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אא אמ(א )א
א א

  *حممد شحاده أبو السل. د
  

 א
  

لطلبـة  ) اإلنيغرام( دف هذه الدراسة إىل إعداد صيغة عربية ملقياس األمناط التسعة للشخصية          
هدسـن  -السورية، ولتحقيق ذلك قام الباحث بالتأكد من سالمة ترمجة مقياس ريـسو             اجلامعات  

طبق املقياس على عينـة     قد  ومدى مالءمته للبيئة السورية،  بعد عرضه على جمموعة من احملكمني، و           
لتقدير معامل متييز الفقرات، ومعامـل      ،  وطالبة من طلبة اجلامعات السورية     طالباً) ٤٨٠(مؤلفة من 
وأشارت نتائج  . ألفا لكرونباخ، وطريقة إعادة االختبار    :  طريقة قاييس الفرعية بطريقتني مها   ثبات امل 
ألـا تتمتـع    ، )اإلنيغرام( صالحية الصورة السورية ملقياس األمناط التسعة للشخصية        إىل الدراسة

  . خبصائص قياسية جيدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .، جامعة دمشق، سوريةكلية التربية* 
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 ٧٢

:א −١
ميثل مفهوم الشخصية جمموعة اخلصائص اليت يتميز ا فرد معني عن غريه من األفراد، واليت يـتم يف                  

 املعينة إزاء املواقف املختلفة اليت مير ا، إذ إنَّ          تضوئها التنبؤ مبدى استعداده للتفاعل وممارسة السلوكا      
 ذوي شخصيات خمتلفة تشكلت مـن       املوقف ذاته ميكن أن تالحظ إزاءه أمناط سلوكية خمتلفة من أفراد          

، اليت متيزه عن غريه من األفراد     ، مما جيعل لكلّ فرد شخصيته    ، خالل الظروف املتباينة اليت مير ا األفراد      
عبـد   (ومكوناا اليت رمبا ال تتوافر لتمثل التشكيل عند اآلخـرين         ، وهلا تنظيمها السيكولوجي الفريد   

  ).٢٠٠٥اخلالق،
، وأحـد   واإلشكاالتلشخصية بصفتها ظاهرة سلوكية يشوا الكثري من التعقيد          ل العلميةالدراسة  و
 ومن مث حماولة التنبؤ     ،مناسب لدراسة الشخصية ووصفها   اتفاق موحد    هو صعوبة    اإلشكاالت هذه   أهم

 األبعادمها من خالل    هإىل دراسة الشخصية وحماولة ف    الباحثني    بعض ذهب وقد   .بالسلوك والتحكم به  
، وخري مثـال علـى ذلـك دراسـات          اإلنسانيةالسمات اليت تشكل يف جمملها الشخصية       والعوامل و 
 . وغريهم ممن يؤيدون هذا املنهج البعدي والعاملي يف دراسة الشخـصية           ،لبورتأ و ، وكاتل ،جيلفورد

مجلـة مـن    أن هناك   افترضوا  إذ   ،التصنيفيفيما ذهب آخرون إىل دراسة الشخصية باستعمال املنهج         
 أصنافعن طريقها تصنيف البشر ضمن       صفات النفسية واجلسمية والعقلية املتشاة ميكن     اخلصائص وال 
  القدمي واملعاصر، كما    السيكولوجي األثروهذا ما جنده يف     .  للشخصية حمددة وواضحة   أمناطأو مناذج أو    

   . ومن تبعهم بعد ذلك، وكريتشمر، وشلدون، قراطأيب من يف دراسات كلٍّ
 نظام أو أمنـوذج  Personality Typologyرحت يف ميدان أمناط الشخصية ومن األنظمة اليت ط

الذي يتناول الشخصية اإلنسانية وفـق  ، The Enneagramيدعى نظام اإلنيغرام ) ١٩٩٦(ظهر عام 
تسعة أمناط للشخصية، تتمايز فيما بينها من حيث اخلصائص والسمات املشتركة واملتشاة ضمن النمط              

عن سائر األمناط األخرى، فضال عن ذلك فإنَّ تلك األمناط التسعة تتوزع على ثالثة              الواحد، واملختلفة   
ويـربر  . ومركز الغريـزة ، ومركز التفكري، مركز املشاعر: مراكز رئيسة تتكون منها الشخصية،  وهي 

ألنَّ منـط  ، منظرو ذلك النموذج أو النظام التصنيفي أفضلية التعامل مع الشخـصية بوصـفها أمناطـاً     
شخصية له عالقة وثيقة باملظاهر السلوكية كلَّها اليت تصدر عن الفرد من أسلوب حياته ومنط معيشته                ال

وعالقاته باآلخرين والبيئة احمليطة به، وكلِّ األنشطة األخرى اليت قد تصدر عنه، حىت اختياره ملهنة معينة                
  .)Riso, 2003(أو ختصص دراسي معني من دون غريه 

بوصفه مقياسـا   ) اإلنيغرام( ثق مشكلة البحث احلايل من أمهية أمناط الشخصية       وعليه فيمكن أن تنب   
عامليا شامال ملعظم أمناط الشخصية وسلوكياا املختلفة وعدم تقنني هذا املقياس أو إعداد صيغة عربية له                

إعـداد  واحلاجة املاسة ملثل هذه املقاييس، لذلك دف هذه الدراسة إىل           ، على طلبة اجلامعات السورية   
  .صيغة عربية ملقياس األمناط التسعة للشخصية لطلبة اجلامعات السورية
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 ٧٣

א−٢ :א
الغرض من هذه الدراسة هو إعداد صيغة عربية ملقياس األمناط التسعة للشخصية لطلبـة اجلامعـات                

  :وتسعى لإلجابة عن األسئلة التالية. السورية
ت كل منط من األمناط التسعة للشخـصية علـى طلبـة             ما دالالت القوة التمييزية لفقرا     –١-٢

  اجلامعات السورية ؟
 ما دالالت صدق املقاييس الفرعية ملقاييس األمناط التسعة للشخصية على طلبة اجلامعـات              -٢-٢

  السورية؟
 ما دالالت ثبات درجات املقاييس الفرعية ملقاييس األمناط التسعة للشخصية علـى طلبـة               -٣-٢

  ؟اجلامعات السورية
   ما معايري أداء طلبة اجلامعات السورية مبقياس كل منط من أمناط الشخصية؟–٤-٢
א−٣ :א
  :لدراسة احلالية أمهية نظرية وأخرى تطبيقيةل
א−١−٣ :א

تأيت من أمهية منط الشخصية وما له من أثر بالغ يف تفسري السلوك اإلنساين، إذ من خالهلـا ميكـن                    
كما يشكل طلبة اجلامعة الـشرحية      . لسلوك اإلنساين وقياسه وحتديد اجتاهاته وإمكانية التنبؤ به       معرفة ا 

الكربى من فئة الشباب يف القطر السوري ويكاد أن متثله تقريبا، ألن معظم الشباب يتجهون للدراسـة                 
تتبوأ أمـاكن قياديـة يف      لذلك ميثلون الشرحية الواعية يف اتمع اليت        ، اجلامعية والسيما املتمكنني منها   

مما جيب توفري مقـاييس     ، ودخوهلم سوق العمل واإلنتاج   ، بعد إكماهلم الدراسة  ، معظم ميادينه وجماالته  
  . لقياس أمناط شخصيام

א−٢−٣ :א
                   هيدسـن  – ريـسو    لواضـعيه ) اإلنيكـرام ( إن إعداد صيغة عربية ملقياس أمناط الشخصية التسعة       

  Hudson  Riso &  يوفر للجهات املسؤولة عن رعاية الشباب، والسيما عن طلبـة  )١٩٩٥(عام ،
اجلامعة أداة ميكن أن تكشف عن أمناط شخصية الطلبة، وبالتايل توفري برامج للرعاية أو التوجيه يف ضوء                 

اثهم، فـضالً عـن إمكانيـة       كما يوفر للباحثني أداة ميكن استخدامها يف أحب       . نتائج قياس هذه األمناط   
استخدام الصورة السورية يف انتقاء خرجيي اجلامعات لوظائف معينة جيب أن تتوافر فيها هذه األمنـاط                

  .مجيعها أو بعضها
א−٤ :א

األوىل ( طلبة اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية للمرحلة اجلامعية األولية للـسنوات             
  ). ٢٠١١ – ٢٠١٠(، وللعام الدراسي)ثالثة والرابعةوالثانية وال
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 ٧٤

א−٥ א :א
:א−١−٥

جمموعة من املثريات اليت أعدت على شكل مواقف لفظية لقياس أمناط الشخصية التسعة لدى طلبـة                
  .اجلامعة يف سورية

:א−٢−٥
 أي من املقاييس الشخصية التسعة، ملقياس ريسو        ويعرف بأنه أعلى درجة حيصل عليها املستجيب يف       

  .لشخصيةا هيدسن ألمناط –
א−٦ :א
:א−١−٦

ولـدى املتخصـصني يف علـم الـنفس واالجتمـاع           ، مفهوم الشخصية متداول بني الناس يومياً     
ذلك ما يتميز به الفرد     ويقصد ب ، حيث يقال عادة إن لفالن شخصية     ، واألنثروبولوجيا والتربية والفلسفة  

وعلى ، مرتبطة بثروته أو نفوذه االجتماعي    ، عن غريه من خصوصيات جسمية أو مكانة اجتماعية مميزة        
، ويراد بـذلك اإلشـارة إىل صـفات االزاميـة         ، عكس ذلك نسمع بضعف الشخصية أو انعدامها      

 مفهوم الشخصية مـرتبط يف      وهذا ما يؤكد أنَّ   ، اليت ميكن أن تغلب على الفرد     ، واخلنوع، واالستسالم
  ).٢٠٠٨، صاحل(التمثل الشائع باملظاهر اخلارجية

وقد أدت النظريات دوراً بارزاً يف دراسة الشخصية، وقد نشأ كثري منها من حماولة فهم النـاس يف                  
إذ تعددت التعريفات لتصل إىل ما يعـادل        ، كما اختلف علماء النفس يف تعريف الشخصية      ، العيادات

ـ            أربعني تعر  موروثـة   (ةيفاً، ولكن التعريف الذي اتفقوا عليه بأنها صفات جسمية وعقليـة واجتماعي
  .تظهر يف العالقات االجتماعية لفرد بعينه ومتيزه عن غريه، وخاصة كما يراها اآلخرون) ومكتسبة
א−٢−٦ :א

ـ   هو  الشخصية  مفهوم منط   أنَّ ),Wagner 2003(ذكر    ، ى تنـتظم فيـه الـسمات       مستوى أرق
 الذي يشار   االنطواء مسات  صغرى تتجمع يف مسة كربى هي          فالصمت والتشاؤم والتحفظ والدقة مثالً    

العامل من الرتبة األوىل لإلشارة إىل السمات،       ص مصطلح   ص أن خن  أنه باإلمكان  مضيفاًبوصفه منطاً،   إليه  
   .الثانيةبة يف حني نشري إىل مفهوم النمط مبصطلح العامل من الرت

א−٣−٦ א :א
إنَّ النظريات اليت تناولت مفهوم أمناط الشخصية قد متايزت وانقسمت إىل عدة أقسام، معتمـدة يف                

الذي استعمل بوصفه أساساً يف تصنيف أمناط الشخـصية         ، ذلك على طبيعة املدخل التصنيفي املنهجي     
  :       وهي كاأليت



  ٢٠١٢ – العدد الثالث-المجلد العاشر . …...….  ...................النفسمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم 
  
 

 ٧٥

א−١−٣−٦ א : Temperaments Types א
ط اجلـسد  ذه األمناط إىل غلبة واحد من أمناإىل أربعة أمناط، وترجع ه الناس  Hypocritesصنف

 يـضيف إىل ذلـك   )Hurley, 2003(الدم والصفراء والسوداء والبلغم، إال أنَّ : األربعة وتفوقه وهي
  تزج عنده هذه األنواع األربعة بنسب متفاوتة       إنَّ اإلنسان السوي السليم هو الذي مت: بقوله
א−٢−٣−٦ : Physical Types א

إنَّ من أشهر العلماء األوائل الذين أرجعوا خصائص الشخصية إىل الطبيعة اجلسمانية اليت ميتلكهـا               
 ,Sheldon William) Hurley والطبيـب  (Ernest Kretschmer) الفرد، مها العامل األملـاين 

2003(.  
א−٣−٣−٦ :Hormonice Typesא
 الذي اهتم باإلفرازات اهلرمونية يف اجلسم وعمل على ربطها بالسمات           Berman من أهم منظريها   

الشخصية للفرد، كما أطلق برمان على الغدد الصماء اسم الغدد املصريية أو غدد الشخـصية، وهـو                 
 يطبع الشخصية ويوجهها باجتـاه اخلـري أو         اًنسان يرث جهازاً غددي   منطلق يف ذلك من تصور بأنَّ اإل      

  ).٢٠٠٣املالح، (الشر، الصحة أو املرض، االجتماعية أو الالاجتماعية 
א−٤−٣−٦ :TypesBehaviouralא

 وفـق لقد اجته العلماء السلوكيون إىل تفسري السلوك الظاهر على الفرد لسهولة رصده والتحكم به               
  .املثريات اليت تستدعيه االستجابات السلوكية

א−٥−٣−٦ :Psychological Types:א
من أهم النظريات اليت تناولت األمناط النفسية نظرية اإلنيغرام وسوف أعرض أهم منظـري هـذه                

  .النظرية
א−٧  The Enneagram TheoryRiSO א

 تطرح نظاماً خلوياً، يقوم على مـصفوفة خلويـة          اإلنيغرامأن نظرية    ،Riso,1998)(يرى ريسو 
من أمناط تسعة للشخصية، وتتوزع هذه األمناط التسعة على ثالثة مراكز تتكون منها الشخصية              ) ٣×٣(

  :اآليت يوضح ذلكالشكل و ، اإلنسانية
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  .(Riso,1995) ةاألجزاء الثالثة للشخصية موزعاً عليها األمناط التسعة للشخصي
 وهـي  ،three centers ، أن الشخصية اإلنسانية تتكون من مراكز ثالثـة اإلنيغرامإذ ترى نظرية 
 center    ومركـز الغريـزة  ،thinking centerومركز التفكري ، feeling centerمركز املشاعر

instinct  وحيتوي كل مركز من هذه املراكز الثالثة على ثالثة أمنـاط للشخـصية ،(Riso,1998) 
Personality types.  

 ولـيس  ةدينامكي اليت تتكون منها الشخصية اإلنسانية متفاعلة فيما بينها بصورة      ةاملراكز الثالث وهذه  
الباحـث،  ( يف مركـز املـشاعر، واألمنـاط         تقع) املساعد، واملنجز، واملتفرد  ( األمناط   ألنَّ ،إستاتيكية

 وصـانع املتحـدي،   ( الثالثة املتبقية وهي     األمناط ضمن مركز التفكري، أما      تقع) واملخلص، واملتحمس 
  .(Riso,1996)  الغريزة يف مركز تقع) السالم، واملصلح

أنه من الشائع والطبيعي أن جند بعض صفاتنا الشخصية، موجودة يف كل             (Riso,2003)ويضيف  
 الفرد ومعظم   األمناط التسعة، ولكن على الرغم من ذلك فإن أحد تلك األمناط التسعة يكون األقرب إىل              

 the basic personality) السائد(خصائصه تنطبق عليه، وهو ما أطلق عليه منط الشخصية الرئيس 
type.  

انعكاسـاً  أن منط الشخصية الرئيس للفرد يتكون منـذ الطفولـة، وذلـك    (Riso,1995)  وأكد
طفولة املبكرة إذ يبـدأ      اجلينية املوروثة، وكذلك عالقات التنشئة االجتماعية، وخربات ال        لالستعدادات

 تتركز حـول ذاتـه   self-conscious سنوات، الدخول يف عملية وعي ذايت  ) ٥-٤(الطفل من عمر    
ـ              distinguished-self املميزة ة  واملنفصلة عن البيئة اخلارجية احمليطة به، وعلى الـرغم مـن أن هوي
تطيعون إثبات أنفسهم وإعطاءها    إن األطفال يف هذه السن يس     ف تظل طافية وعائمة وغري حمددة،       األطفال

وزنا مؤثرا بطريقتهم اخلاصة يف العامل احمليط م، اليت تصبح فيما بعد منط الشخصية الرئيس املميز هلم،                 
  . عملية النمو النفسي لديهميفالذي يعكس خربات الطفولة واجلينات الوراثية، ويؤثر فيما بعد 

من أحد املراكز الثالثة الرئيسة املكونة للشخـصية دون         وقد يتبادر إىل الذهن ملاذا يقع منط معني ض        

  المساعد

  المتفرد
  الباحث

  المخلص

  المتحمس

  المصلح  المتحدي

مرآز 
  المشاعر

  الغريزة

  التفكير

 صانع السالم

 المنجز



  ٢٠١٢ – العدد الثالث-المجلد العاشر . …...….  ...................النفسمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم 
  
 

 ٧٧

يشري إىل أن كل منط من األمناط        (Riso,1996)غريه من املركزين اآلخرين، واإلجابة تكمن هنا يف أن          
 behaviour مـن الـسلوك    wide spectrumالتسعة يشترك مع منطني آخرين يف طيـف واسـع  

 املتعلقة ذا املركز من مراكز الشخصية الثالثـة، فعلـى   ،potential attitudes الكامنة واالجتاهات
 اليت تتميز ـا  strength of feelings  منط الشخصية املتفرد بقوة املشاعر صاحبسبيل املثال يتميز

اليت تصطبغ ا تصرفاته    ) أغلب األحيان يف  نه اليستطيع التعبري بصراحة عنها      أعلى الرغم من    (شخصيته  
 : مع النمطني اآلخرين ومهـا     جنده يقع يف مركز املشاعر ويف الوقت نفسه مشتركاً         ولذلك   ،وسلوكياته

 فإن النمط املتحدي جنده يقع ضـمن مركـز          ، والنمط املنجز، ومثال آخر على ذلك      ،النمط املساعد 
 صفاته الشخصية تعكس قدرته على التواصل بالفعل والتأثري املتجه حنو البيئة احمليطة بـه،                ألن الغريزة،

  . السالم واملصلح صانعو ما يشترك فيه مع النمطني وه
، بأن األمناط الثالثة الواقعة ضـمن       اإلنيغراموهناك ما يشري إليه ريسو مؤكدا طرحه يف تناوله نظرية           

أي من املراكز الثالثة الرئيسة اليت تتكون منها الشخصية اإلنسانية، تعرب عن حالة معينة مـن ثـالث                  
أو مبتعد عـن    ،  underdeveloped، أو ضعف ونقص     overdevelopedإما إفراط   : حاالت وهي 

out of touch ، غريه مـن  عنوهي اليت تعطي األمناط الثالثة، ضمن املركز الواحد، الصفة اليت متيزه 
  .النمطني اآلخرين

٨−(Riso,2002)א א א א
א א :אא

:Feeling Centerא−١−٨
א−١−١−٨   : the helper personality type א

 ألنيقع هذا النمط من الشخصية ضمن مركز املشاعر وهو مفـرط يف التعـبري عـن مـشاعره،                   
 حـني يكبتـون     األشخاص يف هذا النمط يبالغون كثريا يف إظهار مشاعرهم اإلجيابية حنو اآلخرين، يف            

  ) الشديد عند عدم حصوهلم على التقدير الكايفواستيائهممثل الغضب واالمتعاض، (مشاعرهم السلبية 
.(Riso,2003)  

א−٢−١−٨   :The achiever personality type א
منـو   يف مراحل    اكتسبوا عن مشاعرهم، أو عن موضوع العواطف، ذلك أم قد           ابتعاداًوهم األكثر   
، ساعني من وراء ذلك إىل حتقيق قـدر         جانبا أن يضعوا مشاعرهم وعواطفهم       القدرة على  شخصيتهم،

  . املقبولةاالجتماعيةمن الفاعلية والكفاية يف البيئة احمليطة م، فضال عن عكس الصورة 
א−٣−١−٨   :The individualistic personality type א

ـ   يف   اً يف مشاعرهم أو بصورة أدق ضعف      اًيعانون عوق  ن الشخصية أصحاب هذا النمط م     نالتعبري ع
 ،اندفاعامب شعورهم باخلجل من أنفسهم، ومن مواجهة حاجام ورغبام و         بمشاعرهم، وذلك بس  
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 ٧٨

ذا يسلكون صورة بديلة تعرب عن حقيقة تلك الرغبات الدفينة حنو أشكال من الفنـون أو األعمـال                  هل
  .ا مما حتمل طابع األدب أو الفنمهاجلمالية، أو غري

  :thinking center א−٢−٨
א−١−٢−٨   : The investigator personality type א
ن األشخاص يف هذا النمط يستبدلون الفعل بالتفكري، ولذا فإن قدرم على الفعل تبقى ضـعيفة،                إ
 إجياد اية للمعارف والعلوم واملعلومات وفيما يرغبون يف          عن ذلك فإم قد يواجهون صعوبة يف       فضالً
 من ذلك فإم    ون مبا لديهم من معرفة ومعلومات متحققة، وبدالً       نتفع ففي كثري من األحيان ال ي      ،فهمه

  . الالاية، ومتجهني أكثر حنو تبين األفكار املعقدة واردة يبقون يف دوامة من
א−٣−٢−٨   :The Loyalist personality type  א

بصورة مستقلة عـن     يف هذا النمط من الشخصية، يبتعد األفراد عن الفعل أو يف قدرم على الفعل             
 يف  باألمـان  تكون الصفة الغالبة يف سلوكهم، األمر الذي يوفر هلم الشعور            إن االعتمادية اآلخرين، إذ   

  .ظل توجيهات اآلخرين هلم
א−٤−٢−٨   : The enthusiast personality typeא

 قـدرام وطاقـام     استعمالهو النمط الذي يتصف أفراده بأم مفرطون باألفعال، ومفرطون يف           
 ملواجهة الشعور بالقلق، وكـذلك يبـدو علـيهم االستـسالم             الدائم جتنباً  لالنشغالوالسعي احلثيث   

، escapistهـروبيني   ، و hyperactiveلنـشاط    إىل احلد الذي يصبحون فيه مفرطي ا       الندفاعام
  .ويف اية األمر خارج حدود السيطرة، maniacهوسيني و

  : instinct personality type א−٣−٨
א−١−٣−٨   :The challenger Personality type א

م جيدون أنفـسهم     أل يطة م، األشخاص يف منط املتحدي، لديهم إفراط يف العالقات مع البيئة احمل          
يف العامل   control  والتحكم dominateأعظم وأكرب من اآلخرين، ولذلك فهم يسعون حنو السيطرة          

  . مع تصورام الشخصية ومتسقاً ساعني جلعله متطابقاًم،احمليط 
א−٢−٣−٨   :The  peace  maker Personality  type א

 والتفاعل مع البيئة احمليطة م، علـى        االتصالاألشخاص يف هذا النمط أم بعيدون عن        يبدو على   
تبين أفكـار اآلخـرين وتـصورام، وكـذلك         ب مع البيئة       وتفاعالً اتصاالًم قد يقيمون    أالرغم من   
 مع اآلخرين، وعدم الشذوذ عنهم، حمـاولني يف ذلـك جتنـب املواجهـة                تساوقاً واالتفاق باالندماج

confrontation   ن يتخلوا عـن هويتـهم      إهم  إليب ذلك األمر    ن تطلَّ إق املمكنة و  ائ معهم بكل الطر
  .self-identificationالشخصية 
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א−٣−٣−٨   :The reformer personality type א
 مـع   االتصال ضمن مركز الغريزة، فهو يتصف بضعف        كذلكهذا النمط من الشخصية الذي يقع       

 اليت يعتقد ويؤمن ا، ويشعر ideal stateحتت مستوى املثالية ) أي البيئة(ة، وذلك لشعوره بأا البيئ
الذي ،  conscienceكذلك أنه يتوجب عليه السيطرة والتحكم بنفسه على وفق ما ميليه عليه ضمريه              

  .(Riso,2002) له ولآلخرين  strictureعادة ما يشكل مصدر الضبط 
א−٩ א :א
א−١−٩ א :א
 دراسة دف إىل تعرف منط الشخصية لطلبة جامعة بغداد وفـق            )٢٠٠٤(كما أجرى الياسري    -

طالـب  ) ٢٠٠( موزعني بواقع ، طالب) ٦٠٠(وتكونت عينة البحث من   ، النماذج التسعة للشخصية    
حيـث  ،   العينـة املتاحـة    متَّ اختيارهم بطريقة  ، لكل كلية من كليات الطب والقانون والفنون اجلميلة       

ـ   . لألمناط التسعة للشخصية  )  هيدسن –ريسو  (استعمل الباحث مقياس   صدق الظـاهري   ومت التحقق ال
،  على جلنة من اخلـرباء     بصيغته األولية  عرض فقرات كل مقياس من املقاييس التسعة       من خالل    لمقياسل

وتوصلت الدراسة إىل   .ادة االختبار كرونباخ، وطريقة إع  لألفا  : كما مت حساب الثبات للمقياس بطريقتني     
ومنط صـانع   ، والنمط املخلص ، والنمط املتفرد ، النمط املنجز : أنَّ األمناط السائدة يف هذه الكليات هي      

  .السالم
 دراسة تضمنت إعداد صورة خمتصرة  ملقيـاس األمنـاط التـسعة             )٢٠٠٧(وأجرى السلطاين    -

طالبـا وطالبـة مـوزعني وفـق      ) ٤١٧٠٥( من وتكونت عينة البحث  ، عة بغداد للشخصية لطلبة جام  
عرض فقرات كـل     من خالل    لمقياسلصدق الظاهري   ومت التحقق من ال   ، التخصص واجلنس والصف  
، كما مت حساب الثبات للمقياس بطريقة        على جلنة من اخلرباء     بصيغته األولية  مقياس من املقاييس التسعة   

العتماد على درجات حتليل التباين بني األفراد       ،أما حساسية املقياس وفق با    )ANOVA(حتليل التباين     
وتوصلت الدراسة إىل أنَّ    .واخلطأ، واختبار داللتها يف ضوء مستويات الداللة اإلحصائية للتوزيع الطبيعي         
وتتمتع الصورة املختصرة   ، مقياس أمناط الشخصية التسعة الكامل خبصائص قياسية جيدة يف البيئة العراقية          

، ة التسعة خبصائص قياسية جيدة ميكن االعتماد عليها بدالً من املقياس الكامـل            ملقياس أمناط الشخصي  
فضالً عن أفضلية اخلصائص القياسية يف الصورة املختصرة على الصورة الكاملـة يف معامـل الـصدق          

وال أفضلية بني الصورة املختصرة والكاملة ملقياس أمناط الشخصية التسعة يف معامل            ، ومؤشر احلساسية 
  .اتالثب
א−٢−٩ א :א
، بدراسة دف ملعرفة األمنـاط الشخـصية   ) (Riso&Hudson,1995 ريسو وهدسونقام -

 توفري أداة علمية تتمتع بقدر كاف        على البيئة األمريكية،  بغية     )RHETI(التسعة وفق نظرية اإلنيغرام     
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بني األمناط التسعة يف نظريـة       من   من الصدق والثبات، وميكن بوساطتها تعرف منط الشخصية الرئيس        
تقدم مقاييس األمنـاط التـسعة      تتوزع على تسعة مقاييس و     ةفقر) ٢٨٨(ن املقياس من    وتكو. رامغاإلني

ـ  نهافقرة مفردة جييب ع   ) ٣٢(  مقياس من  كلَّ يتكون نفراد، إذ ا على   بصورة مستقلة وكلّ     املفحوص ب
والـنمط  . ٣٢اس كلّ منط تتراوح بني صـفر،   لكلّ مستجيب درجة كلية مبقيحتتسبو، )الأو  نعم(

الذي تكون درجة املستجيب مبقياسه أعلى درجاته  مبقاييس األمناط األخرى يعترب النمط الرئيس املميز               
  .(Riso,1995)لشخصية الفرد

 دف إىل إعداد صورة خمتصرة ملقياس أيزنك        بدراسة( )(Francis,2000 كما قام فرانسيس     -
طالبا من طلبة إحدى اجلامعـات األملانيـة واسـتخرج          ) ٤١٤(ق املقياس على    ألمناط الشخصية، طب  

مؤشرات الصدق للفقرات والتمييز واختيار الفقرات ذات االرتباط العايل باألبعـاد األربعـة املكونـة               
فقرة، ومت إجراء   ) ٩٢(للمقياس وهي بعد االنبساط واالنطواء والذهانية والكذب وعدد فقرات املقياس           

وكانت معامالت الثبـات     Hoyt اإلحصائي للمقاييس الفرعية باستخدام حتليل التباين ومعادلة         التحليل
، ومت إيراد أدلة على صدق كل مقياس عن طريق التباين بني            )٠,٨٥،  ٠,٨٩،  ٠,٧٨،  ٠,٨٣(كالتايل  

  . اموعات املتعارضة واالرتباطات املتبادلة بني املقاييس الفرعية للمقياس
 بدراسة لغرض قياس أمناط الشخصية الثالثة وتعرفها وفـق أمنـوذج            (Coolidge,2002) وقام -

فقرة، وضع أمامهـا مقيـاس      ) ٥٧(ويتكون املقياس من    ). مع، ضد، بعيدا عن اتمع    (كارين هورين   
وقـد  ، )تنطبق على دائما  (ولغاية  ) غالبا ما تنطبق على   (، إذ يتدرج املقياس من    )أسلوب ليكرت ( ثالثي

وكـان  ، شخصا) ٦٣٠(يري عن طريق عملية تقنني للمقياس بتطبيقه على عينة مكونة من          اشتقت له معا  
سنة، ) ٢١(، ويناظرها العدد نفسه من اإلناث، مبتوسط عمري بلغ          )٣١٥(عدد الذكور يف عينة التقنني      

كرنباخ، وكما   الثبات باستعمال معادلة ألفا ل     سنة، وقد استخرج له مؤشر ملعامل     ) ٩٣–١٦(يتراوح من 
، وقد تراوح مؤشر معامل الثبات املـستخرج بكـال    test – retestستعملت طريقة إعادة االختبارا

مل (ريق استعماله يف بعض الدراسات  ، أما صدق املقياس فقد ثبت من ط       )٠,٩٢-١,٧٨(األسلوبني بني   
   .وذلك كما هو وارد يف كراس التعليمات اخلاص باملقياس) يذكر نوع مؤشر الصدق املستخرج

اتضح من نتائج التحليل العاملي للمقياس، أن هناك ثالثة عوامل تقاس بصورة واضحة عن طريـق                و
وهو يتضمن اإليثارية، واحلاجـة إىل العالقـات،        : ااالت الثالثة للمقياس وهي مقياس النمط املساير      

ء الذايت، أمـا    وإذالل الذات، وتضمن مقياس النمط االنعزايل، احلاجة إىل الوحدة، والتجنب، واالكتفا          
  .مقياس النمط العدواين، فقد تضمن احلقد، والسلطة، والقوة

بدراسة هدفها معرفة األمناط التسعة للشخـصية علـى البيئـة     (Wagner, 2003)  كما قام -
فقرات متثل األمناط التسعة وفق نظام اإلنيغرام، وكان جمموع الكلمـات يف            ) ٩(األمريكية، تكون من    

 املفحوص الفقرة األقرب إىل نفسه أو يشعر أنَّ هذه الفقـرة            اكلمة، خيتار منه  ) ٢٠٠(الفقرات مجيعها   
دقيقة لإلجابة عنه، وقد مت تقدير ثبات درجـات         ) ٢٠(ويستغرق املقياس   ، تنطبق عليه يف معظم حياته    
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،أما صدق املقياس فقد استخرج له مؤشر للـصدق املنطقـي           )٠,٨٥(للمقياس بطريقة الصيغ املتكافئة     
  . ذلك عن طريق عرضه على جمموعة من اخلرباء يف علم النفس و الطب النفسيو

א−٣−٩ א א א :א
توصل الباحث  ، بعد اطالع الباحث على الدراسات السابقة وعلى جوانب االتفاق واالختالف بينها          

  :إىل بعض املؤشرات اليت أفادته يف إجراء الدراسة احلالية وهي
أسـلوب  ( مجيع الدراسات السابقة اعتمدت على أسلوب املواقف اللفظية يف صوغ الفقـرات              أن
كما اعتمدت  . ، وهلذا اعتمدت الدراسة احلالية على أسلوب املواقف اللفظية يف صوغ الفقرات           )ليكرت

بينما . وهذا ما اعتمدته الدراسة احلالية    ، الدراسات السابقة يف التحقق من الصدق الظاهري على اخلرباء        
اعتمدت الدراسات السابقة يف التحقق من مؤشرات الثبات على أكثر من طريقة، فبعـضها اسـتخدم                

كرنبـاخ،   معادلة ألفا ل   Coolidgeبينما استخدم   ، Francis مثل دراسة    Hoytحتليل التباين ومعادلة    
أمـا  . افئـة  طريقة الـصيغ املك Wagner، يف حني استخدم   test – retestوطريقة إعادة االختبار

استخرج مؤشـر حـساسية     و توبعض الدراسا ). ANOVA(استخدم حتليل التباين    وفق  السلطاين  
املقياس حسب باالعتماد على درجات حتليل التباين بني األفراد واخلطأ، واختبـار داللتـها يف ضـوء                 

الدراسة احلالية  فضالً عن ذلك فإن     . مستويات الداللة اإلحصائية للتوزيع الطبيعي، مثل دراسة السلطاين       
  .اشتقت معايري الرتب املئينية للمقياس

א−١٠ א א :א
א−١−١٠ :א

السنوات األوىل، والثانية، والثالثة،    (تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة اجلامعات السورية احلكومية          
بية ومتثلها جامعة دمـشق     املنطقة اجلنو ، حيث متَّ تقسيم سورية إىل أربع مناطق جغرافية، وهي           )والرابعة

واملنطقة الوسطى ومتثلها جامعة البعث يف مدينة محص، واملنطقتان الشمالية والـشرقية     ،  مدينة دمشق  يف
  .واملنطقة الساحلية متثلها جامعة تشرين يف مدينة الالذقية،  مدينة حلب حلب يفومتثلهما جامعة

א−٢−١٠ :א
 وطالبة من طلبة اجلامعات السورية احلكومية، موزعني على         طالباً) ٤٨٠(سة من    تكونت عينة الدرا  

، حيث مت اختيار كليتني من كلّ جامعـة مهـا           ) تشرين – حلب   – البعث   –دمشق  (اجلامعات األربع   
ة التربية قسم معلم صـف،      كلية العلوم وكلية التربية، واختري من كلية العلوم قسم الرياضيات ومن كلي           

ومن كلّ مستوى لكل ختصص متَّ عشوائيا اختيار إحدى الشعب ومتَّ احلصول على قوائم بأمساء الطلبة                
طالبا وطالبة بطريقة العينـة العـشوائية       ) ١٥(يف الشعب املختارة ومن هذه القوائم متَّ عشوائيا اختيار        

  : الدراسة على اجلامعات السوريةميثل توزيع أفراد عينة) ١(واجلدول رقم ، املنتظمة
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 ٨٢

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق اجلامعة والكلية والتخصص والصف )١( اجلدول رقمُ
  الصفوف الدراسية

  القسم  التخصص  الكلية  اجلامعة
 رابع ثالث  ثاين  أول

 اموع

  ٦٠   ١٥   ١٥   ١٥    ١٥  رياضيات  علمي  العلوم
  دمشق

  ٦٠  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  معلم صف  إنساين  التربية
  ٦٠   ١٥   ١٥   ١٥    ١٥  رياضيات  علمي  العلوم

  البعث
  ٦٠  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  معلم صف  إنساين  التربية
  ٦٠   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥  رياضيات  علمي  العلوم

  حلب
  ٦٠  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  معلم صف  إنساين  التربية
  ٦٠   ١٥   ١٥   ١٥    ١٥  رياضيات  علمي  العلوم

  تشرين
  ٦٠  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  معلم صف  إنساين  التربية

  ٤٨٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠  امــــــــوع

א)−(אא−٣−١٠
:אא

والتحقق من    هيودسن لألمناط التسعة للشخصية    –قام الباحث باخلطوات اآلتية لترمجة مقياس ريسو        
القيـاس  ليزية إىل اثنني من اخلـرباء يف        كم الباحث املقياس بنسخته األصلية باللغة اإلن      قد: صدق الترمجة 

بعد   ،هما ترمجة املقياس إىل اللغة العربية     إلي، وطلب   ) على إنفراد  كٍل(ليزية  ك واللغة اإلن  والتقومي النفسي 
  .لعربية بنسخة واحدةدمج النسختني املترمجتني إىل اللغة اذلك متَّ 

ليزية لغرض إعـادة ترمجتـها إىل اللغـة         كعلى أحد اخلرباء يف اللغة اإلن     مث عرضت النسخة العربية     
 يف ذلك عدم اطالع اخلبري على النسخة األصـلية املكتوبـة باللغـة              ، مراعياً )ة عكسي ترمجة (اإلجنليزية
  .اإلجنليزية

فضالً عن  النسخة اإلنكليزية األصلية علـى خـبري           وعرضت النسخة املترمجة إىل اللغة اإلنكليزية     
 التطابق بـني نـسخيت      إىل اخلبري   وأشارللمقارنة بني املقياسني ومعرفة مدى دقة الترمجة للمقياس         ،آخر

   .  اللغة العربيةإىل الترمجة دقةيؤكد املقياس وهذا 
:א−٤−١٠

للبـديل  ) واحـدة (ة عن طريق إعطاء درجة      حتسب الدرجة الكلية لكل مقياس من املقاييس التسع       
 ويعترب الفرد بأنـه ذو      ، ومن مث جتمع الدرجات لتمثل الدرجة الكلية،       )ال(للبديل  ) صفر(ودرجة  ) نعم(

منط شخصية معينة، إذا كانت درجته الكلية يف هذا النمط أعلى من درجتـه يف بقيـة األمنـاط، وإذا                    
صنف الفرد على انه ينتمي إىل هذه األمناط علـى أن ال            تساوت الدرجات األعلى يف أكثر من منط، في       

  .تزيد على ثالثة أمناط
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 ٨٣

א−١١ :א
إن معظم الوسائل اإلحصائية اليت استخدمت يف البحث احلايل حسبت بوساطة برنامج احلاسـوب              

  :وهي) SPSS(اآليل
א−١−١١ א القة بني الفقرة والدرجة لتعيني الع : Point Biserilא

  .الكلية للمقاييس يف حتليل الفقرات
א−٢−١١ استخدمت ملعرفة معامل متييز كل فقرة من فقرات  :א

  .املقاييس الفرعية التسعة
  . إلستخراج معامل االتساق الداخلي للمقياس:−٣−١١

  .حلساب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار  :א−٤−١١

:א−١٢
  ).SPSS( حساب معايري أداء طلبة اجلامعات السورية مبقياس كل منط باستخدام

ما دالالت القوة التمييزية لفقرات كل منط من األمنـاط التـسعة            : لإلجابة عن السؤال األول   
  ؟شخصية على طلبة اجلامعات السوريةلل

 املتطرفتني يف الدرجـة     قوة التمييزية لفقرات املقاييس الفرعية، اعتمد الباحث اموعتني       حلساب ال 
، وبذلك  )Anastasi,1988(ذ يفضل استخدامه يف حساب القوة التميزية ملقاييس الشخصية          الكلية، إ 

 فقد رتبت درجات أفراد العينة من أعلى درجة كلية إىل أقل درجة كلية، ويف كل مقياس فرعي مـن                  
مـن أفـراد    ) ٪٢٧(املقاييس التسعة على حدة، مث حددت اموعتان املتطرفتان بالدرجة الكلية بنسبة            

، وعدد األفراد يف اموعة الـدنيا       )١٣٠(العينة يف كل جمموعة، فأصبح عدد األفراد يف اموعة العليا           
)١٣٠.(  

قرة من خالل حساب الفـرق يف        وقد استخدم الباحث معادلة التمييز حلساب القوة التميزية لكل ف         
ملعرفة القوة التمييزية لكـل فقـرة       ) العليا، الدنيا (رة بني اموعتني املتطرفتني     ـل فق ــات ك ـدرج

)Nie et al,1975(.  
وذلك بطرح عدد األفراد يف اموعة الدنيا الذين أجابوا عـن           وبعد تطبيق القوة التميزية لكل فقرة       

، مث قسم الناتج علـى       أيضاً نعميف اموعة العليا الذين أجابوا عن الفقرة ب        من عدد األفراد     بنعمالفقرة  
اموعتني العليا والدنيا، والقيمة الناجتة هي القوة التمييزية لكل فقـرة مـن             نصف جمموع األفراد يف     

 بأن حتليل الفقرات هـو إجـراء   (Eble, 1972)أوضح . )١٩٨١الزوبعي وآخران ،( فقرات املقياس
 القـوة التمييزيـة     للحكم على معامل  قدم معايري   ىل اإلبقاء على الفقرات اجليدة يف املقاييس، و       يهدف إ 

  : )٢(رقم دول اجليف على النحو الوارد للفقرات 
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  )٢(رقم دول اجل
  معايري إيبل ملوازنة القوة التمييزية

  تقومي الفقرات  دليل التمييز
  فقرات ضعيفة حتذف   ٠,١٩  - ٠

  وتعدلفقرات  التقبل  ٠,٣٩- ٠,٢٠
  فقرات جيدة   ٠,٥٩ - ٠,٤٠ 

    فقرات جيدة جداً  ٠,٧٩ - ٠,٦٠
   ممتازةفقرات   ١٠٠  – ٠,٨٠

ذ  إ املعايري اليت وضعها إيبـل    بتلك  مجيع الفقرات يف املقاييس التسعة مميزة عند موازنتها         ن  أوقد تبني   
يوضح القوة التمييزيـة    ) ٣(ول  اجلدذا اخلصوص و  فأكثر  ) ٠,٢٠(بلغت قيم مجيع معامالت التمييز      

ويعد أسلوبا اموعتني املتطرفتني، وعالقـة درجـة        . لفقرات املقاييس الفرعية التسعة بصيغتها النهائية     
الفقرة بالدرجة الكلية، إجراءين مناسبني يف عملية حتليل الفقرات، وعلى الرغم من وجود عالقة متينـة                

  .معاً تأكيداً التساق التحليلبني األسلوبني فقد قد مت اللجوء إليهما 
  :عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس

إن االسلوب الثاين يف حتليل الفقرات هو اجياد العالقة االرتباطية بني درجة كل فقـرة يف املقيـاس                  
 Pointوقد استخرج معامل االرتبـاط الثنـائي النقطـي    . (Nunnally, 1978)والدرجة الكلية له

Biserial Correlation ف العالقة بني درجة كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية لـه   لتعر
  ).١٩٩١فريكسون، (

ولغرض معرفة معامل االرتباط لقبول الفقرة أو رفضها فقد اختربت داللة معامل االرتباط مبوازنتـه               
ط مجيعها دالة إحـصائيا     وكأنه موازنة بني متوسطني، وقد ظهر أن معامالت االرتبا        ) t( بالقيمة التائية 

وذا قبلت فقرات املقـاييس     ). ٤٧٨(ودرجة حرية   ) ٠,٠٥(عند مستوى ، )t(عند حتويلها إىل قيمة     
يوضح ) ٣(اجلدول رقم   والتسعة مجيعها ومل حتذف أي فقرة،إذ كانت صاحلة وفقا لكل من األسلوبني             

  :ذلك
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 ٨٥

  )٣(رقم دول اجل

  هيدسن، ومعامالت االرتباط الثنائي النقطي–معامالت متييز فقرات مقياس ريسو 
ما دالالت صدق املقاييس الفرعية ملقاييس األمناط التسعة للشخـصية          : إجابة عن السؤال الثاين   

  بة اجلامعات السورية ؟على طل
:א−אא−

      هم اخلـرباء،   ) املضمون( إىل أن أفضل من يقوم بالتحقق من صدق احملتوى(Eble, 1972)يشري
  متَّ ،رية للبيئـة الـسو    مالئمةهيودسن لألمناط التسعة للشخصية     _مقياس ريسو   وللتأكد من أنَّ فقرات     

يف   على جمموعة من اخلـرباء املختـصني      ) ١ملحق (عرض فقرات املقياس   التحقق من ذلك من خالل    
 الفقـرة    وتعد السورية، الفقرات للبيئة    مالءمة للتحقق من مدى     )٢ملحق (القياس النفسي وعلم النفس   

  الشخصية
   املصلحة

  الشخصية
    املساعدة

    الشخصية
  املنجزة

  الشخصية 
  املتفردة

  الشخصية  
  الباحثة

  الشخصية 
  املخلصة

  الشخصية
   املتحمسة

  الشخصية 
  املتحدية

  الشخصية 
  صانعة السالم
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٠,٤٣  ٠,٥٣ ٠,٣٣  ٠,٤١ ٠,٣٣  ٠,٢٩ ٠,٢٤  ٠,٢٩ ٠,٣٢ ٠,٣٩ ٠,٤٣  ٠,٥٠ ٠,٥٠  ٠,٦١ ٠,٣٩  ٠,٤٠ ٠,٣٩ ٠,٥٠ ١ 
٠,٦١  ٠,٤٩ ٠,٤٢  ٠,٣٩ ٠,٢٩  ٠,٢٣ ٠,٤١  ٠,٤١ ٠,٥٠  ٠,٦٠ ٠,٥٠  ٠,٦٠ ٠,٣٥  ٠,٣٩ ٠,٥٩  ٠,٤٩ ٠,٤٩ ٠,٥٠ ٢ 
٠,٥٠  ٠,٥١ ٠,٥٠  ٠,٦٠ ٠,٣٩  ٠,٤٠ ٠,٤٠  ٠,٣١ ٠,٤٩ ٠,٦٧ ٠,٣١  ٠,٢٩ ٠,٥٠  ٠,٤١ ٠,٤٠  ٠,٥٩ ٠,٧٢  ٠,٥٣ ٣ 
٠,٣٠  ٠,٣٠ ٠,٣٠  ٠,٢٩ ٠,٣٠  ٠,٤٩ ٠,٤٨  ٠,٤٤ ٠,٤٤  ٠,٣٨ ٠,٤٠  ٠,٣٥ ٠,٣٩  ٠,٤٤ ٠,٥٤  ٠,٦١ ٠,٥٩  ٠,٦٥ ٤ 

٠,٤٨ ٠,٤٠  ٠,٤٠ ٠,٤٠  ٠,٣٩ ٠,٣٠  ٠,٢٩ ٠,٤١  ٠,٦٠ ٥
  ذ

٠,٢٩  ٠,٤٤ ٠,٤٩  ٠,٤١ ٠,٥٠  ٠,٤٤ ٠,٤٩  ٠,٥٩ ٠,٣٩ 

٠,٤١  ٠,٤٩ ٠,٣٧  ٠,٤٤ ٠,٢٣  ٠,٤١ ٠,٤٩  ٠,٥٧ ٠,٤٩ ٠,٤٩ ٠,٣٢  ٠,٣٩ ٠,٣٠  ٠,٢٩ ٠,٤٠  ٠,٣٩ ٠,٤٤ ٠,٤٧ ٦ 
٠,٣٩  ٠,٣٩ ٠,٥٩  ٠,٧٠ ٠,٣٠  ٠,٣٥ ٠,٤١  ٠,٤٩ ٠,٤٣  ٠,٥١ ٠,٤٢  ٠,٦٠ ٠,٥٤  ٠,٦١ ٠,٣٩  ٠,٤٤ ٠,٣٩  ٠,٣٨ ٧ 
٠,٢٩  ٠,٣٥ ٠,٣٣  ٠,٤٤ ٠,٤٨  ٠,٥٠ ٠,٤٥  ٠,٥٠ ٠,٥١ ٠,٤٩ ٠,٥٢  ٠,٦٠ ٠,٤٠  ٠,٥٩ ٠,٢٤  ٠,٢٢ ٠,٥٠  ٠,٤٩ ٨ 
٠,٦١  ٠,٧٠ ٠,٤٩  ٠,٥٤ ٠,٣١  ٠,٢٩ ٠,٣٩  ٠,٤٥ ٠,٣٨  ٠,٦٠ ٠,٤٩  ٠,٥١ ٠,٥٩  ٠,٤٩ ٠,٤٢  ٠,٤٩ ٠,٣٨  ٠,٤١ ٩ 
٠,٦٢  ٠,٧١ ٠,٢٩  ٠,٢٦ ٠,٧١  ٠,٥١ ٠,٢٤  ٠,٢٢ ٠,٣٠ ٠,٤٩ ٠,٤٠  ٠,٤٤ ٠,٣٩  ٠,٤٠ ٠,٣١  ٠,٤٤ ٠,٦٠  ٠,٧٠ ١٠ 
٠,٤١  ٠,٤٣ ٠,٤٢  ٠,٣٩ ٠,٥٧  ٠,٤٩ ٠,٥٠  ٠,٤٩ ٠,٤٩ ٠,٥١ ٠,٢٩  ٠,٣٨ ٠,٣٨  ٠,٣٤ ٠,٧١  ٠,٥٣ ٠,٣٣  ٠,٤٨ ١١ 
٠,٣٢  ٠,٤٦ ٠,٤٩  ٠,٤١ ٠,٥٠  ٠,٤٢ ٠,٤٩  ٠,٤٢ ٠,٣٩  ٠,٥١ ٠,٣٩  ٠,٤٤ ٠,٤٥  ٠,٦١ ٠,٣٢  ٠,٦٣ ٠,٤٢  ٠,٤١ ١٢ 
٠,٤٢  ٠,٥٦ ٠,٤١  ٠,٣٣ ٠,٤٠  ٠,٥٠ ٠,٢٩  ٠,٤٤ ٠,٤٤  ٠,٤٨ ٠,٥٠  ٠,٦٢ ٠,٤٠  ٠,٥١ ٠,٤٣ ٠,٥٧ ٠,٤٩  ٠,٤٨ ١٣ 
٠,٢٩  ٠,٣٣ ٠,٥٠  ٠,٥٠ ٠,٢٩  ٠,٣٧ ٠,٤٩  ٠,٥٧ ٠,٤٩  ٠,٣٩ ٠,٣٠  ٠,٣٩ ٠,٢٩  ٠,٢٩ ٠,٢٥  ٠,٦٢ ٠,٥٢  ٠,٥٧ ١٤ 
٠,٣٧  ٠,٤١ ٠,٣٢  ٠,٤١ ٠,٣١  ٠,٤٣ ٠,٤٠  ٠,٥٨ ٠,٣٩  ٠,٤٥ ٠,٤٩  ٠,٥١ ٠,٤١  ٠,٥١ ٠,٣٩  ٠,٤٨ ٠,٤٢  ٠,٣٩ ١٥ 
٠,٣٩  ٠,٤٠ ٠,٢٩  ٠,٢٦ ٠,٣٠  ٠,٣٧ ٠,٤٠  ٠,٤٩ ٠,٤٨  ٠,٤٤ ٠,٤٠  ٠,٦١ ٠,٣٥  ٠,٤٠ ٠,٤٧  ٠,٥٩ ٠,٤٣  ٠,٤٦ ١٦ 
٠,٤١  ٠,٥٢ ٠,٤٩  ٠,٥١ ٠,٣٣  ٠,٤٠ ٠,٤١  ٠,٤١ ٠,٣٨  ٠,٤٤ ٠,٣٢  ٠,٤٣ ٠,٣٧  ٠,٥٠ ٠,٣٤  ٠,٥٣ ٠,٦٩  ٠,٦٥ ١٧ 
٠,٣٢  ٠,٣٩ ٠,٣٩  ٠,٤١ ٠,٦١  ٠,٤٠ ٠,٣١  ٠,٣٩ ٠,٤٢  ٠,٤٩ ٠,٤١  ٠,٣٣ ٠,٣٠  ٠,٢٩ ٠,٣٢ ٠,٤٤ ٠,٥٢  ٠,٤٤ ١٨ 
٠,٤٣  ٠,٥١ ٠,٤٤  ٠,٦١ ٠,٤١  ٠,٣٨ ٠,٤٠  ٠,٥١ ٠,٥٠  ٠,٦١ ٠,٢٩  ٠,٢٩ ٠,٤٢  ٠,٣٩ ٠,٣٢  ٠,٤٤ ٠,٤٢  ٠,٥٠ ١٩ 
٠,٣٥  ٠,٤٥ ٠,٤٨  ٠,٥٩ ٠,٤٠  ٠,٤٦ ٠,٥٠  ٠,٥٩ ٠,٤٤  ٠,٤٩ ٠,٣٣  ٠,٤٩ ٠,٤٠  ٠,٤٤ ٠,٥٤  ٠,٦٥ ٠,٥١  ٠,٤٩ ٢٠ 
٠,٣٢  ٠,٣٥ ٠,٤١  ٠,٣٠ ٠,٢٩  ٠,٤٢ ٠,٤٠  ٠,٣٥ ٠,٥٩  ٠,٥١ ٠,٥٤  ٠,٦١ ٠,٣٥  ٠,٤٠ ٠,٣٤  ٠,٤٦ ٠,٧٠  ٠,٦٥ ٢١ 
٠,٢٩  ٠,٤٨ ٠,٥١  ٠,٤٠ ٠,٥٣  ٠,٦٢ ٠,٤٩  ٠,٤١ ٠,٦٠  ٠,٥١ ٠,٤٩  ٠,٣٨ ٠,٤١  ٠,٤٣ ٠,٣٠  ٠,٢٩ ٠,٥٢  ٠,٥٧ ٢٢ 
٠,٤١  ٠,٥٢ ٠,٤٠  ٠,٤٩ ٠,٥٩  ٠,٥٢ ٠,٣٩  ٠,٤٤ ٠,٤٩  ٠,٤٩ ٠,٣٨  ٠,٤٤ ٠,٤٩  ٠,٤٤ ٠,٣١  ٠,٢٥ ٠,٤٤  ٠,٥٩ ٢٣ 
٠,٣٩  ٠,٣٩ ٠,٣٠  ٠,٣٤ ٠,٧٠  ٠,٤٨ ٠,٤١  ٠,٣٥ ٠,٤٦  ٠,٥٠ ٠,٤٥  ٠,٥٠ ٠,٣٣  ٠,٥١ ٠,٤٤  ٠,٢٥ ٠,٤٠  ٠,٢٩ ٢٤ 
٠,٣٩  ٠,٤٠ ٠,٤٠  ٠,٧٠ ٠,٣٩  ٠,٤٢ ٠,٢٣  ٠,٢٢ ٠,٤٠  ٠,٣٩ ٠,٣٩  ٠,٤٤ ٠,٤٤  ٠,٣٩ ٠,٤٩  ٠,٥٣ ٠,٦٢  ٠,٧٠ ٢٥ 
٠,٤١  ٠,٤٣ ٠,٤٩  ٠,٦١ ٠,٧٩  ٠,٥٠ ٠,٥٠  ٠,٤٤ ٠,٣٠  ٠,٢٩ ٠,٣٨  ٠,٤١ ٠,٤٥  ٠,٢٨ ٠,٣٢  ٠,٦١ ٠,٧٠  ٠,٦٦ ٢٦ 
٠,٣٨  ٠,٣٩ ٠,٣١  ٠,٢٩ ٠,٦٠  ٠,٦١ ٠,٣٥  ٠,٢٩ ٠,٤٤  ٠,٣٩ ٠,٢١  ٠,٢٥ ٠,٢٢  ٠,٣٩ ٠,٣٢  ٠,٢٩ ٠,٤٢  ٠,٣٥ ٢٧ 
٠,٤١  ٠,٥٠ ٠,٥٨  ٠,٦٠ ٠,٦٥  ٠,٧٠ ٠,٢٢  ٠,٢٥ ٠,٣٩  ٠,٥١ ٠,٤١  ٠,٣١ ٠,٣٠  ٠,٥٠ ٠,٣٨  ٠,٤٠ ٠,٧٠  ٠,٦٠ ٢٨ 
٠,٤٩  ٠,٤٠ ٠,٤٠  ٠,٤٤ ٠,٢٢  ٠,٣٩ ٠,٣٧  ٠,٤١ ٠,٢٩ ٠,٣٩ ٠,٢٥  ٠,٣٥ ٠,٦١  ٠,٦٠ ٠,٤٣  ٠,٤٧ ٠,٤٢  ٠,٣٢ ٢٩ 
٠,٣٢  ٠,٥٠ ٠,٢٩  ٠,٤٢ ٠,٤٦  ٠,٤٠ ٠,٣٩  ٠,٤٤ ٠,٤٠ ٠,٢٩ ٠,٣٥  ٠,٤٥ ٠,٤٩  ٠,٥٠ ٠,٤١  ٠,٥٧ ٠,٧٠  ٠,٤٩ ٣٠ 
٠,٥٠  ٠,٥٩ ٠,٣٠  ٠,٣٩ ٠,٤٣  ٠,٤١ ٠,٤٥  ٠,٥٩ ٠,٣٨  ٠,٤٤ ٠,٤٠  ٠,٤٩ ٠,٣٩  ٠,٦٠ ٠,٣٨  ٠,٤٥ ٠,٤٤  ٠,٤٧ ٣١ 
٠,٦٠  ٠,٧٠ ٠,٢٢  ٠,٢٨ ٠,٤٠ ٠,٥٢ ٠,٥٠ ٠,٦٠ ٠,٥٩  ٠,٥١ ٠,٣٩ ٠,٥١ ٠,٥١ ٠,٦١ ٠,٥٤ ٠,٦٥ ٠,٣٣  ٠,٢٦ ٣٢ 
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 ٨٦

 االختبار  مجيع فقرات قبوهلا وقد عدت    إىل   أشاروا اخلرباء قد من عدد   ) ٪٨٠(صاحلة عندما تكون نسبة     
. فقرة وفقـاً ملالحظـات اخلـرباء      ) ٧٦(جل قياسه، مع تعديل     أمن   صاحلة منطقياً لقياس ما وضعت    

  .وهذا كاف ألغراض الصدق املنطقي للمقياس.يوضح الفقرات اليت خضعت إىل التعديل) ٣امللحق(و
א– א(א א :)א

ىل طريقة اإلجابـة،    إىل مدى وضوح الفقرات وتعليمات املقياس فضالً عن التعرف          إف  لغرض التعر 
طالباً وطالبـة   ) ٦٠( على عينة مكونة من   )٤ملحق(ق املقياس    طب ،وحساب الوقت املستغرق لالستجابة   

 عـن أي   الطلبة قراءة التعليمات والفقرات، واالستفـسار      إىلوقد طلب   ، اجلامعات السورية من طلبة   
 تـصحيح    وبعد االنتهاء مـن التطبيـق متَّ       ،وض وذكر الصعوبات اليت قد تواجههم أثناء االستجابة       غم

اتضح  بعد  ذلـك أن       و ،)ال(للبديل  ) صفر( و ،)نعم( درجة واحدة للبديل     إعطاء من خالل    اإلجابات
جابة عـن   لتقرييب لإل  متوسط الوقت ا   أنَّالتعليمات واضحة والعبارات مفهومة من ايبني، كما اتضح         

  .دقيقة) ٦٠ (زهاءاملقياس 
ما دالالت ثبات درجات املقاييس الفرعية ملقاييس األمناط التـسعة          : لإلجابة عن السؤال الثالث   

  للشخصية على طلبة اجلامعات السورية ؟
ألفـا  طريقة  : اعتمد الباحث يف حساب ثبات درجات كل مقياس من املقاييس الفرعية طريقتني مها            

ا تقيس املفهوم   هن الفقرات مجيع  ق الداخلي، الذي يتحقق من خالل أ      متثل مؤشراً لالتسا  لكرونباخ اليت   
نفسه، وإعادة االختبار اليت متثل مؤشراً لالستقرار الذي يتحقق حينما يعطي املقياس النتائج نفسها عـرب   

  :وفيما يلي توضيح لذلك). ٢٠٠٠عالم، ( الزمن
  : طريقة ألفا لكرونباخ

لكرونباخ من األساليب الشائعة يف حساب معامالت ثبات مقاييس الشخصية وميثل           تعد معادلة ألفا    
). ١٩٨١أمحـد،   ( معامل الثبات احملسوب ذه الطريقة معامل االتساق الداخلي بني فقرات املقيـاس           

طالبا وطالبة من طلبـة     ) ٤٨٠(وحلساب معامل الثبات ذه الطريقة طِّبق املقياس على عينة مكونة من            
واجلدول التايل  ،  )٠,٨٢(و) ٠,٧٥(ألفا لكرونباخ تتراوح بني   إذ كانت معامالت ثبات      دمشق،   جامعة

  . يبني ذلك) ٤(
  :طريقة إعادة االختبار

تقوم الفكرة األساسية يف هذه الطريقة على تطبيق املقياس على عينة من األفراد مث إعـادة تطبيـق                  
ر فترة زمنية مناسبة مث حيسب معامل االرتباط بـني          املقياس على العينة نفسها يف ظروف مماثلة بعد مرو        

 يـسمى معامـل     درجات التطبـيقني، ومعامـل الثبـات الـيت حنـصل عليـه ـذه الطريقـة                
  ).٢٠٠٠األنصاري،(االستقرار

يوما من تاريخ التطبيق األول، وبعد حـساب معامـل   ) ١٢(قام الباحث بإعادة تطبيق املقياس بعد     
  ، ستجيبني يف التطبيق األول ودرجام يف التطبيق الثاين للمقاييس التسعةارتباط بريسون بني درجات امل
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 ٨٧

  :يوضح ذلك) ٤(واجلدول رقم )  ٠,٨٨(،)٠,٨٠(تراوح معامل ثبات املقاييس التسعة بني
  )٤(اجلدول رقم 

  معامالت ثبات االتساق الداخلي واالستقرار ملقاييس أمناط الشخصية
  رقراثبات االست  ألفا لكرونباخ  املقياس

  ٠،٨٤  ٠،٧٩ الشخصية املصلحة
 ٠،٨٦ ٠،٨٠ الشخصية املساعدة
 ٠،٨٨ ٠،٨٢  الشخصية املنجزة
 ٠,٨٣ ٠,٧٧ الشخصية املتفردة
 ٠,٨٥ ٠,٧٥ الشخصية الباحثة
 ٠,٨٧ ٠,٨١ الشخصية املخلصة
 ٠,٨٥ ٠,٧٩ الشخصية املتحمسة
 ٠,٨٠ ٠,٧٦ الشخصية املتحدية

 ٠,٨٢ ٠,٧٥ الشخصية صانعة السالم

  لكرونبـاخ   –أن مجيع معامالت الثبات جيدة، إذ كانت معامالت ثبات ألفا           ) ٤(يتبني من اجلدول  
  ).  ٠,٨٠(،)٠,٨٨(، وتراوحت قيم معامالت ثبات االستقرار بني )٠,٨١(، )٠,٧٥ (تتراوح بني

 ما معايري أداء طلبة اجلامعات السورية مبقياس كل منط مـن أمنـاط             :لإلجابة عن السؤال الرابع   
  الشخصية ؟

 حلساب الرتبة امليئنية املقابلة لكلَّ قيمة ولكلّ        SPSSلإلجابة عن هذا السؤال متَّ استخدام برنامج        
  :يوضح ذلك ) ٥(مقياس واجلدول التايل

  )٥( رقم دولاجل
  والرتب امليئنية املقابلة هلا) املعيارية( العالمات اخلام لكل مقياس وقيم العالمات احملولة

  الشخصية
  صلحة الم

  الشخصية
    المساعدة

  الشخصية  
  المنجزة

  الشخصية 
  المتفردة

  الشخصية  
  الباحثة

  الشخصية 
  المخلصة

  الشخصية
   المتحمسة

  الشخصية 
  المتحدية

  الشخصية 
  صانعة السالم

  
ة  الرتب
  المئنية
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٢٫٥٤ ٧  -٢٫٩٢ ١٠ -٢٫٤٣ ٦ - ٢٫٧٠ ٥  -٣٫٠٠ ١٤  -٢٫٩٧ ١١ - ٣٫٠١ ١٠
- ٢٫٤٤ ٧

- ٠٫٥  -٢٫١٣ ٤ 

١٫٠٣ ٨ -١٫٩٥ ١١ -١٫٠٠ ٧  -١٫٢٨ ٦  -٢٫٥٠ ١٥ -١٫١٠  ١٢ -١٫٢٥ ١١
- ١٫٨٩ ٨

- ١٫٠  -١٫٣٥ ٥ 

١٫٥  -.٨٠ ٦ -.٤٨ ٩ -.٦٩ ٩ -١٫٢٣ ١٢  -.٧٢ ٨ -١٫١٠ ٧  -٢٫٠٢ ١٦ -١٫٢٦ ١٣  -.٩٨  ١٢ 

١٫٠  -.٥٣ ٧ .-٠٥ ١٠ .-٥٧ ١٠ -١٫٠٠ ١٤  -.٥٧ ٩  -.٩٤ ٨ -١٫٩٤ ١٧  -١٫١٨ ١٤  -.٥٥ ١٣ 

٢٫٠  -.٤٧ ٨ .٠١ ١١  .-١١ ١١  -.٥٠ ١٦  -.٥٠ ١٠  -.٥٠ ٩  -١٫٧٤ ١٩ -١٫٠٣ ١٥  -.٣٥ ١٤ 

١١٫٠  -.٠٩ ٩ .١٢  ١٢  .-٠١  ١٢  -.٠٤ ١٩  -.٢٩ ١١  -.١٧ ١٠ -١٫٥١ ٢٠  -.٩٦ ١٦  -.٢٦ ١٥ 

٤٠٫٠  -.٠٣ ١٠ .٢٣ ١٣ .٠٥ ١٣  .١٠  ٢٠  -.٠٢  ١٢  -.٠٤ ١١  -.٦١ ٢١  -.٨٩ ١٧  -.١٧ ١٦ 

٥٥٫٠  .٠٣ ١١ .٢٨  ١٤ .١٠  ١٤ .٥٦  ٢١  .٠٥ ١٣  .٠٣  ١٢  -.٢٦ ٢٢  -.٨٣ ١٨  .١٥ ١٧ 

٦٥٫٠  .٠٩  ١٢ .٤٦  ١٥ .٣٣ ١٥ .٨٠  ٢٢ .٥٥ ١٤ .١٦ ١٣  -.٠٢ ٢٤  -.٤٣ ١٩ .١٩ ١٨ 
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 ٨٨

٨٥٫٠  ٠٫١٥ ١٣ .٥٨ ١٦ .٤٤ ١٦  ١٫٠٠ ٢٣ .٧٩ ١٥  ٠٤٤  ١٤  .٠٨ ٢٥  -.٠٨ ٢٠ .٣٣ ١٩ 

٩٣٫٠  .٥٥  ١٤ .٧٨ ١٧  .٥٠ ١٧  ١٫٣٦  ٢٤ ١٫٠٥ ١٦  ٠٧٤ ١٥ .٢٦ ٢٦  .٠٣ ٢١ .٤٧ ٢٠ 

٩٥٫٠  .٨٤ ١٥ ١٫٠٠ ١٨ .٧٥ ١٨  ١٫٥٧  ٢٥  ١٫٢٦ ١٧  ٠٫٩٠ ١٦ .٧٢ ٢٧ .٤٥ ٢٢  .٧٤ ٢١ 

٩٧٫٠ ١٫٠٠ ١٦  ١٫٢٦ ١٩ ١٫٢٧ ٢٠  ١٫٨٤  ٢٦  ١٫٥٠ ١٨  ١٫١٨ ١٧ ١٫١٠  ٢٨  ١٫١٨ ٢٤ .٩٩ ٢٢ 

٩٨٫٥  ١٫٥٩ ١٧  ١٫٥٧ ٢٠ ٢٫٢٠ ٢١  ٢٫٥٣  ٢٧  ١٫٩٨ ١٩ ١٫٢٨ ١٨  ٢٫٢٠ ٢٩ ١٫٨٨ ٢٥  ١٫١٣  ٢٣ 

٩٩٫٥  ٢٫٧٢ ١٨  ١٫٨٤ ٢١ ٣٫٠٣ ٢٢  ٢٫٨٦  ٢٨  ٢٫٤٨ ٢٠  ١٫٣٩ ١٩  ٢٫٩٩ ٣٠  ٢٫٦٦ ٢٧ ٢٫٤٠  ٢٤ 

ينية املقابلة للدرجات اخلـام      يف الرتب امليئ   اًظهرت النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع اختالف       أ
شابه ملقياس كلّ منط، وهذا يدل على أنَّ األمناط التسعة للشخصية توزعت بـني طلبـة اجلامعـات                  امل

ائدة لدى طلبة اجلامعة هي النمط املنجز والنمط املخلص والنمط املـساعد            السورية وكانت األمناط الس   
وبالتايل فإنَّ مقياس أمناط الشخصية الذي مت َّ إعداده استطاع أن يفرز طلبة اجلامعات السورية حـسب                 

وهذا يشري إىل فاعلية فقرات كلِّ منط يف حتديد شخـصية           . مسات شخصيام اليت ميتازون ا إىل أمناط      
  . طلبةال

واتفقت هذه النتائج مع ما توصلت إليه بعض نتائج الدراسات السابقة يف حتديد أمناط الشخـصية                
لدى األفراد بشكل عام والطلبة بشكل خاص اليت اعتمدت يف تصنيف األفراد إىل تسعة أمنـاط، مثـل                  

لباحث يف تصنيف   دراسة واجنر، ودراسة السلطاين، ودراسة عمار، مما يعزز قدرة املقياس الذي أعده ا            
طلبة اجلامعات السورية إىل األمناط التسعة وصالحيته لقياس  هذه األمناط وتعميم نتائجه على عينـات                

  .أكرب من الطلبة
א−١٣ :א

) اإلنيغـرام ( أشارت نتائج الدراسة املتعلقة باخلصائص السيكومترية ملقياس األمناط التسعة للشخصية         
 اًوصـدق ، وصدق مضمون جيد اسـتنادا إىل أراء احملكمـني        ، قرات املقياس قوة متييزية جيدة    إىل أن لف  
 لدرجة الفقرة بالدرجة الكلية وهذا يدل على صدق املقياس ملا أعد من أجله،              اً جيد اً ارتباط أنو، اًظاهري

مع منط الشخصية الذي    وبالتايل فإنَّ الفقرات اليت تقيس كلّ منط من أمناط الشخصية املشار إليها تتوافق              
نريد قياسه وال تقيس أمناطا أخرى، ويعود السبب يف ذلك إىل التحليل الدقيق ملضامني األمناط املختلفة                

، للشخصية يف ضوء املراجعة املكثفة والدقيقة لألدب النظري، والدراسات الـسابقة املتعلقـة بـذلك              
هم إىل أشبه ما ميكن تسميته بإمجاع اخلرباء        واملناقشة املباشرة مع ذوي اخلربة واالختصاص للوصول مع       

كون لدى الباحث تصور واضح عن كل       خصية، وبالتايل ي  على الفقرات اخلاصة بكلّ منط من أمناط الش       
غ فقرات مقياس كلّ منط من هذه األمناط بـصورة دقيقـة            على صو ساعده  يمنط من أمناط الشخصية     

كما أشارت النتـائج املتعلقـة      . الشخصية املستهدفة وواضحة أدت إىل ظهور نتائج متمايزة بني أمناط         
 & Riso(، وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة  ثبات جيد للمقاييسبثبات املقاييس إىل
Hudson, 1995( ودراسة ،)Francis, 2000( ودراسة ،) Wagner, 2003( ودراسة السلطاين ،  
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  ).٢٠٠٤(،  ودراسة الياسري )٢٠٠٧(
 يف الرتب امليئينية املقابلة للدرجات اخلام املتشابه ملقيـاس          اًهرت نتائج الدراسة احلالية اختالف    كما أظ 

كلّ منط، وهذا يدل على أنَّ األمناط التسعة للشخصية توزعت بني طلبة اجلامعات الـسورية وكانـت                 
عد، وبالتـايل فـإنَّ     األمناط السائدة لدى طلبة اجلامعة هي النمط املنجز والنمط املخلص والنمط املسا           

مقياس أمناط الشخصية الذي مت إعداده استطاع أن يفرز طلبة اجلامعـات الـسورية حـسب مسـات      
  . وهذا يشري إىل فاعلية فقرات كلِّ منط يف حتديد شخصية الطلبة. شخصيام اليت ميتازون ا إىل أمناط

بقة يف حتديد أمناط الشخـصية      واتفقت هذه النتائج مع ما توصلت إليه بعض نتائج الدراسات السا          
لدى األفراد بشكل عام والطلبة بشكل خاص اليت اعتمدت يف تصنيف األفراد إىل تسعة أمنـاط، مثـل                  

، )٢٠٠٧(، ودراسة الـسلطاين  )Wagner, 2003 (، ودراسة)Riso & Hudson, 1995(دراسة 
ـ  ). ٢٠٠٤(ودراسة الياسري    صنيف طلبـة اجلامعـات   مما يعزز قدرة املقياس الذي أعده الباحث يف ت

  .السورية إىل األمناط التسعة وصالحيته لقياس  هذه األمناط وتعميم نتائجه على عينات أكرب من الطلبة
  : الباحثيف ضوء النتائج السابقة يقترح

استخدام الصورة السورية ملعرفة أمناط الشخصية لدى طلبة اجلامعـات الـسورية أو أي أغـراض                
  .أخرى
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א :אא

مكتبة النهضة  : ، القاهرة )٤ط( .القياس النفسي والتربوي  ). ١٩٨١. (   أمحد، حممد عبد السالم      -
 . العربية
 . دار الكتاب احلديث: الكويت.قياس الشخصية ).٢٠٠٠. (األنصاري، بدر حممد -
التـسعة لـدى طلبـة    إعداد صورة خمتصرة ملقياس أمناط الشخصية  ).٢٠٠٧. (السلطاين، امحد  -

 .كلية التربية، جامعة بغداد:  العراق.رسالة ماجستري غري منشورة .اجلامعة على وفق نظام اإلنيغرام
دار : عمان األردن،   .اضطراباا، أمناطها، تكوينها، بناؤها: الشخصية). ٢٠٠٨( . صاحل، مأمون  -

 .أسامة
  . دار املعرفة اجلامعية:كندرية اإلس.قياس الشخصية. )٢٠٠٥(. عبد اخلالق، أمحد حممد -
 .حتليل بيانات البحوث النفسية والتربويـة واالجتماعيـة       . )٢٠٠٠ (.عالم، صالح الدين حممود    -
 . دار الفكر العريب : القاهرة،)٣ط(
 :هنـاء العكيلـي   ( .التحليل اإلحصائي يف التربية وعلم الـنفس      ). ١٩٩١ (.فريكسون، جورج  -
 .تنصريةاجلامعة املس: بغداد ،)رجممت
  . مكتبة البحرين:  املنامة،)١ط( .طرز الشخصية .)٢٠٠٣(. املالح، نادر حممد -
رسـالة   .امناط الشخصية لدى طلبة اجلامعـة يف العـراق        ). ٢٠٠٤(. مصطفى نعيم ، الياسري -

  .جامعة بغداد:  العراق،ماجستري غري منشورة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠١٢ – العدد الثالث-المجلد العاشر .... …….......  .............فسمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم الن

  
 

 ٩١

  :األجنبيةاملراجع 
- Anastasia, (1988). Psychological Testing. New York:  Macmillan. 
- Coolidge, F. (2002). Horney-Coolidge Type Indicator. Dept. of 

psychology, University of Colorado Springs, USA. 
-  Francis, L. (2000). Development of a revised Eysenck personality 

questionnaire short form (EPQR-S), Journal of Social Behavior and 
Personality, 388, (6). 50-89. 

- Ebel. R. (1972). Essentials of Education measurement. New Jersey:  
Prentice-Hall. 

- Hurley, J. (2003). Personality type today. New York: Harper and Row. 
- Nie, N.H. et al. (1975). Statistical Package for the Social Science, New 

York: Mc Graw- Hill. 
- Nunnally, J. (1978). Psychometric Theory. New York: Mc Graw- Hill. 
- Risi, Hudson. R (1995). Discovering your personality type: the new 

Enneagram Questionnaire. Boston: Houghton Mifflin.  
- Riso. R. (1996). Personality types.2Ed, Boston: Houghton Mifflin 

Company. 
- Riso, R.  (1998). FAQs (Frequently asked  questions). New York: 

Enneagram  Institute. 
- Riso, Hudson. R. (2002). Articles of interest authored. New York: the 

Enneagram Institute Press.  
- Riso. R. (2003). Q&A on object relation: with regard to the Enneagram 

types. New York: Enneagram  Institute press. 
Wagner. J. (2003). The Enneagram spectrum of personality styles: an 

introductory guide. USA: Portland Metamorphous press. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 » ٩/٨/٢٠١١خ  الموافقة على نشره بتاريتصدرو ،٢٥/٥/٢٠١١ريخ وصل هذا البحث إلى المجلة بتا«


