا د بساددددطبحثطلبددددامب،بثددددا بشقنددددمبحث إدددداب ب ددددابلصددددنب إددددنمثجساجدددد ح لددددقإلنبسدددد نمبلسادددد لب)
،بحثاإدددد شا،بحثانجددددز،بحثطلبددددامب)حث  يددددا خادددد بساددددطب،بيبددددنبشخددددعبحثا   ددددمبحووثددددعبحثددددذي ب)حثاأإدددداي
 دد مبو ددإلدهبفددرب بل دد بساددطبحثطلبددامب)صدد س)بحثإدد  ،بشخددعبحثأددإلحثرب بحثاددأإا ،بحثابددخ ،بحثالخدد ب

،بثدا بثد بو دإلدبيةاقدربفدربشقندمبحث إدا ببقنا بساطبحثطلبامب)حثاأو د،بب- ن  مبحثن غ-حثنقنمبش ديب
ثدتب أودقب د)بليب دابسأد   بحثا حسد ابحثإد اقمببَلس َ د بسجدابوباق  سمبهذهبحثنأاجمب )بسأد   بحثا حسد ابحثإد اقم
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سادددطبب ددد م ب2011)حثإدددنإلديببد حسدددمبِتم بت بب؛حثأدددربحهأاددد باان فدددمبحوساددد لبحثإددد  ا بثدددا ب خ دددمبحثج  ندددم
هددإلبحثددناطب بحثاددأإا ) دد مبساددطبحثطلبددامببقنادد ب،بحثطلبددامب)حثاإدد شا بهددإلبحثددناطبحثإدد  ابثددا بشقنأ دد 

فقداب د مبسادطبحثطلبدامب ب2008)شبدابحثبد ي ببد حسدم،بل د ب 2010)بد حسدمبحث  د برحثإ  ابثا بشقنمب
،ب 2004)ب ددددددابحثا سدددددد يببو دددددذثخبد حسدددددد اب دددددن أبب،هددددددإلبحثدددددناطبحثإدددددد  ابثدددددا بشقنددددددمبحثا حسددددددم ب)حثابدددددخ 

ت بب؛(Hurly, 2003)و،ب(Omundson, 1996)،بو (Hammerlie, F.M.& D.GK, 1991و
بشقن    .انجز بثا ب اا)بهذهبحثا حس ابتثعبسا د بساطبحثطلبامب)حثبلل  ا

تثددعبحثظدد ولبوحووضدد نبحالقأبدد ديمبوحثإا سددامبب)حثاأإدداي حث  يثددمبسددا د بساددطبحثطلبددامببو نددزو
و ث  بحثبنإلب ابوحثنإلح قبحثأربقاب اف)با ث ثق ب اب،ب حثبإامبحثاأ ديمبحثأربيا بب  بحثبخابي ثا بوبوحو نامب

قبدد بينأندقبحثدا ابحإلسدد  ربحثدذيبيكدإلمب ادد با ثاق بدنبسإداب،ب ن دد بو إ وثدمبحثأ ادفحوفد حدبتثدعب إددا   ب
ثدذثخبيإد ولبحوفد حدبلمبيكإلسدإلحبب؛حثا  ابحثقدإليبرقد بوليد بتثدعب ب دابحثاد  ابحثضد افبوفدرب دنبرقد 

دددلقإليددد  بقدددا بحإل  دددن تببأنددد ثاتبحثدددا ابحالسددد  ربحثإنادددف.بو ندددزوبحث  يثدددمبشدددا بو دددإلدبسادددطبب  كددد مبحثأزح  
لمبهددذحبحثنددإلنب ددابلسادد لبحثطلبددامبيإددإلدبفددربحثاجأاندد اببدحرددنبشقنددمبحث إددابتثددعب)حثاأودد د حثطلبددامب

بحث لسا ثامبحثغ بامبوثا بفربحثاجأان ابحثن بامب إ لب جأانن بحثاانر.

 

لساد لب)حإلساجد ح  بثدا ب داب اثنبحث البحثث سربفرب ن فمبحثاالثمبحإليب  امبثخود وحبفدرب دنبسادطب
بتسإ سر .،ب)شخارحثألب ب،ب تس  ،ب)  إل وفق بثاأغق ي:بحثجن بب خ مب   نمبت 

فدرب بα=0.05"الب إل ابف وق اب حابدالثمبتيب  امبشنداب إدأإل بدالثدمب)بِاَأس  ُبحثث سرب اثنبحث الب
بحثاأغق يا:"وفق بث ذ اببلب)حإلساج ح  بثا ب خ مب   نمبت ساطب ابلسا ب ن

وحرأ دد  بصددإمبف ضددقأ بق  دد بحث  يثددمباإإدد  ب ددنب دداب،بوثأإققددقبهددذحبحثجددز ب ددابحث ددالبحثثدد سر
دالثددمبشندداب إددأإل بب T-test)ا بثنقنأددقاب إددأقخأقابوحرأ دد  ب)حثاأإلسددطبحثإإدد بربوحالسإدد حلبحثا ادد  يب

(0.05=αددنبساددطب ددابحوسادد لببحإلساجدد ح  بفددرحثبخ ددمبشخددعب ةادد غب) بودالثأ دد بحإليبدد  امبالسددأج امب 
ب ثخ: ب إلض ب9وحثجاول)ب تس  ،ب  إل حثأإنمبوفق بثاأغق بحثجن ب)
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 (9جدول )

 ) إناث، ذكور)الجنس لمتغير  العينتين مستقلتين وفق   اإلنيجرام ألنماط( T-testنتائج االختبار التائي )
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 المساعد
 13.16 109.55 302 ذكر

5.61 4.85 539 0.00 
توجد فروقات 

 13.64 103.94 239 أنثى لصالح الذكور

 المنجز
 12.25 103.39 302 ذكر

3.41 3.29 539 0.00 
توجد فروقات 

 11.63 99.98 239 أنثى الح الذكورلص

 المتفرد
 8.83 55.20 302 ذكر

2.60 3.35 539 0.00 
توجد فروقات 

 9.08 57.80 239 أنثى ناثلصالح اإل

 الباحث
 5.08 38.94 302 ذكر

2.85 6.59 539 0.00 
توجد فروقات 

 4.89 36.08 239 أنثى لصالح الذكور

 المخلص
 4.98 33.68 302 ذكر

1.00 2.29 539 0.02 
توجد فروقات 

 5.14 32.67 239 أنثى لصالح الذكور

 المتحمس
 3.23 34.62 302 ذكر

0.74 2.64 539 0.01 
توجد فروقات 

 3.25 33.88 239 أنثى لصالح الذكور

 المتحدي
 5.63 39.37 302 ذكر

2.33 4.97 539 0.00 
توجد فروقات 

 5.13 37.04 239 أنثى لصالح الذكور

صانع. 

 السالم

 2.63 27.21 302 ذكر
0.33 1.31 539 0.19 

 ال توجد

 3.16 26.88 239 أنثى فروقات

 المصلح
 2.92 19.59 302 ذكر

0.19 0.73 539 0.47 
 ال توجد

 3.17 19.40 239 أنثى فروقات

  .0.05قنب اب)لب إأإل بحثاالثم  مببتيب  امبت ح إل ابف وق اب حابدالثمب

 ب .0.05ل ب ب اب)ب إأإل بحثاالثم  مببتيب  امبت حالب إل ابف وق اب حابدالثمب

  خر: ب أض ب  ب9حثجاول)ا ثنظ بفرب

،بحثانجدددزب،)حثاإددد شاشقندددمبحث إدددابوساددد لب)حإلساجددد ح  ببتيبددد  امبثدددا و دددإلدبف وقددد اب حابدالثدددمبب-ب1
ببثب ث بحثذ إل .بحثاأإاي ب،حثاأإا ب،حثالخ ب،حث  يا

الب إل دددابف وقددد اب حابدالثدددمبتيبددد  امبثاأغقددد بحثجدددن بثدددا بشقندددمبحث إدددابفدددربسابدددرب)حإلساجددد ح  :بب-2
ب.بحثطلبامبحثابخ  ،ب)ص س)بحثإ  

ب.س  ثب ث بحإلبثا بشقنمبحث إابثناطب)حإلساج ح  ب)حثاأو د بو إلدبف وق اب حابدالثمبتيب  امب-ب3

ح ود حببس يد ،بلل س بتثق  بفربحثوبنبحثث ثابوباق  سمبهذهبحثنأ   ب )بسأ   بحثا حس ابحثإ اقمبحثأر
بفدددربسادددطبحثطلبدددامب حابدالثدددمبتيبددد  امب ددد)بهدددذهبسأاجدددمبفدددربو دددإلدبفددد وحب ب2012)بحثنبقدددايبد حسدددم

بود حسدددم،ب 2010)بحث  ددد بربود حسدددم،ب 2012)بحثنددد دثربوحرأخوددد ب ددد)بد حسدددمب،سددد  ثبددد ث بحإل بحثاأوددد د)
ب. 2011)بحثإنإلدي

 بتسد  ،ب  دإل )بثخجدن بحصد س)بحثإد   ب ندزب،بحثابدخ )بسابدرو نزوبحث  يثمبشا بو إلدبف وحبفدرب
 بادد بقدداب نددإلدبتثددعبلمب  هادد بيإدد ا مبتثددعب إ وثددمبحإلصدد  بو إققددقبحثأددبث ببددقابحثندد غبسأاجددمبث ثدد  ب
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و إ وثأ تبحثأقخقنب ابيجتبحثاطك ابحثأدرب دإلح   تبو  إداب  بب،ثا بان بحوف حدب ج هبغق هتبحإلس   
يإد وثإلحبقدا ببلموض نبحث حهنمبحثأرب ا بب  بحثب دبحثأرب إأتبشخدق تبتثعبحوب وليض ب،بث ربيطن وحبا ثإ  

ب.حإل ك مب ق ي بو   ابحثنظ ببقابحوف حد
د تثدعبحثلبد   ببسد  و دإلدبف وقد ابفدربسادطبحثطلبدامب)حثاأود د بثبد ث بحإلب و نزوبحث  يثمبليض 

 ثج س بحثخغإليبوحثجاد ثربحثدذيبيجندنبحثبقإلثإل امبحثأرب أاثنباقا حابحثبا بحويإ ب ابحثا   بحثاأإكتبا
دد بحثلبدد   ،بوحضدد  ددابحثددذ إل باطددكنببوحثوناددمبل ثدد ثددا  ابحثقددا  بشخددعبتسجدد سبحوشادد لبحودباددمب بوليض 

،بحآلردد ياسإددإلببويإ سددامبش ثاددمبيدداغبوثددا  ا ب و  سإددا اببا بُ ددِتس بيقددابب؛حثأددرب أاددأنابب دد بحثإدداكإلثإل ام
ب.وحثخقابوحثجابوحث زل  اببقابحثطا ب أاأنابا ثبإل بحثذح ربو أذبذ بحسون الب ا بف
2

صدددإمبف ضدددقأ بق  ددد بحث  يثدددمباإإددد  ب دددنب ددداببحث دددالبحثثددد سربوحرأ ددد  ثأإققدددقبهدددذحبحثجدددز ب ددداب
دالثددمبشندداب إددأإل بب T-test)نأددقاب إددأقخأقابا بثنقوحرأ دد  ب)حثاأإلسددطبحثإإدد بربوحالسإدد حلبحثا ادد  يب

(0.05=α  فددرب دددنبساددطب ددابحوساددد لب،ب بودالثأ دد بحإليبدد  امبالسددأج امبحثبخ دددمبشخددعب ةادد غ)حإلساج ح
ب ب إلض ب ثخ:10وحثجاولب)بتسإ سر ،ب)شخارحثأإنمبوفق بثاأغق بحثألب ب

 (10)جدول 

 ) إنساني، علميلمتغير التخصص ) امستقلتين وفق  لعينتين  اإلنيجرام ألنماط( T-testنتائج االختبار التائي )

 التخصص النمط
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الفرق بين 

 المتوسطين

قيمة ت 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اللفظية

 المساعد
 13.83 107.40 علمي

0.75 0.63 539 0.53 
ال توجد 

 13.44 106.65 إنساني فروقات

 المنجز
 11.47 102.66 علمي

1.75 1.68 539 0.09 
ال توجد 

 12.78 100.91 إنساني فروقات

 المتفرد
 8.47 56.15 علمي

0.45 0.58 539 0.56 
ال توجد 

 9.70 56.60 إنساني فروقات

 الباحث
 4.87 37.88 علمي

0.45 1.01 539 0.31 
ال توجد 

 5.58 37.42 إنساني فروقات

 المخلص
 4.85 33.25 علمي

0.03 0.06 539 0.95 
ال توجد 

 5.36 33.22 إنساني فروقات

 المتحمس
 3.35 34.50 علمي

0.46 1.64 539 0.10 
ال توجد 

 3.13 34.03 إنساني فروقات

 المتحدي
 5.28 38.58 علمي

0.55 1.15 539 0.25 
ال توجد 

 5.85 38.03 إنساني فروقات

. صانع

 السالم

 2.86 27.05 علمي
0.03 0.14 539 0.89 

ال توجد 

 2.90 27.08 إنساني فروقات

 المصلح
 3.03 19.64 علمي

0.29 1.10 539 0.27 
ال توجد 

 3.02 19.35 إنساني فروقات

أنماط. 

 )اإلنيجرام(

 35.09 457.10 علمي
3.79 1.28 539 0.20 

ال توجد 

 33.18 453.30 إنساني فروقات

  .0.05لقنب اب)ب إأإل بحثاالثم  مببتيب  امبت ح حابدالثمبب  إل ابف وق ب -
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 ب .0.05ل ب ب اب)ب إأإل بحثاالثم  مببتيب  امبت ح حابدالثمبب الب إل ابف وق ب -

 ب خر: ب أض ب  ب10ا ثنظ بفربحثجاولب)

،ب)حثاإدددد شابلسادددد لب)حإلساجدددد ح  بحث إددددابثجاادددد)الب إل ددددابف وقدددد اب حابدحثددددمبتيبدددد  امبثددددا بشقنددددمب
بح ندددزببحثابدددخ  بحثطلبدددام،بحثإددد  بصددد س)،بحثاأإدددايب،حثادددأإا ب،حثالخددد ب،حث  يددداب،حثاأوددد د،بحثانجددز

تسإ سر .بوباق  سدمبهدذهبحثنأد   ب د)بسأد   بحثا حسد ابحثإد اقمبحثأدربللد س بتثق د ب،بشخارثاأغق بحثألب ب)
بحث  ددد بربد حسدددموهدددرببحثا حسدددمبحثإليقدددا بفدددربلردددذه ب أغقددد بحثألبددد بس يددد بح وددد ح،بحثثددد سرفدددربحثوبدددنب

ثاأغقددد ببح ندددزببحإلساجددد ح   ددد)بحثا حسدددمبفدددربشدددا بو دددإلدبفددد وحب حابدالثدددمبتيبددد  امبفدددربلساددد لب)ب (2010
و نددزوبحث  يثددمب ثدددخبتثددعبلمب نظددتبحثانأإددبقابتثددعب   نددمبت باالأخددد ببتسإدد سر .،ب)شخاددرحثألبدد ب

إليمبوسأاجمبثندا  بحثألبد ب ابحثقإتبحثنخاربفربحثا يخمبحثث سبوحإلسإ سامب أل  إلمب لبب    بحثنخاامب
بحث إدددابحثلخ ادددمل أخدددخب نظدددتبلفددد حدبشقندددمببثدددذثخ،بحثددداااب– بتحودبدددربفدددربحثاددداح غبحثث سإليدددمبثاإ فظدددمب

 حثان  امبسوإ  .

وحثابددخ بوحثاددأإا ب ثددنبصدد س)بحثإدد  ببحقددنبحسأطدد   بحثناددنبشخددعب نااددمبو نزيددزبلسادد لبحثطلبددامبحو -
ب.وحثاأو د

 

 ددز بلوببإل ب إددأ البحث طدد بشدداب بددنافبلسادد لبحثطلبددامبشخددعبوفددقبسظ يددمب)حإلساجدد ح  ت دد ح باإددب-
بحثا حسر. ن بشخعب خ مبحثج  نمبوش قأ با رأا  ب لبب تب
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1

، الجامعثةبثة المعرفي وعالقته بمركز التفكير في نظام اإلنيكرام لثد  طل الفشل :ب2010)تسن  ب جقابشبقاب،بحث   بر -
 اغاحد.ب   نم،بحثأ بإليبقإتبشختبحثنو ب،بثخبن ا خامبحثأ بامب،ب) س ثمب   إأق ب" نطإل  ب" 

التفضثيل الجمثالي وعالقتثه بانمثاط الشخصثية لمركثز المشثاعر وفثأل نظثام ا نيكثرام ب :2008سدن دب  د غب)،ب يإلحم -
ب خاددم،بوحثنوإددامنخددإل بحثأ بإليددمبقإددتبحث،ب) سدد ثمب   إددأق بغقدد ب نطددإل   بلثثد  طلبثثة معلثثد الفنثثون الجميلثثة

 حثن حح.،بحثج  نمبحثاإأنب يم،بحثأ بام

 حثن حح.،بحثاإلصن ب نمب   نمب،بل ،ب )،بالنفسيةاالختبارات والمقايي  ب :1981)،بحثجخقنشبداب،بحثزوبنر -
بثمسادددددد ل هقاسددددددا-حثأإقددددددقب ددددددابفن ثاددددددمب ةادددددد غب يإددددددإلب: 2011رب)لدددددد يفبشبددددددابحثدددددد ياابشبددددددابحثددددددإلحث،بحثإددددددنإلدي -

ثخأببقدقبوثخإلصدإللبتثدعبلدح ب قنندمب 2011-،ب   دم   ندمب حثأإنمبثبخ مبحثج  ن ابحو دسامبفدر حثطلبام
 : س ثمب   إأق ب نطإل  بشخعبحث حاطبحآل رب.فربحو دم حإلساج ح سظ يمب ثةا غبحثطلبامبفربضإل 

-http://e-thesis.mutah.edu.jo/index.php/faculty-of-educational-sciences/dept-ofب
psychology/188-2012-04-08-10-22-45.html2015/ب9/2:بصب،بحالثنقاب11:ب23بثإ شمب. 

بثثبعأ أنمثثاط الشخصثثية علثثا وفثثأل نظثثام  الزواجثثي وعالقتثثهالتوافثثأل ب: 2012)بشبددابحث ضدد سددأ  ببشخددع،بحثندد دثر -
وحثأإل اددد بقإدددتبحإل لددد دبحثنوإدددرب،ب) سددد ثمب   إدددأق بغقددد ب نطدددإل   ،باإلنيكثثثرام لثثثد  المرلثثثدي  التر ثثثويي 

 حثن حح.،بحثج  نمبحثاإأنب يم،بحآلدح ب خام،بحثأ بإليب

ب.ثبن م،ببق وا،بحثج   امدح بحثان فمب،ب1ل،بالنف علم  أس  ل: ب1993)ليااب،بحثل ثقشباب -
والثثثءكا  الشخصثثية علثثا وفثثثأل نظريثثة اإلنيكثثرام وعالقتلثثا بثثالقيم   :بلسادد ل2008 نأ ددعب بطدد )،بحثبدد ي شبدداب -

بحثن حح.،ب   نمباغاحد،بحثأ بام خامب،ب د أإل حهب نطإل  ب)ل  ويم،بالجامعةلد  طلبة  االجتماعي
حثإاد  بثدا بشقندمب دابحثاإدنقاببوحثأإل د بسإدإل  باوبد  نبحثدا بحإلساك ح بوش قأب :بلسا ل2012 إاابتب ح اتب)،بحثنبقاي -

بحثاااب،ب   نمبت ،بمجلة الباح  الجامعي،ب)د حسمبق بخمبثخنط  بوحثط   بحثاانققا
 حثاااب.،بت ،بحثأإلسي)وبب  سإمب اح بثخنط ،ب1ل،بالنفسيةوالصسة  الشخصية  :2013)حب ح اتب إااب،بحثنبقاي -

، الشخصية لد  طلبة الجامعة علا وفأل النماذج التسعة لنظثام اإلنيكثرام نماطأ  :2004 ببوعبس داتب)،بحثا س يب -
 حثن حح.،ب   نمباغاحد.ب خامبحآلدح ،ب نطإل   ) س ثمب   إأق ب

2

- Cavin, S. (2003): Personality testes prove compatibility: common traits important for 
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behavior science, Vol. (18). 

- Palmer, P., (1987): Association among sex Roles, Gender, Family life cycle & Values in 
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http://e-thesis.mutah.edu.jo/index.php/faculty-of-educational-sciences/dept-of-psychology/188-2012-04-08-10-22-45.html%20%20لساعة%2023


 2021 

 

282 

 جهاد العزب /أ                                                             أنماط الشخصية وفًقا لنظرية اإلنيجرام لدى طلبة جامعة إب

- Riso, D.R. & Russ, H. (2003): The nine types & their essential qualities, The 

Enneagram Institute press, New York. 

- Riso, D.R. & Russ, H. ,(2002): The RHETL (version 2) Independently scientifically 

validated, The Enneagram Institute press, New york. 

- ___________________, (1998): The Reformer Enneagram type (1), The Enneagram 

Institute press, New york. 

- ___________________, (1998): The Helper Enneagram type (2), The Enneagram 

Institute press, New york. 

- ___________________, (1998): The Achiever Enneagram type (3), The Enneagram 

Institute press, New york. 

- ___________________, (1998): The Individualist Enneagram type (4), The Enneagram 

Institute press, New york. 

- ___________________, (1998): The Investigator Enneagram type (5), The Enneagram 

Institute press, New york. 

- ___________________, (1998): The Loyalist Enneagram type (6), The Enneagram 

Institute press, New York. 

- ___________________, (1998): The Enthusiast Enneagram type (7), The Enneagram 

Institute press, New York. 

- ___________________, (1998): The Challenger Enneagram type (8), The Enneagram 

Institute press, New York. 

- ___________________, (1998): The Peacemaker Enneagram type (9), The Enneagram 

Institute press, New York. 

- Riso, D. R., (1995): Discovering your personality type, The new Enneagram 

Questionnaire, Houghton Mifflim Co. New York. 


