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 مقدمة:  

مرحلةةالتعليلةةلجلتعيةةنميهلمةةملاحةةجلتعلرتحةةنلتعليلللةةال ملحةة التعلرحلةةالمرحلةةالتع  ةة ل
وبدتيالتعرشدلع دلتعشبنبلحية لتلللة الت ارةنالوتل ةدتلتهتينحةنتلوتلةلنلتع ح لةالعلل ةل لنل

تهجلييةةدلمةةمللناةةنملتهحللةةن لك ةةل  وتعلغييةةرلوتعر ةةهلالةة ع للاهةةهلدلةةدحنلاتوتتلتعلوةة الوتعل ةةد 
تع روايلإلزتعالمي  نتلتعل للالوتعل د لتع  نايلاههلمملاكثرلتعلرتحنلتيرضةنلعل ةغ  ل

خعةةةن  للحيةةة ل مول.تع ل ةةةلالوتععةةةرتعنتلملةةةنلدةةةشخرلاةةةهلح ةةةنالشهعةةةلنتهجلوحلةةة لت تز هن
ل.تع نك التعلييلللالعلنتهجلحهلم علالتعلرتحنلشه

خعةةةن  لخنحلةةةالشهعةةةلالتعلةةةرتلتلرةةة ملمةةةملوحيةةة لتخلةةةال ارشةةةنتلتعشهعةةةلالكةةة مل
عةن  لتعللية للعشهعةلالتعلةرتلمةنلحةهل هل  للًنلتللثنلاةهلا لةن لوةل  للتعليلةنتلوحة التعه

ت ش لمملع تمنلواتخلالتلو الوتللنعنلمعلع تمةنلحييلةالحة التعي تمةنلعي تمنلمشلر الل لنجنًل
دلرنمةنللمةنتلك ةدالمةنوتعل  منتليكلنلكي هنلكي ًنلوعلهل ةدالتت ةنهلحة التعي تمةنلوتعل  ل

وحةدلل ل ةلالتجللنةلةالمللنعلةالملرنملةالتلةرلكيةدتلمةمللعةيلل  ةنملوشهشهعلالتعلةرتلانإل
ل(.ل163ل،لو  تللتعيل شه،)ع  لللص تع لمرتحنلتع ل 

تخةلالفل عة لليهلهلعلهلاحدلتعلروهلتعلرتيالحيملتعوالبلوشرجعلح تلتهخلالفلوه
يعةةدالاتلايةةنللمةةملحةة لت ب ةةن هلاوتعشهعةةلالا يةةدلمةة هجلتعهعةةن  للاةةهلم ةةل يلكيةة 

 .م غل التوجلنتلالاو ععنحهلاوممليلررلكورش ا

كثرلت كينتلت ونولالاهلتعشهعلالتعلهلت لهد لاةهلوصة لته ب ن لالمملالوتيد
ل.وشيرالل،تعشهعلالوشليلقلكنعل ل يلتعين لع شن لتعلرتلوم ل يلتهجللنةلالعديل

تعيةةن لعالتةة تملعلشةةه لو ةة ع لحةةهللوتعيعةةنحلالكيةةدلاةةهلتعشهعةةلالدليلةةقلكنعل ةةل يل
تهضةورتبلحةنلحةهلعةد لتهتة تمللتععلالتعليرتللوتعيعنحلالعل ةالحةهلتعلةرللتع ل ةهلاو

عةةةرتللععةةةنحلالع ةةةدلتعليةةةرللدهيةةةللتعشةةةه لوشييلةةةللم ةةةليدتلعلرةةة ملالته ليةةةنعهلتعةةة يل
ل.ع غطلوشعنبلاهلتع هنيالكن هلنالععله
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هةنلوشيرا،التللية لكنعلشةدتلوته غالهوتعدوجلنتلالاولتعي للةالتعل غل ةالحةهلعلللةالع للة
لك  هنل ان لميراهلمغلقل  للًنلعالعل نتلاولعد لتهعل نتلاهلتع قل الاول(ل1960)او يلشل

مملتعليل دتتلح للولوالمول الت تارلحدواحنلهلكاًللممللد لاجلح لل نعدللمر  شال،تعدتاع
ل. لنذجلتعليعبلضدلتآلخرشملاولتعل نمنلميهج

 ةلهنلتإل  ةنملمةعلمةروالت يةن لوتع ة يملكنعلربلةالشهعةلاليكلتعلخعةن  لحي ل مول
وتعل شيالتهجللنةلالوت نحجلتعين لالوتعلداوالوتعليللعلميًنلاهلزاعلحة والحة التعهعةن  ل

ل.تعشهعلا

التعلةةهلوةةنتتلاةةهلتعلعةة اتتلو ةةدلتهوةةهلملهةة  لت وةةنعيبلتعليرولةةالتع ةةدوتلتعل ليديةة
عشهعلالمةملخةالللحة تلت ع لل لتيللرلتع ارلحيل،آانهلاكيدلواعلق ع للعلشهعلاتع ارشال

ل،تعي ت ةبلتعليرولةالتعشهعةلالعلةهلحةدل عة للاةاللد اةرل، للالشنملالهلتلية اتعلله  ل ارلل
عيهةنلوتعي ت بلته لينعلالعلهلحدل،لواونعيبلتعلرلة لواهةجلتعة تتلعلةهلحةدل،لول  لةنلد اةرل 

ت وةةةةنعيبل(لامل4،ل1994،وشةةةة  رللل)حلةةةةديلتعلرمةةةةنيلعلةةةةهلا هةةةةنل ةةةةنلملرنمةةةةنلت جةةةة تا.
تعليرولالحهل رهلوتولرتتليلنتلتعلرتلتعللي للاهلتولقبنللتعلثيرتتلوتعلينمنلميهةنلومةملخةجل

(لت ةةلل رش ةةال8،ل1989،ل لةةنلييراهةةنلا ةة التعشةةر نويل) صةةدتالتهوةةلينكالعهةةنلعلةةهل  ةة لمةةن
لملي للعألتتالعديلتعلرتلتاهرلاهل لنذجلول  للتإلتاتكلالوتعي للا.ل

ت ةةةنعل وةةةنهلتعب ةةة لاةةةهلت عةةة للاهةةةجلمك  ةةةنتلتعللةةةند لتع ل ةةةهل لاةةةهتعل ةةةدلىاتلوع ةةةد
وخنصةةةالوللةةةنلدليلةةةقل–م نوعةةةالتعةةةربطلحي هةةةنل عةةة للم ضةةة علت وةةةنعيبلتعليرولةةةالك يةةة لتملةةةد

كيةةنتلتع ةةل نلتإل  ةةن هلتعلهلللةةالوةة تالاةةهلوبةةيمل ثيةةرلمةةملا–كن وةةنعيبلتعليرولةةالتإلتاتكلةةال
وتعللنعةةنلمةةعلتآلخةةرشملاةةهلميةةنللجللةةنعهلتعله لةةالاواةةهلتعليةةنللتهلتعليةةنهتلتعلرب شةةالاو

ل(.2003،231ا  التعشر نوي،)لتاتوالتعشهعلا

ان ونعيبلكعلالعنمالت هجلك دال ليرلاهلتعرش لعملتعلروهلتعلرتيالحةيملت اةرتتل
علسلا طلكنع  بالعألكينتلوتعلك  نتلتعليرولالتإلتاتكلالحنلتع جدت لالوتهجللنةلةالوتحللنمهةنل
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للتعلةةةةرتلتعلشةةةةكالتلتعلةةةةهلدليةةةةرللعهةةةةنلاةةةةهلم ت ةةةة لحلنتةةةةللتعي ملةةةةالكنعورش ةةةةالتعلةةةةهلدل ةةةةنول
ل(.18،ل1992لوي،تعشر نا  ال)

املميراةةةةالخعةةةةن  لومليةةةة تتلذويلل  عةةةل(131ل،1981 نتيةةةةالتعشةةةةرش ل)لوتشةةةير
ت وةةةنعيبلتعليرولةةةالتعلهلللةةةالاونوةةةًنلييللةةةدلعللةةةللاةةةهلميراةةةالاوةةةل بلتعلينمةةةنلمةةةعلتعل ت ةةة ل

مةملتعد ةاللًنل لنلي ةنعدلاي ةنلاةهلتعل لةشلحداجةالمي  عةالتجللنةلوإتاتكللو تال نملتيلللًنلاو
ا لاهلتل ةينلح  علتع ل نلتع يليلكملاملي تهلمملت ارتتلتعلهللليملاهلاونعيلهجلتعليرولال

ل.ا لاهل  علتعيال نتلتهجللنةلال،خللنالتعله اا لاهلت،  علتعداتوا

ليرولةةالتعلهلةةالاحةةدلت وةةنعيبلتعل(ضةةيقلتعليةةال–وشيللةةرلت وةةل بلتعليراةةهل)تت ةةنع
وشي تلحة تل،عجلي  ل غيرالمةملت وةنعيبلتعليرولةالح عةيبل ليةرلمةملتعداتوةنتلتعيربلةالتع ي

ييلرلعمل داللتعلةرتلعلةهل صةدتالت ةددرتتللوتع يل.1985حيليرولعن ل ع للت ول بلاونونًل
ميي ةةالعلةةديلتت ةةنعلبةةنحرللكنع  ةةبالعيةةدتلآخةةرلمةةملتعاةة تحرلتعلةةهلتشةةلرنلميهةةنلاةةهلخنصةةلال

ل(.168:ل1979،علدتع لنال حرتهلجتعلينل)

هلت وةل بلتعليراةهلتةرتبطلكية لخعن  لتعلرتلتعليرولالتعلهلتللثنلاةلحي ل مول
ل.تعشهعلالخعن  نلهتعللغيرتتلوتعلهلمملاحل

هعةةةةةةن  للوبنوةةةةةةليرتللتعداتوةةةةةةنتلتع ةةةةةةنك الاةةةةةةهلت وةةةةةةنعيبلتعليرولةةةةةةالوعال لهةةةةةةنلك
بلعةةةةلالوت وةةةةنعيخعةةةةن  لتعشهتبن لةةةةالحةةةةيملتعشهعةةةةلاللاوةةةةلرتلعةةةةملوجةةةة تلعال ةةةةالتال

(لاحللةالت وةنعيبلتعليرولةالاةهلم تجهةالتعشةه لHynd, 1983, 310،ل ذلحةيمل)تعليرولا
ل.عيدتلمل  علمملتعلشكالتلاهلتعلينهتلتعشهعلالوتهجللنةلا

تعشهعلالعديل البل للالتعلربلةالمةملخعن  لعه تلي نوللتعب  لتع نعهلتاتوال
لضيقلتعليا(.-ذويلت ول بلتعليراهل)تت نع

ل
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 لدراسةشكلة ام: 
تل دتلمشةكلالتعداتوةالتع نعلةالاةهلت ةنوللكية لخعةن  لتعشهعةلالعلوةالبل     

)لتت ةنعًنلاولضةل ًن(،لالةهلحة اللتع دملي لولي مل صدتالت ددرتتلميي العلديلبةنحرللميي ةا
تعداتوةةةالوةةة فلت ةةةنوللتعبنحثةةةالخعةةةن  لتعشهعةةةلال)ته ب ةةةن لا،لتعيعةةةنحلا،لتعدوجلنتلةةةا(ل

تعليالوذع لعةديلايةالمةملاحةجلايةنتلتعليللةعلوحةجلل(ضيقل–هل)تت نعلع ويلت ول بلتعليرا
عةديلح ننلتعيدددلمملتعداتونتلتعلهلت نوعالخعن  لتعشهعةلاللحي ل م البلتعينميال
)م لةدللمثةنلتاتوةاوهلد جدلتاتونتلت نوعالخعةن  لحة التعليةالمةملتع ةن ل لبالتعينميال

تعهعةةن  لتعشهعةةلالعةة ويل ةة للتاتوةةال عةة لل(للحيةة للحةةداالحةة التعداتوةةا2001تعشةةلري،
عةةةةةةديل لبةةةةةةالللتعل لةةةةةةنلتع ل ةةةةةةهلتعيةةةةةةنعهلوتعةةةةةة ت  الوعال لهةةةةةةنلكنوةةةةةةنعيبلتعلينملةةةةةةالتع تعديةةةةةة

ميراالتعيال ةالحةيمل(ل ع لCheng& Furnhem ,2002وتاتوالتشي  لواير هن ل)تعينميا،
،لتعث ةةةالكةةةنع لسلوت تتالتعلداوةةةهلووةةةلنتلتعشهعةةةلاللوتععةةةدت التعلداوةةةلالوتع حةةةدللتع ل ةةةلا

ميراةةالمةةنل ذتل ةةنملح ةةننلاةةروهل عةة لل(لحيةة لحةةداا2006توةةالزش ةةبلتعل  ةةملتاوشةةشل)وتال
ولل(حيملتعة   الوتإل ةنفلاةهلوةلنتلتعشهعةلالوعةمل لليةالتهاتبةن لحةيمل)تعللةنمللوتعلشةنم 

امةنلتاتوةاللولنتلتعشهعلالوتعل لشلككنلمملتعللنمللوتعلشنم لمةملخةالللوةلنتلتعشهعةلا،
ممل لبالتعينميال عملم ل يلتع رج لالعديلعي التعرش  ع لل(لحداا2012آمنللج تال)

جنميةالت  عةةهلكغةة للوتعليةةرفلعلةةهلتعيال ةةالحةيملتع رج ةةلالوتعيعةةنحلالوميراةةالتعلةةروهلحةةيمل
ل،(ت ثةه-تع ة عل)ذ ةر عة للمل وونتلتاجنتلاارتتلتعيي ةالاةهلتع رج ةلالتعلةهليلكةملاملتية يل

م ةةةل يلتهتينحةةةنتللتعليةةةرفلعلةةةه عةةة لل(لا ةةةدلحةةةداا2005امةةةنلتاتوةةةالجليةةةنلتعوهةةةرتويل)
تعليعللالعديل لبالتعينميالاهل وةنعلزة لل  ة لعلللةالتع ةال لوت  ةرلتعوالحلةالتع لنوةلال

(لعملتعيال الحيملتعلددمل2008تاتوالح يملتع  ون  لواشتتل الا ال)،لوتعليعبلتع  مه
ل.تعلرحلالتعينمعلالا لمدد التل نلوتعيل تلتعلررىل)تعدجلنتلا(عدىل الب

تعليةةالا يةةدالل(ضةةيقل–تلتعلةةهلت نوعةةالت وةةل بلتعليراةةهل)تت ةةنعلامةةنلعةةملتعداتوةةن
(ل1993منوةةةناووايرج مل)لت نوعةةةالحةةة تلت وةةةل بلوعال لةةةللحةةةبي لتعللغيةةةرتتلمثةةةنلتاتوةةةا

massaro &ferguson حيةة ل ن ةةالتهةةدفل عةة لك ةة لتعيال ةةالحةةيملوةةيالتعلعةة ل لل
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تاتنلعيلللةنتلتشةلنل) وح التل، لوتلي اتاتنلتعرالوتعيلللنتلتعلل ل الاهل ك ول بلميراهل
(ل ع ل1995م لدلازهل)ل،ل لنلحداالتاتواجنعلمملتع تكرلولرلتاتنلتعل  علوته ل–تعيلقل

ت يلجلميل عالمملتعل ندلسلتعيدددللوتعل   العألونعيبلتعليرولالوتعل  ةقلمةمل ارشةالوتاتدةنل
شةة لعةةملوتعر،واوبةةلسلوللةةنلدليلةةقلكيال ةةنتلت وةةنعيبلتعليرولةةالك ةةداتتلتعللريةةرلتهحلرنايل

 لةنلحةداالتاتوةالميةديلل، ولهل ةنلاوةل بلميراةهللاعلة لاةهلتاتجةنتلتعللريةرلتهحلرةناىل
(لحداتوةةالتعيال ةةالحةةيملت وةةل بلتعليراةةهلوتوةةلرتتليلنتلتعةة تكرللاةة لتعلهةةن ل1996تعشةة نتل)

لل.تعللالالوتعشكللا،لوزيرحنلمملتعداتونت

وةةل بلتعليراةةهلتعهعةةن  لوت لتعيال ةالحةةيملكيةة لامةنلعةةملتعداتوةةنتلتعلةةهلت نوعةةا
(للعب ة لتعيال ةالحةيملتت ةنعلتعليةالوعةدتلمةةملPettigrew, 1958 ةن لحيليةرو) يةدلتاتوةال
(لحةةيملذويل0,05 حعةةن لًنلع ةةدلم ةةل ي)لحيةة ل شةةلالتع لةةن  لعةةملاةةروهلتتعةةال،تعللغيةةرتت

تعلعةة ل لتع توةةعلوذويلتعلعةة ل لتع ةةيقلعلةةهلمهلةةالاو يةةلشلعل ةةيقلتعي لةةهلاةةهلت تتال
ت ةةةةنعلتعليةةةةا،لحيةةةة لوجةةةةدلاملذويلتعلعةةةة ل لتع توةةةةعلعلةةةةهلمهلةةةةالعلةةةةهلتخلبةةةةنالحيليةةةةروله

 .او يلشليليل مل مليك   تلذويلمديلايالوتوعلعلهلمهلالحيليرو

تعلةةةهلت نوعةةةالل–حةةةدوتلعلةةةجلتعبنحثةةةاللاةةةهل–و اةةةرتلع لةةةالتعداتوةةةنتلوتعب ةةة فلتعيربلةةةال
ضةةيقلتعليةةا(لل–علوةةالبلمةةملذويلت وةةل بلتعليراةةهل)تت ةةنعلخعةةن  لتعشهعةةلاللتاتوةةا
لةال يهلعلليرفلعل لخعن  لح التعليالمملتع ن للعوةالبل لالتتع نعللعداتواتانمللع ع 

ل:تلاتعلربلالمملخالللتعل نمهتلتآل

خعةةةةةن  لاةةةةةهلل(وضةةةةةل هلتعليةةةةةال،)مل ةةةةةيهتعةةةةة   الوتإل نفوةةةةةالبليهللةةةةة لتعحةةةةةنل .1
 ؟،للوتعدوجلنتلا(ته ب ن لا،لتعيعنحلا)لتعشهعلا

اةةةةهلخعةةةةن  لل( هلتعليةةةةا،لوضةةةةل)مل ةةةةيهلتعيللةةةةهلوت تحةةةةهلبوةةةةاليهللةةةة لتعحةةةةنل .2
 (؟وتعدوجلنتلال،،لوته ب ن لاتعيعنحلاتعشهعلال)

ليةةةا(لاةةةةهلخعةةةةن  لوضةةةةل هلتعل)مل ةةةيه،لتعرشةةةة لوتع  ةةةةرلوةةةالبتعليهللةةةة حةةةنل .3
 ؟(وتعدوجلنتلال،وته ب ن لا،لتعشهعلال)تعيعنحلا
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 لدراسةأهداف ا: 
ل:عهتعداتوالتع نعلال هدفلت

لعن  لتعشهعلالتعلهلترجوضل هلتعليالاهلخعلتعليرفلعل لتعلروهلحيململ يه .1
 .( نفوإل–)ذ  املغيرلتعي سلل ع ل

لعلالتعلهلترجعوضل هلتعليالاهلخعن  لتعشهلتعليرفلعل لتعلروهلحيململ يه .2
 .اتحه(ل–)عللهملغيرلتعلهع  ع ل

لتعليرفلعل لتعلروهلحيململ ي لوضل هلتعليالاهلخعن  لتعشهعلالتعلهلترجع .3
ل.ح ر(ل–)اش ملغيرلتعلييا ع ل

 اسةالدر ية مأه: 

 همية النظرية:األ :أولا  -
  :تيالحالية اهميتها مما يأ تستمد الدراسة

ح جةةةللعةةةن لت وةةةل بللتإل  ةةةن هتهتيةةةنالتعليراةةةهلاةةةهلتل ةةةيرلتع ةةةل نللييللةةةرلحيةةة ل
ت كثةةةرلمال لةةةالعلهةةةجل ثيةةةرلمةةةملاوةةةنعيبلتع شةةةن لتعي لةةةهلتعلةةةهليلناوةةةهنلتإل  ةةةنملاةةةهلمياةةةجل

اخ ةنالتلةنعلهجللهد ل  وةن لعلللية لحةيملت اةرتت لةنلاملت وةنعيبلتعليرولةالت ةللم ت  لحلنتل
ل.(110ل-109،ل1982) نتيالشرش ،للمعلتعل ت  لتع لنتلالتعلهلللا

(لاملت وةنعيبلتعليرولةاليلكةملاملت ةنعدلاي ةًنل131،ل1982)لوت  رل نتيالشرش 
اةةهلتعليةةرفلعلةةهلكةةن هلتععةةلنتلوتعهعةةن  لتعشهعةةلالت خةةرىلوتعلةةهلتةةشخرلعلةةهلتينمةةنل

 .ت  لتعلهلللالو تالاهلتعلداوالاوتعله الاولتعيال نتلتهجللنعهتعلرتلمعلتعل ل

ترلملاحللالتعداتوالاهلا هنلتهلجلكشةرش الحنمةالاةهلتعليللةعلوحةجلتعشةبنبلتعيةنميهل .1
كةةة  هجلتعر يةةة للت ونوةةةلالتعلةةةهلدلشةةةكنلم هةةةنلميللةةةعلتعغةةةدلككةةةنلتلنصةةةيلللوع نصةةةرال

 لنتهج.وم  منتللملنليلرللعلهلتعبنحثيملتعليرفلعلهلخعن  لشهع
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يلكةةملاملت ةةهجلحةة التعداتوةةالاةةهلتةة ايرلكيةة لتعليل مةةنتلعةةململهةة  ل)ته ب ةةن لا،ل .2
 لتعليا.ل(ضيقل–تعيعنحلا،لتعدوجلنتلا،لوت ونعيبلتعليرولالوخنصالاول ب)تت نعل

ترلةةملاحللةةالتعداتوةةالاي ةةًنلاةةهلت ةةنوللملغيةةرلتعدوجلنتلةةالعةةديل لبةةالتعينميةةالتعلةةهل .3
رةةةريل اةةةرًتلعلةةةنلدلرتةةةبلعللةةةللمةةةمل  ةةةنينلعةةةدللييللةةةرلماهةةةرًتلمةةةملماةةةنحرلتعيلةةة تلتعل

وته غةالهلعة ع لاةة ملتعب ة لاةهلجة وااليي ةهلتعب ةة لاةهلجة والتعليعةبللحية ل مول
تاتوةةةالتعدوجلنتلةةةالاةةةهلحةةة التعلرحلةةةالكنعةةة تتلتييةةةنلتعلةةةرتلي ةةة لعلةةةهلمللةةةرهل رشةةةقل
تهخللنالمعلاولضدلوعرهلي  ملتهخللةنالعلةهلتعليللةعلييةبلتهحللةن لكةللوت ةديجل

عةةللمةةملخةةالللميراةةالمةةديلته للةةنالاولته غةةالهلتعلرةةريلدةةلجلت جلةةللعل لةةنلتعل ةةنعدلل
تع كةةجلتعل ةةلقلتعةة يلهلي ةةل دلتعهلةةرتتلتعيددةةدللكي للةةال ن ةةدللوبييةةدللعةةملتعلوةةرفلول

 يلتعينلاولحرحنملوم نعدتللعلهلتعللريرلتعل للنلوحرشالتعليليرلوتع  تا.اعلهل

 تععةلنتلت ونوةلال  عة  وةرهلتعل  لةا اةه اي ةنًل تعداتوةالتع نعلةا احللةا وترلةم .4
 تعيربلةا اةهلتعلييةا ضيقلتعليا(ل-علوالبلذويلت ول بلتعليراهل)تت نع علشهعلا

 .خنصا ميللي ن واه عنما

 قية:يهمية التطباأل :اثانيا  -
تعداتوةةالتع نعلةةالاةةهل عةةدتتلتعلةةرتم لتع ل ةةلالوتعلرب شةةالوةةللنتللمةةمل لةةن  لهتيلكةةمل .1

 .تيددنلول  لنتلتعوالب ع للتعلهلتهدف

ضةةةةروالل جةةةةرتالم شةةةةدلمةةةةملتعداتوةةةةنتلتعلةةةةهلت ةةةةنولل عةةةة للت جلةةةةللا اةةةةنالتعبةةةةنحثيم .2
 .تعشهعلالمعلت ونعيبلتعليرولالواونعيبلتعللريرخعن  ل

اةةةةلنلميةةةةنللتعداتوةةةةنتللوب ةةةة فلم ةةةةل لللالحددثةةةةالملرتبةةةةالعلةةةة ل لةةةةن  لتعداتوةةةةال .3
 .تع نعلا

لح نالمقلن لعقلن لخعن  لتعشهعلالم ضعلتعداتوا. .4
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  لدراسة: ا مصطلحاتمفاهيم و 
o :مفهوم الشخصية 

 عةة لل(لك  هةنل لةطلوةل  هلمر ةبلوخنحةالوتت ةج24،ل1993)لييراةللاحلةدلعلةدتعهنعق
حدل ليرليلي لتعلرتلعملزيةرالمةملتع ةن ،لوشلرة ملمةملت اةلجلارشةدلعليل عةالمةملتع بةن  ل

ل،تلوتعلهلت جلتع داتتلتعي للالوتع جدتملاولته لينللوتإلاتل،وتع لنتلوت جه للتعلللنعلالمينًل
وتر يةةةبلتعي ةةةجلوتع بةةةن  لتعل ةةةي ع جلالوتعلةةةهلت ةةةدتل رش ةةةالتعلةةةرتلتعهنصةةةالاةةةهلتهوةةةلينكال

 . واول بللتعلرشدلاهلتعل تاقلمعلتعلييا

o :خصائص الشخصية 
  لعلهعةةنك ع لتهللةة لتيرشلةةنتهجل،كلةةنلتيةةدتتلتيرشلةةنتلعللةةنالتعةة لسلعلشهعةةلا

(ل36،2011،هلجل وةةلنعين) حةةرتلوشيراةةلللل،تبيةةنلهخةةلالفل اةةرتهجلو ارشةةنتهجلاةةهلتعشهعةةلا
وشلكةملاملل،تععلنتلتعلهلتهلل لاةهلتاجةالت تجةدحنلعةديلت اةرتت ع للتعهعن  لتشيرامل

 نلارتلعللمشنعرالوت مالتللواارناالوملنهللللوتلنعالتلللحي ل متلي لكي هجلعملكي ،ل
ل.وميل دتتللوول  لنتللتعلهلتهلل لعملتآلخرشم

ت لنلع نلكل نا ةالشةه لمةنلمةعلتآلخةرشمللتي هلتععلنتلتعلهتيراللتعبنحثالك  هنلول
لخالفلخعن  لحلن:لتشلناولتعهعن  لتعلرشدللتعللي للعلشه ل

لExtraversionللته ب ن لا. .1

لNeuroticism تعيعنحلا: .2

لDogmatism تعدوجلنتلا: .3

 Extraversion لنبساطية:ا أولا:

لكنهجللنةلا،وحبلتآلخةرشم،لوحهلخنصلالمملخعن  لتعشهعلالدلع لاارتتحن
وتلجلعةةةمل،ت علةةةنللتعلةةةهلتلولةةةبل شةةةن لوتع ةةة  ،لووت علةةةالتعللريةةةر،لوتع ي شةةةالوتع شةةةن ،لول

ل/لتعبنحثا() عدتتل. يهلواتالتإلخنالتعتعث الكنع لس،لولولل، رشقلتعيلنعا
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تعداجةةالتعلةةةهلي عةةنلعليهةةةنلتعلل ةة بلاةةةهلكيةةدلته ب ةةةن لاللويعرررف رارائيرررا  أنررر  
لخالللتعلقلن لتعل لهد لا لتعداتوالتع نعلا

 Neuroticismانياا: العصابية: ث

وحةةهلخنصةةلالمةةملخعةةن  لتعشهعةةلالدلعةة لاارتتحةةنلكنضةةورتبلاةةهلتعيال ةةنتل
وتعلةةةةة تر،لوتعهةةةةة فل  ةةةةةلالكنعشهعةةةةةلا،لل،وتع لةةةةةقل،تهجللنةلةةةةةا،لوعةةةةةد لتهتةةةةة تملته ليةةةةةنعه

 عةة للوتعليةة ال،وتعللر ةة لحةة للتعةة تتل،تع ةةداللعلةةهلت لةةنلتع ةةغ  لجوعةةلسلعةةددهل،وتهكليةةنب
ل) عدتتل/لتعبنحثا(..دانعلتع ل هتولهدت لحينلتع

خةاللللتعيعنحلاتعداجالتعلهلي عنلعليهنلتعلل  بلاهلكيدلتعرف رارائيا  أن  تو 
 .تعداتوالتع نعلاللن لتعل لهد لاهتعلق

 Dogmatism ثالثاا: الدواماتية:

حهلخنصلالمملخعةن  لتعشهعةلالدلعة لاارتتحةنلكيةدللخعةن  لوحةهل رش ةال
تعي ة لضةدلتآلخةرشمللالناوةم،لولوتعللريةرل،ت لتع داللعلهلتعل مةنم غل الاهلتعللرير،لايلت يد

نبلتعة دملمةعلت شةهل توشل ةنم ل،دليناضة ملمةعلتعليل ةدتتلتعهنصةالكةللتع دمليهلللة ملاو
علةةهلا هةةنللتعل ضةة عنتلح اةةرللآحنتيةةل عةة للتع اةةر عةة للوتعليةةنل،ييل  ةة ملميل ةةدتتلمشةةنحها

ل) عدتتل/لتعبنحثا(.احل لاولاو تلا ط

خاللللعدوجلنتلاتعداجالتعلهلي عنلعليهنلتعلل  بلاهلكيدلتئيا  أن  عرف راراتو 
لتعداتوالتع نعلاللن لتعل لهد لاهتعلق

 :أسلوب أتساع في مقابل ضيق الفئة

حة لتعة يلي ةدتلمةديل تاتنلتعلةرتلعللةدانللل(لك  ة2014وتيرالل) يالالعلدتعل  م:
ت هلنضًن،و ليرتللتلوتاتلنعنلاو عرللضل ن(،حي لي دتالتعلل  بل  ّهلاولاولتعلييهل)تت نعن

لمل ةةةةعلايةةةةا،:عل ةةةةلهد ل عهصةةةةغيرت...وحك تلوشةةةةلجلتعةةةة ل لتعلل ةةةة بلعلةةةةهلتهخلبةةةةنالتلاو
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وت يقلتعلع ل ل،ايلتعداجالتعلرتليالتعلهلي عنلعليهةنلت اةرتتلاةهلتعلقلةن لل،وضيقلايا
 .ضيقلتعليالتدللعلهلت التعلع ل ل،حي لنلتعداجالتعل هل التدللعلهلتت نعلاو

 ثانياا: فروض الدراسة

تعليةةةالاةةةةهلخنصةةةةلالل(ضةةةةل ه–هلت جةةةدلاةةةةروهلتتعةةةالل حعةةةةن لًنلحةةةةيملتعوةةةالبل)مل ةةةةيهل .1
ل.  نف(ل–ته ب ن لالتي تل عهلملغيرلتعي سل)ذ  ال

تعليةةةةالاةةةةهلخنصةةةةلالل(ضةةةةل ه–هلت جةةةةدلاةةةةروهلتتعةةةةال حعةةةةن لًنلحةةةةيملتعوةةةةالبل)مل ةةةةيهل .2
ل.  نف(ل–تعيعنحلالتي تل عهلملغيرلتعي سل)ذ  ال

تعليةةةةالاةةةةهلخنصةةةةلالل(ضةةةةل ه–اةةةةروهلتتعةةةةال حعةةةةن لًنلحةةةةيملتعوةةةةالبل)مل ةةةةيهلهلت جةةةةدل .3
ل.  نف(ل–تعدوجلنتلالتي تل عهلملغيرلتعي سل)ذ  ال

تعليةةةةالاةةةةهلخنصةةةةلالل(ضةةةةل ه–هلت جةةةةدلاةةةةروهلتتعةةةةال حعةةةةن لًنلحةةةةيملتعوةةةةالبل)مل ةةةةيهل .4
ل(.اتحه–ته ب ن لتي تل عهلملغيرلتعلهع ل)عللهل

تعليةةةةالاةةةةهلخنصةةةةلالل(ضةةةةل ه–)مل ةةةةيهلهلت جةةةةدلاةةةةروهلتتعةةةةال حعةةةةن لًنلحةةةةيملتعوةةةةالبل .5
ل(.اتحه–تعيعنحلاللتي تل عهلملغيرلتعلهع ل)عللهل

تعليةةةةالاةةةةهلخنصةةةةلالل(ضةةةةل ه–هلت جةةةةدلاةةةةروهلتتعةةةةال حعةةةةن لًنلحةةةةيملتعوةةةةالبل)مل ةةةةيهل .6
ل(.اتحه–تعدوجلنتلالتي تل عهلملغيرلتعلهع ل)عللهل

تعليةةةةالاةةةةهلخنصةةةةلالل(ضةةةةل ه–هلت جةةةةدلاةةةةروهلتتعةةةةال حعةةةةن لًنلحةةةةيملتعوةةةةالبل)مل ةةةةيهل .7
ل.ح ر(–ته ب ن لتي تل عهلملغيرلتعلييال)اش ل

تعليةةةةالاةةةةهلخنصةةةةلالل(ضةةةةل ه–هلت جةةةةدلاةةةةروهلتتعةةةةال حعةةةةن لًنلحةةةةيملتعوةةةةالبل)مل ةةةةيهل .8
ل.ح ر(–تعيعنحلاللتي تل عهلملغيرلتعلييال)اش ل

تعليةةةةالاةةةةهلخنصةةةةلالل(ضةةةةل ه–هلت جةةةةدلاةةةةروهلتتعةةةةال حعةةةةن لًنلحةةةةيملتعوةةةةالبل)مل ةةةةيهل .9
 .ح ر(–ش لتعدوجلنتلالتي تل عهلملغيرلتعلييال)ال
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 ثالثا:ا منهجية البحث

:لدللثنلميللعلتعب  لكولبةال للةالتعلربلةالمةملتعلر ةالتعرتكيةالكينميةالمجتمع البحث
  (.2017ل-2016مدد التع نتتتلعلين لتعداتوهل)

 ةالبلتعلر ةال مةم (ل نعبةًنلو نعبةا310مةم) تعداتوةا عي ةا تلرة مل :لالبحرث عينرة
 .تع نتتت دد ام كينميا تعلربلا كللا تعرتكيالممل الب

 تعداتوا احدتف مع تللق تعلهلت توتت مم ميل عا تعبنحثا ت لهد  :البحث أدوات
ل:وحه واروضهن

ل)ل عةدتتل/ل يةالالعلدتعل  ةم(تعليةالضةيقل–مقلن لت وةل بلتعليراةهل)تت ةنعل -
(2014). 

وتعةةةة يليقةةةةلسلخعةةةةن  لل(تعبنحثةةةةا) عةةةةدتتل/ل خعةةةةن  لتعشهعةةةةلالمقلةةةةن  -
لا،لتعدوجلنتلا(لوتع يلتجل عدتتالمملخالللت  ةالعلتعشهعلا)ته ب ن لا،لتعيعنح

داتوةةةةةةال للعلةةةةةةهلكيةةةةةة لت تحلةةةةةةنتللوتعداتوةةةةةةنتلتع ةةةةةةنك المةةةةةةملاجةةةةةةنل عةةةةةةدتتلا رتتةةةةةة
(Sanyal,2007(لوتاتوةةةةةةال،)Geyer,2010(،لوتاتوةةةةةةا)لLubberes 

etal,2010.لوزيرحنلمملتعداتونت) 

رتتل ةةةدلتةةةجلتعةةة لنلا ةةةزيرحةةةنلمةةةملتعل ةةةندلسلولول(2001احلةةةدلةبةةةنتل،،لومقلةةةن ل)ل
تعلقلةن لوذعة لكطعوةنالت ةةددرتتلعللةدت نلتعة تاتللاةهلت تتللوتعلةةهلحةهل)م تاةقلكشةةدل،ل

،ل3،ل4،ل5م تاةةق،زيرلمل كةةد،لهلاوتاةةق،لهلاوتاةةقلكشةةدل(لحيةة لاعويةةالتعةةداجنتل)
(علةةهلتعلةة تعه،لوتهللةة لت زشةةعلتعةةداجنتل اةةرًتلهحلةة تالتعلقلةةن لعلةةهلا ةةرتتلل1،ل2

ل. يينحلالوآخريلولللا

ل

ل
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 ت:األدواصدق 

ضرريق  –أولا:  النسرربة للمقيرراو األويامقيرراو األسررلوب المعرفرري ااتسرراع 
 (.2014(الفئة (رعداد نجالء عبدالمحسنا

تهولرشةةناهلتعيةةنملهلتةةجلتعل  ةةقلمةةملصةةدهلحةة تلتعلقلةةن لكنوةةلهدت لتعل ليةةنل
تعل  يةديلوبنوةلهدت لتهت ةةنهلتعةدتخلهلو ن ةالتع لةن  لتةةدللتعيةنملهلوتعل ليةنل

نوبلوليقلسلمنلوضعلعقلنول،لومملخجليلكةملتهعللةنتلعلهلاملتعلقلن لم 
لعللل.

 رعداد الباحثةثانياا:  النسبة للمقياو الثاني اخصائص الشخصية (

(لا رللعرنلخنصةلالمةمل15(لح ت ع)45عرضالا رتتلتعلقلن لتعبنعغلعدتحن)
تعهعن  لعلهلميل عةالمةملتعهلةرتالتعلهلعةيملتعلربة شملوتع ل ةيملإلحةدتال

مال لةةةالا ةةةرتتلتعلقلةةةن لو ةةةدلترتوحةةةال  ةةةبالتعل تا ةةةالعلةةةهلآات هةةةجلاةةةهلمةةةديل
(لوتبيةةةًنلعةة ع لعةةةجللت ةةبيدللآيةةةالا ةةرللمةةةمل%100:ل80ا ةةرتتلتعلقلةةةن لحةةيمل)

كعةةةدهلتعلقلةةةن لعةةةمل رشةةةقلتعل ليةةةنلا ةةةرتتلتعلقلةةةن ،لوتةةةجلتعل  ةةةقلاي ةةةًنل
،لولتهت نهلتعدتخلهلو ن التع لن  لتدللعلةهلتعينمله،لوتعل لينلتهولرشناه

وليقةةةلسلمةةةنلوضةةةعلعقلنوةةةل،لومةةةملخةةةجليلكةةةملتهعللةةةنتلم نوةةةبلاملتعلقلةةةن ل
لعللل.

 ثبات األدوات:

لتولهدمالتعبنحثال رش ليملحلن:لت وللع  نبلخبنتلتعلقلن ل

 رش التعلنل رو بنخلحي لتةجلتوةلهدت لحة التعورش ةالع  ةنبلخبةنتلمقلةن لا.ل
ت وةةل بلتعليراةةهلوذعةة لمةةملخةةالللح ةةنبلمينمةةنلتعلةةنلعللقلةةن ل كةةنلكيةةدل

قةةلجلميةةنمالتلتعلةةنلعل ةةرتتلتعلقلةةن لجةةناتلو ةةدل ن ةةالل.لاجةةالتعل ةةرلحةة فلت
.(لوحةة تلدةةدللعلةةهلاحللةةالتعل ةةرتتل920ل-.910مرتليةةالوتروتحةةالمةةنلحةةيمل)ل

كنع  ةةبالعللقلةةن لواملحةة فلايلا ةةرللي ةةةي لمةةملقللةةالتعلةةنلتعرللةةال،لحي لةةةنل
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(لاعلةةةهلمةةةملقللةةةالتعلةةةنلتعرللةةةالوبنعلةةةنعهلتةةةجل10جةةةناتلقللةةةالتعلةةةنلعلل ةةةرللا ةةةجل)
ل اهن.ح

 لل
لنملو ن التع لن  ل رش التعلي  التع عفلالو فلدلجلح نكللكورش الجللب.ل

ل عهلت التعلقلن ل  ويلالعلقلن لومملخجليلكملتهعللنتلعللل.لتشير

ل

ل:لالثانيلحساب ثبات المقياو 
علل  قلمملخبنتلمقلن لخعن  لتعشهعلالعقلن لح للتعهعن  لاهلشهعةلال

تعبنحثةالك  ةنبلميةنمالتلاعلةنل رو بةنخلوتعلي  ةالتع عةفلال)مينمةنلتعوالبلوتعونعبنت،لا دل نمةال
حةةرتوملولجللةةنم(لعلثبةةنتلعرةةنلخنصةةلالمةةملتعهعةةن  .لل–تهاتبةةن لعللي  ةةالتع عةةفلالولوةةليرمنمل

حةةرتوملعلعةة لنلمينمةةنلتاتبةةن لتعلي  ةةالتع عةةفلالعالكيةةنتلزوجلةةال–حيةة لتوةةلهد لمينمةةنلوةةليرمنمل
،و ةةةدلللهدت لمينمةةةنلجللةةةنملعألكيةةةنتلارتيةةةالعةةةدتلتعل ةةةرتتعةةةدتلتعل ةةةرتت،لحي لةةةنلصةةة نلتعلينمةةةنلكنوةةة

 رو بةنخلعقلةن لخعةن  لتعشهعةلالحية لترتوحةالتعقللةالعلبيةدلت ولللقللةالمينمةنلاعلةنلجناتل
(لوحةة للتعقةةلجلتيللةةرلقةةلجلمرتليةةالجةةدتل0.960(،لوتعبيةةدلتعثنعةة ل)0.944.(ل،لوتعبيةةدلتعثةةن ه)ل953)

ل.عللنتلعلللكنعثبنتلتعينعه،لومملخجليلكمللتهقلن لعلينمنلتعلنل رو بنخلملنلددعنلعلهلتللعلتعل

 لةةةنلتةةةجلتعل كةةةدلمةةةملخبةةةنتلتعلقلةةةن لتي ةةةنلكورش ةةةالتعلي  ةةةالتع عةةةفلالحيةةة لترتوحةةةالقةةةلجلل
 مةةمل)للحةةرتوملل-وةةليرمنملل(لترتوحةةالقةلجلمينمةةنل0.909تعةةهلل0.836ميةنمالتلتهاتبةةن لمةةم)ل

(لل0.952تعةهلل0.910ا دلترتوحالممل)لجللنمل(،لامنلقلجللمينمن0.952تعهل0.911
تعليةنمالتلملةنللاوتيدلح للتعقلجلقةلجلمرتليةالعهة ل(0.01تهعا)للوجلليهنلتتعالع دلم ل يل

لعللنتلعللل.تلتعينعهلعللقلن لومملخجليلكملتهددعنلعلهلتعثبن

 :التطبيق النهائي 

كيدلاملتجلتعل  قلمةملصةدهلت توتتلوخبنتةللاصةب الت توتتلجةنح للعللوليةق،لوتةجلتوليةقل
( نعةةبلو نعبةةالمةةمل لبةةال للةةال310وةةيملوةة شالعلةةهلتعيي ةةالت ونوةةلالتعبةةنعغلعةةدتحن)تعلقلن
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تعلربلةةالجنميةةالمدد ةةالتع ةةنتتت،لوبيةةدلتعلوليةةقلاصةةب التهوةةللناتتلجةةنح للعيلللةةالتعللرشةةغ،ل
وبيةةدلتع عةة للعلةةهلتعللن ةةنتلو جةةنلت  يةةقلاحةةدتفلليملقلنوةةتعحيةة لاارزةةالتوةةللناتتل ةةنل

ل. نتل حعن لنًلتعب  لتع نعلالع عيالح التعللن
 اا: البرامج واألساليب اإلحصائيةرا ع

ت ةةةةدتتلت وةةةةنعيبلتإلحعةةةةن لالتعل ةةةةلهدمالاةةةةهلمينعيةةةةالتعللن ةةةةنتلح ةةةةبلاحةةةةدتفللللللللل
تعداتوةةةةالواروضةةةةل،لو لليةةةةالتعيي ةةةةا،لوعل  يةةةةقلذعةةةة للتةةةةجلتوةةةةلهدت لتعيددةةةةدلمةةةةملت وةةةةنعيبل

ونتلتع  ةةةةنحلا،لتعلل وةةةةلتإلحعةةةةن لالعلينعيةةةةالحلن ةةةةنتلتعداتوةةةةالومةةةةملحةةةةيملحةةةة الت وةةةةنعيب
 توتتلتعداتوا،للته  رتانتلتعلعلناشا،لمينمالتلتهاتبن لوذع لعلل كدلمملتهت نهلتعدتخله

علل  قلمملتعل لالتعينمللال توتتلتعداتوال،مينمنللىتعل لينلتعل  يدلتعل لينلتهولرشناهلو
 اةهلخعةن  تعلنل رو بنخلع  نبلخبنتلتعلقلةن ،لوت ليةنلتعلبةندملتعث ةن هلعليراةالتعلةروهل

تعشهعلالحيململ يهلوضل هلتعلعة ل ،لتخلبةنالشةلفلللعليراةالتتيةنالتعلةروهلععةنعنلايل
لمملتعليل عليم.

تمةةنلكنع  ةةبالعللةةرتم لتإلحعةةن لالتةةجلتهعللةةنتلعلةةهلحر ةةنم لتع ةة  لتهحعةةن لالعليلةة  ل
 (.21(لتهصدتا)(Amos(ل،لوتعلر نم لتهحعن هلSPSSتعلرب شالوتهجللنةلال)

 ج البحث: نتائخامساا 

ل:تع لن  لتعلنعلا ع للت صلالتعداتوا
.(لحةةيململ ةةيهلوضةةيقل05د جةةدلاةةروهلذتتلتهعةةال حعةةن لالع ةةدلم ةةل يل)له .1

ل.خلالفلتع  عت ع للتعليالتي يل
.(لحةيململ ةيهلوضةيقلتعليةال01ت جدلاروهلذتتلتهعال حعن لالع دلم ةل يل) .2

ل.تي يل ع لتخلالفلتعلهع 
.(لحةيملت تحةهلتع ةيقلتعليةال05 ةل يل)ت جدلاروهلذتتلتهعةال حعةن لالع ةدلم .3

ل.وتعيللهلضيقلتعليالععنعنلعللهلضيقلتعليا
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.(لحيملت تحهلضيقلتعليةال05ت جدلاروهلذتتلتهعال حعن لالع دلم ل يل)له .4
ل.وت تحهلوتوع

.(لحيملت تحهلضيقلتعليةال05ت جدلاروهلذتتلتهعال حعن لالع دلم ل يل)له .5
ل.وتعيللهلوتوع

.(لحةةيملعللةةهلضةةيقلتعليةةال01ال حعةةن لالع ةةدلم ةةل يل)ت جةةدلاةةروهلذتتلتهعةة .6
ل.واتحهلوتوعلتعليالععنعنلعللهلضيق

.(لحةةيملعللةةهلضةةيقلتعليةةال01ت جةةدلاةةروهلذتتلتهعةةال حعةةن لالع ةةدلم ةةل يل) .7
ل.وتوعلععنعنلعللهلضيق

.(لحيملت تحهلوتوي تعيللهل05هت جدلاروهلذتتلتهعال حعن لالع دلم ل يل) .8
ل0وتوع

.(لحةيململ ةيهلوضةيقلتعليةال01 حعن لالع دلم ةل يل)لت جدلاروهلذتتلتهعا .9
ل0درجعل ع لتخلالفلتعلييال

.(لحيملاشة لتع ةيقلوح ةرل01ت جدلاروهلذتتلتهعال حعن لالع دلم ل يل) .10
 تع يقلاهلخنصلالته ب ن لالععنعنلاش لتع يق.

ل.(لحيملاشة لتع ةيقلوح ةر01ت جدلاروهلذتتلتهعال حعن لالع دلم ل يل) .11
 ته ب ن لالععنعنلاش لتع يق.تع توعلاهلخنصلال

.(لحةةةيملح ةةةرلتع ةةةيقل05ت جةةةدلاةةةروهلذتتلتهعةةةال حعةةةن لالع ةةةدلم ةةةل يل)له .12
اهلخنصلالته ب ن لا،لو ة ع لاي ةًنلهلت جةدلاةروهلحةيملح ةرللواش لتع توع

 .تع يقلوح رلتع توع.
وح ةرلل.(لحةيملاشة لتع توةع01ت جدلاروهلذتتلتهعال حعن لالع ةدلم ةل يل) .13

 ه ب ن لالععنعنلاش لتع توع.تع توعلاهلخنصلالت
(لحةةيململ ةةيهلوضةةل هل05هلد جةةدلاةةروهلذتتلتهعةةال حعةةن لالع ةةدلم ةةل يل) .14

لتخلالفلتع  ع ع للاهلخنصلالتعيعنحلالترجعلتعليا
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(لحةةيململ ةةيهلوضةةل هل05هلد جةةدلاةةروهلذتتلتهعةةال حعةةن لالع ةةدلم ةةل يل) .15
لتخلالفلتعلهع  ع للاهلخنصلالتعيعنحلالترجعلتعليا

(لحةةيململ ةةيهلوضةةل هل05هلذتتلتهعةةال حعةةن لالع ةةدلم ةةل يل)هلد جةةدلاةةرول .16
لتخلالفلتعلييا ع للاهلخنصلالتعيعنحلالترجعلتعليا

ل(لحيململ يهلوضةل هلتعليةا.05د جدلاروهلذتتلتهعال حعن لالع دلم ل يل) .17
لتع  ع.تخلالفل ع للترجعلتعدوجلنتلااهلخنصلال

البلتع ةةةةيقل.(لحةةةةيمل ةةةة01ت جةةةةدلاةةةةروهلذتتلتهعةةةةال حعةةةةن لالع ةةةةدلم ةةةةل يل) .18
لتعدوجلنتلالععنعنل البلتع يق.لو نعبنتلتع يقلاهلخنصلا

.(لحةةةةيمل ةةةةالبلتع ةةةةيقل01ت جةةةةدلاةةةةروهلذتتلتهعةةةةال حعةةةةن لالع ةةةةدلم ةةةةل يل) .19
لو البلتع توعلاهلخنصلالتعدوجلنتلالععنعنل البلتع يق.

.(لحةةةةيمل ةةةةالبلتع ةةةةيقل01ت جةةةةدلاةةةةروهلذتتلتهعةةةةال حعةةةةن لالع ةةةةدلم ةةةةل يل) .20
لعدوجلنتلالععنعنل البلتع يق.تلو نعبنتلتع توعلاهلخنصلا

.(حةةةيمل نعبةةةنتلتع ةةةيقل05هلت جةةةدلاةةةروهلذتتلتهعةةةال حعةةةن لالع ةةةدلم ةةةل يل) .21
لو البلتع توعلاهلخنصلالتعدوجلنتلا.

.(حةةةيمل نعبةةةنتلتع ةةةيقل05هلت جةةةدلاةةةروهلذتتلتهعةةةال حعةةةن لالع ةةةدلم ةةةل يل) .22
 و نعبنتلتع توعلاهلخنصلالتعدوجلنتلا

و نعبةةنتلل ةةالب.(حةةيمل05دلم ةةل يل)هلت جةةدلاةةروهلذتتلتهعةةال حعةةن لالع ةة .23
 تع توعلاهلخنصلالتعدوجلنتلا

.(لحةةيململ ةةيهلوضةةل هل05هلد جةةدلاةةروهلذتتلتهعةةال حعةةن لالع ةةدلم ةةل ي) .24
لتخلالفلتعلهع . ع للتعليالاهلخنصلالتعدوجلنتلالترجع

 .(لحةةيململ ةةيهلوضةةل ه05هلد جةةدلاةةروهلذتتلتهعةةال حعةةن لالع ةةدلم ةةل ي) .25
 تخلالفلتتعلييا. ع للترجعلتعليالاهلخنصلالتعدوجلنتلا

 توصيات الدراسة



 

 
18 

تةةة ايرلتعيةةة لتعيللةةةهلوتعث ةةةناهلتع ةةةرلتعلللثةةةنلاةةةهلتع ةةة تاتتلتعللل حةةةالوت للةةةالتعلرةةةرل .1
لتعللللنلوتإليلنملكيد لوج تل رش الاولحنلوتحدلاهل يعنللتعليل مالعلونعب.

ضةةرواللتةة ايرلتعينميةةالتعلةةربلعلوةةالبلوةة تالوةةل ناتتلوع ةةدل ةةدوتتلووا لتعيلةةنل .2
ناتتللعلللالوخ نولالحهدفلت للالخلرتتهجلوتعليرفلعلةهلتعث ناةنتلتآلخةرىلتعلةهلوزش

 مملش  هنلاملت نحجلاهلتعل شدلمملتع عهلوته للنا.لل
تهحللةةةةن لكليةةةةنللتعةةةةليلجلتعلل ةةةةهلعلةةةةهلته للةةةةنالاةةةةهلتعللريةةةةرلوتع ةةةة تالوتعل ليةةةةنل،ل .3

 مملتعلل يم.للوتعل ن شالوتعلهجلوتولهدت لتعب  لوته العلعلهلمعنتالمل  عالحدهًل
ييبلعلهلتعليلجلمرتعنللامل الكللمملذويلاونعيبلميرولالمهلللةال،لعة تلايللةللامل .4

 د  علممل رهلتداش للكلنلدل نوبلمعلاكلرلعدتلمملتعوالب.
لتخةةةنلتعينميةةةنتل،لعةةةمل رشةةةقلت وشةةةدحنتلييةةةنلتوالتعلكنتةةةبلتإلاشةةةنتيالوتع ل ةةةلالت .5

 التلتعولبا.نخعن يملل ل يملومرشددملترب شملعللينمنلمعلمشكك
 تهحللن لحل للالخعن  لتعشهعلالعلولبا. .6

 مقترحة:الالبحوث و  الدراسات
 جةةةةةرتالتاتوةةةةةنتلت نوعةةةةةالخعةةةةةن  لتعشهعةةةةةلالعةةةةة ويلاوةةةةةنعيبلميرولةةةةةالآخةةةةةريل -1

ل،وتاتونتلت نوللتعهعن  لعديلت و شنالوتعينتديم.
 جةةةرتالتاتوةةةةنتلحةةة للميراةةةةالاوةةةةبنبلته غةةةالهلتعلرةةةةريلوتعدوجلنتلةةةالعةةةةديل لبةةةةال -2

 تعينميا.
 جةةةرتالحةةةرتم لعالجلةةةالعل ةةةدلمةةةملتعيعةةةنحلالوتع لةةةقلوتعلةةة ترلوتعهةةة فلعةةةديل لبةةةال -3

 تعينميا.
 العربية المرااعأولا:

 (لتوةةلرتتليلنتلتعةليلجلتعلة اجلذتتلةًنلوعال لهةةنل2011 حةرتهلجلتع ةيدل حةرتهلجل وةلنعين.)
حةةبي لخعةةن  لتعشهعةةلالعةةديل ةةالبلتعينميةةالاةةهلضةة الم ةةل شنتلتعل عةةينل

 اتا،ل للالتعلربلا،لجنميالتعل ع ال.لتعداتوه،لاونعالت ل ل
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 (لوةةلنتلتعشهعةةلالوعال لهةةنلكنعرضةةنلعةةملتع لةةنللعةةديلميللةةهل2010آمةةنللجةة تل.)
اوةةةنعالتعلربلةةةالوعلةةةجلتع لس،تعيلعلةةةاللتعلرحلةةةالت ونوةةةلالتعةةةد لنلاةةةهلم نااةةةالزةةة ل،

 .43ل-11(،لبلب34تع ي تيالعليل  لتعلرب شالوتع ل لا،عدت)
 (لم ندلسلتعش2001احلدلةبنتل.)هعلالعلشبنبلوتعرتشددمل،مر  لتعرلنبلعل شرل 

 
 (لت وةةةةنعيبلتعليرولةةةةالاةةةةهلعلةةةةجلتع لس،ميلةةةةالعلةةةةجل1989ا ةةةة الم لةةةةدلتعشةةةةر نويل:)

تع لس،تعهييةةةةالتعلعةةةةةرشالتعينمةةةةةالعلرلنب،تع ةةةةة التعثنعثةةةةا،لتعيةةةةةدتلتع ةةةةةنتيلعشةةةةةر،بل
 .17-6ب

 ال،لتع ةةنحرل،لمكللةة2(.لعلةةجلتعةة لسلتعليراةةهلتعلينصةةر،ل 2003تعشةةر نوي)لا ةة الم لةةد
 ت  يل لتعلعرشا.

 (لتهتينحةةةنتلتعليعةةةللالوعال لهةةةنلحةةةبي لتعللغيةةةرتتل2005جليةةةنلح ةةةملتعوهةةةرتوي.)
 ،لاونعالت ل اتا،ل للالتعلربلا،لجنميالعيملشلس.لتع ل لا

 ،(.لتعلةةةةددملوعال لةةةةللكةةةةنعيل تل2008واةةةةشتتل ةةةةلل الا ةةةةل)لح ةةةةيملوةةةةييدلتع  وةةةةن هل
تعليللةةةيملعلدد ةةةالتلةةة ن.لمشتةةةالجلنتلةةةا(لتاتوةةةالميدت لةةةالعلةةةهل لبةةةال للةةةالولتعلرةةةري)لتعد

بلل(،4(لعةةدت)23ميلةةد)ل،ول ةةلالتعيلةة  لتإل  ةةن لالوتهجللنةلةةال،علب ةة فلوتعداتوةةنت
 .238ل-219ب

 (لت وةةةنعيبلتعليرولةةةالحةةةيملتع ارشةةةالوتعب ةةة .لتع ةةةنحرل.ل1994حلةةةديلعلةةةهلتعلرمةةةنوي:)
 ته يل لتعلعرشا.

 (لاصةةةةنعالتعللريةةةةرلتاتوةةةةنتلوب ةةةة فل ل ةةةة1979علدتع ةةةةلنال حةةةةرتهلجل.)لال.للتع ةةةةنحرل.ل
 ت  يل لتعلعرشا.

 ع  لةةةللعوةةةةنلصةةةة تع ل،ل ةةةة تللعلةةةةدتعرمفلتعيل شةةةه.لتاتوةةةةالوصةةةةفلالعل ةةةةل يلكيةةةة ل
تع ةةلنتلتعشهعةةلالعولبةةالجنميةةالعلةةنملت حللةةالوعال لهةةنلحةةبي لتعللغيةةرتتل.ميلةةال

 .202ل-161(.لبلبل19تعيل  لتع ل لا.لعدت)
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 (لعال ةةةةالت وةةةةل بلتعليراةةةةهل1996ميةةةةديلم لةةةةدلاحلةةةةدلتعشةةةة نت:)كنوةةةةلرتتليلنتل
 .جنميالتع  نزشقل، للالتعلربلال،تع تكرللاهلتعلهن لتعللالالوتعشكللا.لاونعالمنج لير

 (ل ل جةةةةالتعيال ةةةةالحةةةةيملت وةةةةنعيبلتعليرولةةةةالو ةةةةداتتل1995م لةةةةدلعلدتع ةةةةللعلازه:)
 ل.جنميالتعل ع الل– للالتعلربلالل،تعللريرلتهحلرناي.لاونعالت ل اتال

 (لتع2001م لةةةدلم ةةةةي تلتعشةةةةلري.)هعةةةةن  لتعشهعةةةةلالعةةةةديل ةةةة للتعل لةةةةنلتع ل ةةةةهل
،ل للةةالتعلربلةةةالل،تعيةةنعهلوتعةةة ت للوعال لهةةنلك وةةةنعيبلتعلينملةةالتع تعديةةةا.لاوةةنعالت لةةة اتال

 كغدتت.ل،لتعينميالتعل ل عرشا
 ( لت وةةةنعيبلتعليرولةةالوعال لهةةةنلكل ت ةة لتعةةةليلجلتعةةة تتهل1981 نتيةةالم لةةة تلتعشةةرش:)

(.لبل9(.تع ة ال)3ةلا.جنميةالتعر شةا.لتعيةدت)وتعليلجلتعل ليةدي.لميلةالتعيلة  لتهجللن
 .138ل-121

 (ت وةةةل بلتعليراةةةهلوعال لةةةللك كيةةةنتلتع ةةةدالل2014 يةةةالالعلدتعل  ةةةملعلةةةدتعل يج:)
جنميةةةالل، للةةةالتعلربلةةةا،لتعلكن لةةةالعةةةديلعي ةةةالمةةةمل لبةةةالتعينميةةةا.لاوةةةنعالمنج ةةةلير

 تعل  ولا.
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