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  مستخلص

اســة أنمــاط ال��ــصية وفــق تــصو  ر�ـدف البحــث إ�ــ� د &ــھ $ندلــ#"!(ر العقــد (.ــ- كتابــھ ) رابــن عبــد 

ــــھذي، والـــــ)الفر1ـــــد ـــنفس امللكيـــــة  صـــــنف فيـ ـــق Dتجـــــاه النفـــــ#"! الـــــذي يم?ـــــ@ بـــــ?ن الــ ِ ال��ـــــصية وفــ
َ َ

ــــضIية، والــــــنفس الGHيميـــــــة )العلميــــــة( ـــــشLوانية(، والــــــنفس الغـــ ــــاس ألنمـــــــاط )الـ ، وتــــــم تـــــــصميم مقيــ

، وتطبيقــــھ عSــــ� عينــــة بلغــــت  ًطالبــــا وطالبــــة مــــن امللتحقــــ?ن ) 1482(رال��ــــصية وفــــق �ــــذا التــــصو

�ــر، للعــام اabـــام`- ) يالتأ�يــل ال[\بــو(لعــام .ــ- ال[\بيـــة بالــدبلوم ا / 2021زبdليــة ال[\بيـــة جامعــة $

اســـة �ـــو نمـــط kـــ\م، وأســـفرت النتـــائج عـــن أن أك2022 ر أنمـــاط ال��ـــصية شـــيوعا لـــدى عينـــة الد ً

ق ذات ) الـــنفس امللكيـــة( اســـة إ�ـــ� وجـــود فـــر والsـــ! Grـــتم بـــالعلم والبحـــث العلqـــ!، كمـــا توصـــلت الد ر

علـــوم  - لغـــات واجتماعيـــات -شـــر{- وعر|ـــي (ة بحـــسب متغ?ـــ\ التخـــصص $vـــاديq! داللـــة إحـــصائي

ـــي، يليــــھ ) تطبيقيــــة ً.ــــ- نمــــط ال��ــــصية امللكيــــة $كkــــ\ شــــيوعا لــــصا�b التخــــصص الــــشر{- والعر|ـ

ة قيـــــــام املؤســــــــسات  ــــــضر اســـــــة بــ ــــــ"! الد ــــــات وDجتماعيــــــــات، وتو�ـ ــــم اللغـ ـــــوم التطبيقيـــــــة، ثــــ رالعلــ ور

qــ! وت�ـــشئة املتعلمــ?ن عSـــ� حــب العلـــم و�عز1ــز الدافعيـــة نحـــو ا�aتمعيــة بـــإعالء قيمــة البحـــث العل

!qالبحث العل.  

، الـنفس امللكيـة،  : الFلمات املفتاحية &ـھ $ندلـ#"!، التأ�يـل ال[\بـو يأنماط ال��صية، ابن عبـد  ر

  .النفس الغضIية، النفس الشLوانية

  

  

  

  

 

 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

3 

Personality patterns among students of educational qualification 
at Al-Azhar University according to the perception of (Ibn Abd 

Rabbo Al-Andalusi)"A field study" 

Hamdy Hassan Ayoub Abdel Razek 
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University in Cairo. 
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ABSTRACT 

The research aimed to study personality patterns according to the 
perception of (Ibn Abd Rabbo Al-Andalusi) in his book (Al eqd 
Alfareed), in which he classified personality according to the 
psychological tendency that distinguishes between the royalty 
(scientific) self, the angry self, and the bestial (sensual) self, the 
researcher designed a scale for patterns Personality according to this 
conception, then  It was applied to a sample of (1482) male and female 
students enrolled in the General Diploma in Education (Educational 
Qualification) at the Faculty of Education, Al-Azhar University, for 
the academic year 2021/2022 AD. The results revealed that the most 
common personality pattern among the study sample is the (royalty 
self) pattern that is interested in science and scientific research.  The 
study also concluded that there are statistically significant differences 
according to the academic specialization variable (legal “ Sharai” and 
Arabic - languages and sociology - applied sciences) in the most 
common royal personality pattern in favor of the legal and Arab 
specialization, followed by applied sciences, then languages and social 
studies. The study recommends the need for community institutions to 
raise the value of Scientific research and the upbringing of learners to 
love science and enhance motivation towards scientific research. 

Keywords: Personality patterns, Ibn Abd Rabbo al-Andalusi, 
Educational qualification, the royalty self, the angry self, the sensual 
self. 
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   :مقدمة

اســـة  تحظـــى فس والـــ��ة ال��ـــصية ��ـــسانية با�تمـــام البـــاحث?ن .ـــ- مجـــال علـــم الـــنرد
اسـات مـن أ�ميــة .ـ- فLـم الـسلوك ��ــسا�ي و�عديلـھ، رالنفـسية، نظـرا ملـا لLــذه الد  وظLـرت نظر1ــات ً

، ونظر1ــــة )لvــــار يــــونج(مــــن أشــــLر�ا نظر1ـــة $نمــــاط النفــــسية عنــــد .ــــ- أنمــــاط ال��ــــصية، مختلفـــة 
  .ىالعوامل اb�مسة الك�\ لل��صية

&ط �ذين النمط?ن  إ�� انطوائي?ن وانIسجميع $فراد) يونج(فقد قسم  راطي?ن فقط، ثم 
|ع بـ?ن  �ذا اabمـع  عنتنتج والوجدان، و�حساس، وا�bدس، و،التفك?\: ربوظائف ال��صية $

ىأنمـاط أخـر لل��ـصية تـصب .ـ- �عـدي Dنطوائيـة وDنIـساطية، و�ـ- ثمانيــة النمطـ?ن والوظـائف 
ـــــ#": أنمـــــــاط ـــــساطي ا�bــ ــــــدا�ي، DنIــ ــــساطي الوجـ ــــر، DنIـــ ـــــساطي ا�bد�ـــــــ"!، DنIـــــــساطي املفكـــ !، DنIــ

، ص 1997، جيــون(�ي ا�bــ#"!، Dنطــوا�ي ا�bد�ــ"! Dنطــوا�ي املفكــر، Dنطــوا�ي الوجــدا�ي، Dنطــوا
97 : 113(  

 ف¥ــ! تــصنف ال��ــصية وفــق خمــسة ىة العوامــل اb�مــسة الك�ــ\ لل��ــصية؛وأمــا نظر1ــ
ـــــــــاد ــــساطية، و: أ�عـــــــ ـــــــــ ـــــــصابية،DنIـــ ــــــــ ــــــــــلالو العـ ـــــــاح،تقبــــــ ــــــــ ــــضم?\، وDنفتـ ـــــــــ ــــة الـــ ــــــــ ــــا ، وحيو1ــــ ـــــــــ ــــــد ُ� فأمـــ ــــــــ عــ

جـــة املرتفعـــة ايعكس فـــ، DExtraversionنIـــساطية رملواقـــف Dجتماعيـــة والتعامـــل معLـــا؛ وتـــدل الد
ــــردعSـــــ� أن الفيـــــھ  جـــــة املنخفـــــضة عSـــــ�  �ـــــشيط و1بحـــــثفـ ا تـــــدل الد ــ الLـــــدوء، ر عـــــن اabماعـــــة، ب³نمـــ

ـــواء، والـــــتحفظ، و ـــا وDنطــ ــــصابيةُ�أمــ يعكس امليـــــل إ�ـــــ� $فdـــــار واملـــــشاعر فـــــ  Neuroticism عـــــد العـ
�bجــة املرتفعــة الــسلبيةز1نــة أو ا  أكkــ\ عرضــة  بالعــصابية وأنــھسم ي¹ــفــردعSــ� أن الفيــھ ر، وتــدل الد

جـــــة املنخفــــضة رلألحــــزان والـــــشعو � ا تــــدل الد ــ ـــان، ب³نمـــ ـــھ ي¹ـــــسمعSـــــ� فيـــــھ رعــــدم $مــ ـــتقرار أنـ  باالســ
نـة، وأقـل عرضـھ لألحـزانأنـھ Dنفعـا�-، و  ، وÀعكـسAgreeableness التقبـل عـد ُ�، ثـم يـأ�ي وأكkـ\ مر

جـــة املرتفعــــة   بــــالود @ٌ أ�ــــل للثقـــة و1تم?ـــفـــردعSـــ� أن الفيـــھ ركيفيـــة التفاعـــل مـــع Áخــــر1ن؛ وتـــدل الد
ـــاطف والتواضــــع، و1ح[ــــ\منوالتعــــاو و� جــــة يثــــار والتعـ ر مــــشاعر Áخــــر1ن وعــــاداGrم، ب³نمــــا تــــدل الد

س عك فــي Conscientiousnessعـد حيو1ـة الـضم?\ُ�، وأمـا نخفـضة عSـ� العدوانيـة وعـدم التعـاواملن
جـــة املرتفعـــة عSـــ� أن الفـــرد مـــنظم و1ـــؤدى  راملثـــابرة والتنظـــيم لتحقيـــق $�ـــداف املرجـــوة، وتـــدل الد

جــة املنخفــضة عSــ� أنــواجباتــھ باســتمرار و&ــإخالص، ب ا وھ ر³نمــا تــدل الد ًأقــل ترك?ــ@ا أثنـــاء ًرأقــل حــذ

�تمام لنÇÈ العقS-الذي Æعكس ا   Openness نفتاحعد Dُ�خامس $�عاد �و و، أدائھ للمLامDو 
جــة املرتفعـة  بالثقافـة، ، يبحـث عــن املعلومــات بفـردعSــ� أن الفيــھ روتــدل الد  ،نفــسھي خيــا�- ابتdــار
جــــة املنخفــــضة عSــــ� أنــــب³نمــــا تــــد ،  (ّ عمSــــ- Éــــ�صلفــــن، وأنــــھلً ا�تمامــــا أقــــل - يــــو�ھرل الد يالــــشمر
  )464، 463، ص2017أخرس، 

D تـم ، عتمـاد علGÍـا .ـ- بنـاء مقـاي³س ىو&اإلضـافة إ�ـ� �ـات?ن النظـر1ت?ن �نـاك نظر1ـات أخـر
فقـــا للLـــدف الـــذي  ًألنمـــاط ال��ـــصية، تختلـــف فيمـــا بيGÎـــا بحـــسب مـــا اعتمـــدت عليـــھ مـــن تنظ?ـــ\ و و
 �Èصية .- مجال علم النفس وال��ة النفسية يتـ�اسات ال� ر�س`� إليھ، و&مراجعة سرÀعة لد

ـــة نظرs1ــــ!  العوامـــــل (، و )جيــــون(إ�ــــ� حــــد كب?ــــ\ مــــدى اعتمــــاد البــــاحث?ن عSـــــ� �ــــذه النظر1ــــات، وخاصـ
  )ىاb�مسة الك�\ لل��صية

ـــاو الباحـــــث الرجـــــوع إ�ـــــ�  لونظـــــرا لLـــــذا Dعتمـــــاد عSـــــ� تلـــــك النظر1ـــــات، حــ ي ال[\بـــــو الفكـــــرً
ى .ـ- �سالمي ات أو الـر ؤ املعاصر منھ وال[\اÑي، .- محاولة للعثـو عSـ� إحـدى النظر1ـات أو التـصو ر ر

ر و.ـ- محاولـة لالعتمـاد عSـ� �ـذا التـصو .ـ- ،#"!ثنايا �نتاج العلq! للعلماء املسلم?ن .- ا�aال النف
  . وتطبيقھ ع�S عينة من الطالب والطالباتبناء مقياس ألنماط ال��صية،
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يوتأ�ي �ذه ا��اولة البحثية م¹سقة مع أحد أ�داف البحـث .ـ- ال[ـ\اث ال[\بـو �سـالمي، 
اســة مــدى إســLام ال: و�ــويزخــر �عديــد مــن القــضايا ال[\بو1ــة والنفــسية، الــذي  [ــ\اث �ســالمي .ــ- رد

!qـــضة يالفكــر ال[\بــو ��ـــسا�ي والعــالGÎتلفــة خاصــة .ـــ- عــصو ال�ر خــالل مـــس?\تھ ع�ــ\ العـــصو ا� ر
ة �سالمية   .روا�bضا

Àــ� ُوSة إســالمية عظيمــة، قامــت ع رعــد العــصر $ندلــ#"! مــن العــصو الsــ! شــLدت حــضا ر
د�ـــار وDســـتقرار الـــذي vـــان .ـــ- الف D ــــ273 - 206([ـــ\ة زالعلــم واملعرفـــة، وخاصـــة .ـــ- عـــصر� /822 - 

ن، السامرا�) ( م886 سـLموا �ـشdل أكث?ـ\ مـن العلمـاء الـذين �شأ وفيھ ، )317، ص 2000وي، وآخر
ابــــن (: اصــــة، ومـــGÎميكب?ـــ\ .ـــ- الفكــــر �ســـالمي بـــصفة عامــــة، و.ـــ- الفكـــر ال[\بــــو �ســـالمي بـــصفة خ

&ھ $ندل#"! 1)العقد الفر1د(صاحب كتاب ) رعبد ة ألنماط ال��صية بنا�ا ؤ، والذي vانت لھ فيھ ر
ا أنماطــا لل��ــصية وفــق معيــار محــدد عSــ� ّأو تIنا�ـا  أســاس نفــ#"!، واختلــف عمــن ســبقھ .ــ- جعلLــ

ً

اسة فيما �عد   .ركما ستو×�ھ الد

اسةقضية   :ر الد

اسة .- السؤال الرئ³س التا�-      :ريمكن صياغة قضية الد

�ـــــر  زمـــــا أنمـــــاط ال��ـــــصية لـــــدى طـــــالب التأ�يـــــل ال[\بــــــو بجامعـــــة $ ـــق تـــــصو ي &ــــــھ (روفــ رابـــــن عبـــــد 
   ؟)$ندل#"!

  :يةت الفرعية Áسئلة $سؤال الرئ³سو1تفرع عن �ذا ال

&ھ $ندل#"!؟مالمح É�صيةما   )1(   ر ابن عبد 

&ھ $ندل#"!؟ )2( ر ما أنماط ال��صية وفق تصو ابن عبد    ر

�ــر وفـق تــصو ابـن عبــد  )3( ر مـا نمـط ال��ــصية الـسائد لــدى طـالب التأ�يــل ال[\بـو بجامعـة $ ز ي
  $ندل#"!؟ر&ھ 

�ر بالتخصص $vاديq!؟ )4( ز ما عالقة نمط ال��صية لدى طالب التأ�يل ال[\بو بجامعة $   ي

اسة اسة ا�bالية إ�� تحقيق $�داف التالية :رأ�داف الد  :رسعت الد

&ھ $ندل#"!(مالمح É�صية ّ�عرف  )1(  .يوأ�م إنتاجھ الفكر) رابن عبد

&ھ $ندل#"!ابن (رمعيار تحديد نمط ال��صية وفق تصو ّ�عرف  )2(  .)رعبد

اسة أنماط ال��صية وفق تصو  )3( رد &ھ $نل#"!(ر  .، وخصائص vل نمط)رابن عبد 

�ــر وفــق تــصو ابــن تحديــد  )4( رنمــط ال��ــصية الــسائد لــدى طــالب التأ�يــل ال[\بــو بجامعــة $ ز ي
&ھ $ندل#"!  .رعبد 

ـــــصص �عــــــرف  )5( ــــر بالتخـ �ــ زعالقــــــة نمــــــط ال��ــــــصية لــــــدى طــــــالب التأ�يــــــل ال[\بــــــو بجامعــــــة $ ي
 .يv$!qاد
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اسة  اسة أ�ميGÜا مما يS-: رأ�مية الد ر�ستمد الد ِ
ّ:  

نvــو طبيعــة الــنفس الIــشر1ة مــن املوضــوعات املLمــة لل[\بــو1?ن، مــن حيــث إســLامLا .ــ- معرفــة  )1(
 �Sص³تھطبيعة املتعلم، وأساليب تر&³تھ بناء ع�É نمط.  

اسة أنماط ال��صية  )2( &ھ $ندل#"!(روفق تصو ر أن د  لم )الفر1دقد ِالع(.- كتاب و) رابن عبد
اسة تر&و1ة من قبل .- حدود اطالع الباحث   .رتحظ بد

اسة )3(   :ريمكن أن Æستفيد من نتائج �ذه الد

ناملعلمــــو واملعلمــــات .ــــ- تنميــــة اabانــــب املعر.ــــ- اb�ــــاص بطبيعــــة الــــنفس الIــــشر1ة و$ســــلوب  *
  .$�سب للتعامل مع vل نمط من أنماط ال��صية

نــات ناملتخصــصو .ــ- علــم الــنفس، حيــث تفــتح أمــامLم * وأوجــھ ال¹ــشابھ ر بــاب التقييمــات واملقا
  .ب?ن ال[\اث �سالمي النف#"! وعلم النفس ا�bديثوDختالف 

اسـات .ـ-  * رالباحثو .- مجال ال[\بية �سالمية؛ حيث تفتح أمامLم مجاال إلجـراء مز1ـد مـن الد ن
  .رمجال علم النفس من املنظو �سالمي

اسة    :رحدود الد

KLــــد املوضــــوNOاســــة موضــــوعيا بالبحــــث .ـــــ- تتحـــــدد ا: ـــــ ا ّلد قـــــضية بوصــــفLا  )أنمــــاط ال��ــــصية(ر
اسة، وكتاب  &ھ $ندل#"!الع(رللد اسةاًرمصدبوصفھ  )رقد الفر1د البن عبد    .ر للد

اسـة عSـ� عينـة مـن طـالب وطالبـات برنـامج التأ�يـل ال[\بـو : يـ اNOدان الSشر واملFاQي يأجر1ت الد ر
ــــ- ال[\بيــــــة( ــــام .ــ ـــدبلوم العــ �ــــــر) الــ ــــن الـــــذvو و) 213(بواقــــــع . زبجامعـــــة $ مــــــن �نــــــاث تــــــم ) 1269(رمــ

1ــــة، والبـــــالغ عــــدد�ا  ـــز اabمLو �م بالطر1قــــة العــــشوائية مـــــن مراكـ راختيــــا : مركــــزا بمحافظـــــات) 17(ر
ـــــــة،  ة، وطنطـــــــــا، واملنوفيــ ــــــــصو 1ق، واملنـ ـــماعيلية، والزقـــــــــا 1ة، و�ســــــ رالقـــــــــا�رة، واab?ـــــــــ@ة، و�ســـــــــكند ز ر

س والبح?\ة، وكفر الشيخ، و&Þ! سو1ف، واملنيا، و رأسيوط، وسو�اج، وقنا، و$قصر، وأسـوان، يـد
  .م2022/ 2021ًطالبا وطالبة للعام اabام`- ) Gà)10071ا 

اسة امليدانية .- شLر : ـ اNOد الزماQي    .م2022، عام ف�\ايررتم تطبيق أداة الد

اسة    :رمصطNVا الد

ات : أنمــاط ال��ــصية الsــ! يaáــأ إلGÍــا رتلــك $ســاليب الــسلوكية والتفــضيالت ال��ــصية وDختيــا
 مــع ذاتــھ، مــن ذلــك الرغبــة .ــ- تــھ ال��ــâ"! الفر1ــد لــھ، .ــ- إطــار عالقالــ��ص للتعب?ــ\ عــن مزاجــھ

تيÞھ اabديد وطا�عھ�عرف   )28، ص2001فرج، (تفردة املتعددة أو امل ھ اليومي واختيار �وايات!و الر

�ـر، vلو�ـشرف عليـھ برنامج للدبلوم العام .- ال[\بيـة تنظمـھ : يالتأ�يل ال��بو زيـة ال[\بيـة جامعـة $
قيلتحق بھ ا�bاصلو ع�S مؤ�الت عليا غ?\ تر&و1ة، Gàـدف إعـداد�م مLنيـا وتر&و1ـا لاللتحـاق �ـسو  ّن ّ

اســة فيــھ .ــ- أكkــ\ مــن منطقــة جغرافيــة، وصــلت .ــ- تالعمــل .ــ- مجــال ال[\بيــة والتعلــيم، وت�ــ رظم الد
  .م إ�� سبع عشرة محافظة2022/ 2021العام اabام`- 
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ا   :سةرمنXY الد

اسة املنÇã الوصفي .ـ- تحديـد أنمـاط ال��ـصية .ـ- كتـاب العقـد  الفر1ـد راستخدمت الد
&ـــھ $ندلـــ#"!،  ياســـتخدام نتـــائج �طـــار النظـــر .ـــ- بنـــاء مقيـــاس لتحديـــد أنمـــاط كمـــا تـــم رالبـــن عبـــد 

��ر، ثم É�صية طالب التأ زيل ال[\بو بجامعة $ طالبا وطالبة ) 1482(تطبيق �ذا املقياس ع�S ي
س?ن ب�\نامج التأ�يل ال[\بو من ي الدا �ر) الدبلوم العام .- ال[\بية(ر   .زبجامعة $

اسات سابقة    :رد

اسات نفسية كث?\ة تناولـت أنمـاط ال��ـصية مـن وجLـة نظـر عديـد مـن املفكـر1ن الغـر&ي?ن ت روجد د
اســـات ســـابقة : أمثـــال - .ـــ- حـــدود علـــم الباحـــث –ريـــونج، وvاتـــل، وإيزنـــك، وغ?ـــ\�م، لكـــن ال توجـــد د

تناولــت أنمـــاط ال��ــصية مـــن وجLـــة نظــر مفكـــر مــسلم وتـــصميم مقيـــاس ألنمــاط ال��ـــصية وفـــق 
ه   .رتصو

  :ي:طار النظر

لا\Nو �و ,ھ �ندل*()_�صية مالمح : ر    :رابن عبد 

&ــھ بــن ح: �ــش?\ كتــب ال[ــ\اجم إ�ــ� أن اســمھ َأبــو عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد  ْ
ِ ِِ ِ ِِ

ّ ْ ُ َُ رَ َ َ َُّ ُ ُ َ ََ َ
ْب³ــب بـــن  ِ

ٍحدير 
ْ َ ا�يُ ُّاملر ِ َو

َ
َّمو�� أم?\ $ندلس �شام بن الداخ، وأنھ 

ِ
َ

ِ ِ
ُ ََ ْ َ ْ َ ْ َ!éِل $ندل#"! القرط

ّ ْ ّ
ِ
ُ ُُ

ِ
َ ْ  وأمـا عـن مولـده فقـد، َ

مـضان.ـ- مديلـد ُو ، وعــاش م860سنة لـ، املوافـق �ــجر1ة246سـنة ، رنـة قرطبـة .ـ- العاشـر مــن شـLر 
، )494، ص11، ج2006الـــذ�aë )  ،!éر1ــة328 $و�ــ� ســنة ىمــادج.ــ- تــو.- و، ًعامــا وثمــان?ن ًواحــدا

) ،-Sك د�ار .- $ندلس، الذي  �شأمما ÆعÞ! أنھ ، )207، ص1، ج2002رالز Dستقرار وD ز.- عصر
�ــــــ 238 - 206و�ـــــو عــــصر عبـــــد الـــــرحمن $وســـــط )  م886 - 822/ �ــــــv)206 - 273ــــان .ـــــ- الف[ـــــ\ة   ،

  ) 317، ص 2002السامرا�ي، (ه 273 – 238وعصر ابنھ $م?\ دمحم 

&ــھ فــا بــ?ن املLتمــ?ن روالبــن عبــد   مdانتــھ العلميــة و$دبيــة، بلــغ مــن الــشLرة مــا يجعلــھ معر
ً
و

، فقــد قيــل عنــھ أنــھ  يبــال[\اث $د|ــي وال[\بــو واللغــو شــ"ي
ُ

Lِســار إ�ــ� املــشر ذكــره ïــsقر باألنــدلس ح
ْ َ

ِ
َ َّ َ" 

ي، ولعـــل مـــن أشـــLر كتـــب ال[ـــ\اث �ســـالم) العقـــد الفر1ـــد(، وÀعـــد كتابـــھ )270، ص 1983الق³ـــ#"!، (
السIب .- �ذه الشLرة يرجع إ�� ما اتصف بـھ الdاتـب مـن صـفات، ومـا حـواه كتابـھ مـن آثـار وأخبـار 

  .مصنفة بطر1قة مبتكرة

، 2006الــــذ�é!، (ســــ?\ أعــــالم النــــبالء : فأمــــا الdاتــــب، فقــــد وصــــفتھ كتــــب ال[ــــ\اجم، ومGÎــــا
، )266، ص3ت، ج.ديابـن �غـر بــردي، (، والنجـوم الزا�ـرة .ــ� ملـوك مـصر والقــا�رة )494، ص11ج

1خ علماء $ندلس  ، ومطمع $نفس ومسرح التأ�س .- م�á )50، ص 1، ج1988ابن الفرð"!، (روتا
ابـــن أ|ـــي نـــصر، (وجـــذوة املقتـــIس .ـــ- ذكـــر والة $نـــدلس ) 270، ص 1983الق³ـــ#"!، (أ�ـــل $نـــدلس 

  :بمجموعة من الصفات، مGÎا) 101، ص 1966

ــ عالمـة
ّ

ٌ والعالمـة �ــو العـالم الكب?ـ: &ـھ بأنــھ ِ ر\ واسـع العلــم واملعرفـة املوسـو{-، وقـد وصــف ابـن عبـد  ٌّ

ًأحد محاسن $ندلس علما، وأنھ "عالم كب?\، بل �و أحد علماء $ندلس الكبار، فقد قيل عنھ أنھ 

أس، واقتIس  َساد بالعلم و رَ ِ
ْ

ِ
َbِبھ من ا   )270، ص 1983الق³#"!، ("َوة ما اقتIس�ظِ
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ي?\ة لدى باحò! ال[\بية �سالمية بصفة عامة، و&احò! الفكر ال[\بو ولLذه املdانة العلمية أ�مية كب
اسـة فكر�ـا ال[\بـو  ي�سالمي بصفة خاصة، إذ إن مـن أ�ـم معـاي?\ اختيـار ال��ـصيات الsـ! يـتم د ر

.ـــ- مجالــــھ، كمــــا أن  ًأن يdـــو مــــشLودا لـــھ بــــالعلم والتم?ــــ@  ا تــــنعكس عSــــ� ) املوســـوعية(ن ــ الsــــ! تم?ــــ@ Gàـ
Sشتمل الفكر كتاباتھ، و&التا�- عÆ مية .- أن�اء وقضايا تر&و1ة، ولعل لLذا أ ر� ما Æست�بط مGÎا من آ

ًع�S عدد من اabوانب ا��تلفة .- É�صية ��سان ممـا ÆـسLم .ـ- فLـم ال��ـصية ��ـسانية فLمـا 

   .أعمق

&ــھ :ـــ أديــب بأنــھ أديــب، ولكــن لــ³س vــأي أديــب، بــل �ــو أديــب $نــدلس ًأيــضا ر وقــد وصــف ابــن عبــد 
1اســـة�ـــو ، ووفـــصيحLا رأحـــد محاســـن $نـــدلس أدبـــا، ولـــھ بـــاألدب  وتبـــدو قيمـــة �ـــذا التم?ـــ@ عنـــدما ، ً

&ھ شLدت تقدما م�áوظا  خو أن الف[\ة الs! عاصر�ا ابن عبد يذكر املؤ
ً ً

ر ن .- $دب $ندلـ#"!، وأن ر
) 326 ،325، ص ص2000الــسامرا�ي، (  وكkـ\ عــدد $دبــاء املـشتغل?ن بــھ الف[ــ\ة،تلــكرتطــو .ـ-  النkـ\

غـم وجـود عـدد كب?ـ\ مـن $دبـاء املتم?ـ@ينمم را يؤكد أنھ تفو .- $دب  ، وأصـبح مـن أكkـ\�م شـLرة، ق
ً

  .من أشLر مصنفات ال[\اث �سالمي بصفة عامة) العقد الفر1د(كتابھ أصبح و

اسة �نتاج $د|ي لعالم ما من الناحية ال[\بو1ة من أن �ناك عالقـة بـ?ن  و ) $دب(روتبدو أ�مية د
 قــــضاياا�bيــــاة ونمــــط فــــاألدب Æع�ــــ\ عــــن القــــيم و) qــــ!َالقي(وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق باabانــــب ) يــــةال[\ب(

ب قـــف اعـــن موÆـــس`� إ�ـــ� التعب?ـــ\ ا�aتمـــع، و$ديـــب أفـــراد التعامـــل مـــع  أو  ينقلLـــا ةإ�ـــسانيرأو تجـــا
اGôــا املتعــة والفائــدة، و�ــذا ÆعÞــ! أن $دب GóــدفيتخيلLــا،  تباطــ�ــشعره ونkــ\ه ر مــن و يــرتبط ا

ً
ا ًقــا وثير

ـــھ  $خالقيـــــة الـــــسائدة .ـــــ- ا�aتمـــــع، بمنظومـــــة القـــــيم ــــن �ـــــذه كمـــــا أنــ .ـــــ- التعب?ـــــ\ عـ ÆـــــسLم بفاعليـــــة 
فئاGrم العمر1ة وDجتماعية ل ًوفقا�عز1ز�ا لدى املتلق?ن من أبناء ا�aتمع ، بل وÀعمل ع�S املنظومة

  )13، 12، ص 2021الشماس، (

&ھ( ومن صفات :يإخبار ، يجمع .) رابن عبد  ا من $خبار وÁثار، و&ما أنھ ً- كتاباتھ عدديأنھ إخبار
ف?ن بــــاطالعLم الواســـع املمتلكــــ?ن ألدوات البحـــث والتــــص�يف، فمـــن املتوقــــع أن  ومـــن العلمــــاء املعـــر
اتھ من $خبار والقصص وفق معاي?\ علمية من ضمGÎا تحقيق استفادة للمتلقي قد ال  رتdو اختيا ن

، وكذلك التنوع .- ا ا مـن ًملصادر، مما قد Æش?\ إ�� تضمن �ذه $خبـار عـددىيجد�ا .- كتابات أخر
   .املضام?ن ال[\بو1ة الs! يجدر الكشف عGÎا

&ـھ( و1وصـف :شـاعر شــاعر إنـھ ع?ن .ـ- $نـدلس، فقـد قيـل عنـھ بأنـھ أحـد الـشعراء املبـد) رابـن عبـد 
نــق البالغــة والطــالوة، بــل vــانأ$نــدلس، و �ــو أشــLر ون شــعره .ــ- Gõايــة اabزالــة وا�bــالوة، وعليــھ ر 

  )326: ، ص ص2000السامرا�ي، (  واستمرت شLرتھ إ�� عصر اb�الفةشعراء �ذه الف[\ة،

قـ موثق صدو ثقة
َّ

&ھ( ومما يز1د مdانة : د .- ) رابن عبد رالعلمية أنھ وصف بالصدق والثقة، فقد و
صــدوقا، : كتــب ال[ــ\اجم والطبقــات أنــھ vــان

ً
ِرا، ثقــة، لــھ عنايــة بــالعلم وثقــة وًموثقــ َ

ِ
ْ َ

ِ
ُوايــة لــھ م¹ــسقة، ُ َ َ َ

ًوخطـــھ aöـــة عنـــد أ�ـــل العلـــم؛ ألنـــھ vـــان عاملــــا ثIتـــا، كمـــا وصـــف أيـــضا بالبالغـــة والـــذvاء، والديانــــة  ً ً

ع اســـة إنتاجLـــا ، وال شـــك أن vـــل �ـــذه الـــصفات �عSـــ- مـــن أســـLمھ بوصـــفھ روالـــو رÉ�ـــصية يمكـــن د
، واست   .باط مضامينھ ال[\بو1ة�يالفكر

&ــھ $ندلــ#"!(�ـشأ و ّرطبــة، و�ـ- مــن أعظــم املــدن $ندلــسية، وvانــت �ــشبھ إ�ــ� .ــ- مدينــة ق) رابــن عبد

يحد كب?\ مدينة �غداد حاضرة العباسـي?ن، وعGÎـا يقـو املقـر ة .ـ- مبـا�ي قرطبـة : "ّل رو1حdـى أن العمـا
وقـد سـمعت ... والزا�رة والز�راء اتصلت إ�� أن vان يمـ÷"ï فGÍـا لـضوء الـسرج املتـصلة عـشرة أميـال

Gàدعن ما فضل هللا �عا�� بھ تر وGõر�ا ... را من بركة وما ينIت فGÍا من القمح وطيبھ، وفGÍا جبال الو
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ب بر1 ْإن صغر عند�ا عن عظمھ عند إشIيلية فإن لتقا جـھ معÞـï آخـر ر ه ومر وھ �نالك وتقطع خـد ر
ة  اده نضا ج ما  ، و.- جوانبھ من الIسات?ن واملر 1ادة أ�س، وكk\ة أمان من الغر ، و روحالوة أخر ز و ق زى

،" (و&aãة   )217، 216، ص3، ج1997 ياملقر

ز مظــــا�ر ال[ــــ\ف .ــــ- ا�aتمــــع $ندلــــ#"! �ــــسIب "و1تــــ�È مــــن وصــــف قرطبــــة .ــــ- الــــنص الــــسابق  وبــــر
د�ــــار Dقتــــصادي، مــــع $خــــذ بنظــــر Dعتبــــار إقبــــال أ�ــــل $نــــدلس عSــــ� ا�bيــــاة الفكر1ــــة �ــــسIب  ز�

bتمــوا با��ركــة العلميــة Dسـتقرار الــسيا�"! ومــا تبعــھ مــن �ــشاط اقتــصادي، و1ــأ�ي .ــ- مقدمــة مــن ا
عامل، إذ vان وسط$م?\ عبد الرحمن $

ً
 بالشرÀعة والفلسفة، وقد شا

ُ
نبھ باملأمو العبا�"! .- طلبھ 

ات كمـــا حـــدثتللكتـــب الفلـــسفية، وكـــذلك ابنـــھ $م?ـــ\ دمحم الـــذي أ�ــــشأ نـــواة مكتبـــة القـــصر،  ر تطــــو
، امالئمة .- عLد�م �ا .- املشر ق، �عد ان¹شا ق، مGÎا انتقال صناعة الو ر إ�� $ندلس وإقامة مراكز ر

  )321، ص 2000السامرا�ي،  ("لصناعتھ .- مدينة طليطلة وشاطبة

,ـــھ ود:رتـــأث�l مFـــان الkـــشأة عiـــh _�ـــصية ابـــن عبـــد   واملنـــاظر ر .ـــ- �ـــذه الب³ئـــة املليئـــة بـــالعطر والـــو
&ھ�شأ (؛ الطبيعية اb�البة عد الsـ! �ـساGÜـا طبيعأجواء بـالده وا بً، وأمï"ù شبابھ مستمتع)رابن عبد

ظّالــناللLــو وعSــ� 
ْ

ّ، حsــï $نــدلسســماع الغنــاء اللــذين شــاعا .ــ- الطرب و بــالغنــاء، ولــذا فقــد أولــعم و

ّأصـبحت بالطـات $مـراء مـسارح للمغنيـات اللـوا�ي كـن يفـدن مـن مختلـف $قطـار العر&يـة  ، وغ?\�ـاّ
اد �ــــذا مــــستأثرة  قرطبــــة vانــــتوقــــد  ، شــــIيليةإ�  انتقــــل مركــــز الغنــــاء إ�ــــإ�ــــ� أنالفــــن، ّوباســــتقبال ر

ـــــــردت قرطبــــــــــةف ــــذّتفـــ ــــــــمة $دب  حي�ئـــــــ ـــــھ، وأصــــــــــبحت عاصــ ـــــوم  بــــــــــالعلم والفقــــــ ــــــعاع لعلــــــ ومركـــــــــــز إشــــ
  )2ص، �ـ1404$ندل#"!، : قميحة، .-(الدين

&ھ( أن يتأثر من الطبي`-وvان  ع³ش �ذه ا�bياة وGÀذه الطبيعة الs! تم?@ت Gàا $ندلس،  à)رابن عبد
العقــد ( .ــ- ثنايــا املن¹ـشر يالحــظ مـن خــالل شــعره ، و�ـذا مــا يمكــن أنعبــثمــن طـرب ولLــو وبمـا فGÍــا 

 خــالل العقــد الرا�ــع مــن ّوغ?ــ\ مــن نمــط حياتــھ وا�تماماتــھ �ــذه العبــث قــد تــاب عــن لكنــھ ،)الفر1ــد
فاتجھ إ�� �علمعمره، 

ّ
اb�ـشÞ!، و&قـي بـن مخلـد، ّابـن وضـاح، و الفقھ، وتتلمذ ع�S شـيوخ عـدة مـGÎم 

اســـة الفقـــھ مـــدخال والف[ـــ\ةو.ـــ- تلـــك   ل¹ـــسلم املراكـــز ًطر1قـــار vانـــت د
ّ

 .ـــ- الدولـــة، الرفيعـــةواملناصـــب 
ـــة بال ــــــم العر|ــــــــي وخاصــــــــة قرطبـــــ ـــــامتألت املــــــــدن $ندلــــــــسية الsــــــــ! خــــــــضعت ل�áكــ ـــــاء والفـــ ـــاء فقLـــ علمـــــ

  )2ص�ـ، 1404$ندل#"!، : قميحة، .-(و$دباء

&ھ " :أعمالھ �دبية  لھ ، Dشتغال .- أخبار $دب وجمعLاا فغلب عليھًرشاعرا مذvورvان ابن عبد 
و�ــ- قـصائد ومقـاطيع .ــ- املـواعظ والز�ـد، نقــض Gàـا vـل مــا ) َّاملمحـصات( منـھ مــا سـماه ،شـعر كث?ـ\

كSــــ-، ("لقالــــھ .ــــ- صــــباه مــــن الغــــز وال�ــــس³ب Lا Gàــــا، vالتو&ــــة مGÎــــا َصّمحــــ) "207، ص 1، ج2002رالز
  ).102، ص1966ابن أ|ي نصر،  ("لGÍاوالندم ع

ّل�ــــساخ وأضــــاف ا) العقــــد(ســــماه أ ،$دبن أشــــLر كتــــب ِفمــــ) العقــــد الفر1ــــد(أمــــا كتابــــھ و ّ

ن لفظ  كS-،  ()الفر1د(واملتأخر ) العقد الفر1د(سماه أ1قال إنھ �و من  و،)207، ص 1، ج2002رالز
 ملـا فيـھ مـن )عقـد(، فLـو )العقـد الفر1ـد(وذكـر أنـھ أسـماه نفسھ عـن �ـسميتھ Gàـذا Dسـم بّتحدث إذ 

اعتمــد .ـــ- تأليفـــھ  و،دقــة املـــسلك وحــسن النظـــامملــا تم?ـــ@ بــھ مـــن ) فر1ـــد(و  مختلــف جـــوا�ر الكــالم،
ه وم اختيـــارو القــــرآن (الكتـــب الـــسماو1ة  vمـــصادر دي�يــــة، عSـــ� مـــصادر كث?ــــ\ة، مGÎـــا وضــــوعاتھرأخبـــا

اةو� وا�bــديث النبــو الــشر1ف، ومGÎــا  ،)رنجيــل والتــو
ّ 1خيــةّي كتــا|ي ابــن قت³بــة ، كرمــصادر أدبيــة وتا

ف( رعيـــو $خبـــار، واملعـــا وكتـــاب امل�ـــ\د  )وان، والـــبخالء، والبيـــان والتIيـــ?ن�bيـــا: (كتـــب اabـــاحظ و،)ن
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ــــة ودمنـــــة(، وكتـــــا|ي ابـــــن املقفـــــع )الdامـــــل( ، وكتـــــاب أ|ـــــي عSـــــ- القـــــا�- ) و$دب الكب?ـــــ\ والـــــصغ?\،vليلـ
غ?ـــ\ ذلـــك مـــن إضـــافة إ�ـــ�  لـــشعراء جـــا�لي?ن وإســـالمي?ن، شـــعر1ةدواو1ـــن ، كمـــا اعتمـــد عSـــ� )$مـــا�-(

  )3ص�ـ، 1404$ندل#"!، : قميحة، .-( الكتب الs! تناولGÜا يداه

فيھ vاتبھ جمع  ، ومتنوعة فيھ أخبار طر1فةكتاب متعة؛" )العقد الفر1د(كتاب ولذا جاء 
و.ـ- ،  وترتيGHـاLاتـص�يفعـرض �ـذه املوضـوعات و، ولكنـھ أحـسن موضوعات مختلفة .ـ- كتـاب واحـد

، والGÜذيب ة ا�bسنةقصد إ�� الع�\ ن املؤلفثم إ ،الكتاب نماذج جميلة من الشعر والنk\ و$قوال
خ،  ("اb�لقي   )212، ص4، ج1984وفر

&ـــھ قـــد ) العقـــد الفر1ــد(&تــصفح كتـــاب و إ�ـــ� خمـــسة وعـــشر1ن ھ قــسمريتـــ�È أن ابـــن عبــد 
ًكتابا، وشGHھ �عقد يضم خمسة وعشر1ن aöرا كر1ما،  ً ( ، ثـم )الفر1ـدة( وأتبعـا بــ، )اللؤلـؤة ( بدأ�ا بــً

ـــا،) الزمـــــردة( ثـــــم) اabـــــو�رة(، ثـــــم )الياقوتـــــة( تلGÍـــــا، )املرجانـــــة ( ، ثـــــم )اabمانـــــة(، ثـــــم )الز&رجـــــدة  تلGÍــ
، و|عـد�ا .- الوسطو�ذه تقع ) الواسطة(، ثم )ا�aنبة( ، ثم)العaþدة(، ثم )الي¹يمة( ثم ، )رةالد(

ميعLــا ، و�كــذا عSــ� أن تقابــل ج)الي¹يمــة الثانيــة(ثــم )  الثانيــةالعــaþدة(، ثــم )الثانيــةا�aنبة(تــأ�ي 
د تــص�يفھ ألنمــاط ال��ــصية .ــ-  ،)الواســطة(نظائر�ــا .ــ- مــا قبــل  كتــاب الياقوتــة .ــ- العلــم (روقــد و

  ).�سان وسائر ا�bيوانز&رجدة الثانية .- بيان طبا�ع �كتاب ال( و،)دبو$

,ھ �ندل*(): را\Nو الثاQي رأنماط ال��صية وفق تصو ابن عبد    :ر

�
ُ

ة داخـــ" :ّعــرف ال��ـــصية عSـــ� أGõـــا يـــونج،  ("ل العقـــلرمجموعـــة مـــن التفـــضيالت ا��فـــو
ً، كما �عرف أيضا بأGõا )13، ص2011 جميع خصائص الفرد املستقرة ب?ن تdامل المفLوم Æش?\ إ�� ّ
الـــشر1ف?ن، (لتكيـــف مـــع ب³ئـــة دائمـــة التغ?ـــ\ .ـــ- ا أســـلوب الفـــرد.ـــ- تنظـــيم فر1ـــد يحـــدد لتبـــدو ا ��ـــسIي

ن،    )321، ص2018ووآخر

إ�� حد  نمط سلوvي مركب، وثابت  ال��صيةيتفق علماء النفس ا��دث?ن ع�S أنوd1اد 
نكب?ـــ\، يم?ـــ@ الفـــرد عـــن غ?ـــ\ه، يتdـــو مـــن تنظـــيم فر1ـــد �aموعـــة مـــن الوظـــائف والـــسمات، و$جLـــزة 

، (لب³ئــة مــع اجابة، وأسـلو&ھ املم?ــ@ .ــ- التكيــف ًاملتفاعلـة معــا، تحــدد طر1قــة الفــرد .ــ- Dســت يالــشمر
  )452، ص2017أخرس، 

ـــــالنمط ال��ــــــــــâ"!و ـــــصد بـــــ ـــــــاليب": 1قـــــ ــــك $ســـ ــــــصية تلــــــ ــــــسلوكية والتفــــــــــضيالت ال��ــــ  الــــ
ات الsـ! يaáــأ إلGÍـا الـ��ص للتعب?ــ\ عـن مزاجـھ  مــع تـھ ال��ــâ"! الفر1ـد لـھ، .ــ- إطـار عالقروDختيـا

تيÞــــھ اabديــــد وطا�عــــھذاتــــھ، مــــن ذلــــك الرغبــــة .ــــ- �عرفــــ تعــــددة أو امل ھ اليــــومي واختيــــار �واياتــــ!و الر
  )28، ص2001فرج،  ("تفردةامل

&ھ(عد تص�يف Àُو ألنماط ال��صية من التص�يفات النفسية، الs! تر&ط ب?ن  )رابن عبد 
ا Æــسعد�ا،  نمــط الــنفس ونمــط ال��ــصية، وقــد اعتمــد .ــ- تــص�يفھ للــنفس الIــشر1ة عSــ� معرفــة مــ
رفلdل نمط من أنماط ال��صية أمو تحقق لLا السعادة، فيعت�\ $ساس الذي بïÞ عليھ ابن عبد 

ر(ر&ھ تص�يفھ للنفس الIشر1ة �و  �عرف نمط ال��صية الذي ي�تq! إليھ ï أنھ يمكن بمعÞ) والسر
ر؟ (: عــن ســـؤالإجابتـــھىمحتــو  بنــاء عSـــ� Éــ�ص مـــا ه عــن أكkـــ\ $مـــو ) ومـــا الــسر رفبنـــاء عSــ� إخبـــا ر

&ــھ .ـ- كتــاب الز&رجـدة الثانيــة .ــ- ليمكـن معرفــة نمــط É�ـص³تھ، يقــو ا ًتحقيقـا لــسعادتھ، ربـن عبــد 
نو �عــو هللا وتوفيقــھ .ــ- طبــا�ع ��ــسان وســائر ونحــن قــائل: "بيــان طبــا�ع �Dــسان وســائر ا�bيــوان ن

ر؛ إذ لــم يكــن مـدار الــدنيا إال علGÍـا، وال قــوام $بــدان  وا�bيـوان، وتفاضــل البلـدان، والنعمــة والـسر
إال Gàــا؛ وإذ �ــ- نمــو الفراســة، وتركيــب الغر1ــزة، واخــتالف الLمــم، وطيــب الــشيم وتفاضــل الطعــوم، 
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ر،  عSـ� تبــاين أحـوالLم، واخــتالف �ممLـم وتفــاوت عقـولLم، ومــا ووقـد تdلــم النـاس .ــ- النعمـة والــسر
جل مGÎم .- طبعھ، و1ؤلفھ .- نفسھ، و1ميل إليھ .- و�مھ؛ وإنما اختلف الناس .- �ذا  ريجا�س vل 

  )243، ص 7�ـ، ج1404$ندل#"!، " (املذ�ب الختالف أنفسLم

Lم، إذ يــرتبط ىفLـو يــر أن اخـتالف النــاس فيمـا بيــGÎم فيمـا Æــسعد�م، �ـو معيــار لتـص�يف
تباط ب?ن السمات النفسية )لالعقو(وتفاوت ) الLمم(�ذا Dختالف باختالف  D ذا�ة إ��  ر، .- إشا ر

ات العقلية من جLة، و&?ن  ر(روDنفعالية والقد وعامل الشعو بالسر   .ىمن جLة أخر) ر

ــــذة و$لـــــم بـــــاختالف  ـــاط اللـ تبــ ـــرة أيـــــضا إ�ـــــ� ا اســـــات النفـــــسية املعاصــ رو�ـــــش?\ �عـــــض الد ر
كـــذلك ىصية ��ـــسان، ف?ـــ\ عو1ـــضة أن اللـــذات وÁالم تختلـــف بـــاختالف $فـــراد وثقافـــاGrم وÉ�ـــ

تياحــو1ــضرب مثــاال عSــ� ذلــك بــأن مــستوا�م اb�لقــي،  ًالــنغم املوســيقي الــذي ÆــسIب ا ا لــدى الرجــل ر
ال�@يـــھ يرضـــيھ أن العـــادل القاðـــ"! أن ، و�حـــساسر�ـــف ما لـــدى فنـــان ًالعـــادي قـــد يث?ـــ\ أملـــا وضـــيق

، و1ؤملھ أن يصدر حكما ظاملًإذا vان مذنباaþن ع�S صديق عز1ز يحكم بال
ً

 ًإذا vان بر1ئاا ع�S عدو 
تبــاط الـشعو باللــذة و$لــم بـنمط ال��ــصية ســواء )65، ص1996عو1ـضة، ( ر، والــشا�د �نـا �ــو ا ر
  .الىvان �ناك اتفاق مع محتو تلك $مثلة السابقة أم أ

&ھ Æستخدم  و ر(ى قر1بة املعïÞ من أحيانا vلمة أخررvان ابن عبد ِالن(، مثل )والسر
، )عمةّ

حـدد أنمـاط لعن �ذا ال¹ساؤ  �جابات ىمحتو و&ناء ع�S ،)أطيب الع³ش(و ) النعيم(، و )اللذة(و 
الـــنفس املال��ــصية ذات :  ثالثــة أنمـــاطال��ــصية .ـــ-

َ
ل
َ

الــنفس الغـــضIية، ال��ـــصية ذات كيــة، و
ةةّالنفس الGHيميوال��صية ذات   إ�� أن �ذا التص�يف ال ÆعÞ! وجود حدود فاصلة ر، وتجدر �شا

ـــن  ـــــاط جميعLـــــــا، إال أن �نـــــــاك مــــ ــــ� �ـــــــذه $نمــ ـــــاط، فـــــــالنفس الIـــــــشر1ة تحتـــــــو عSـــ يبـــــــ?ن �ـــــــذه $نمــ
ـــم املواقـــــف وفـــــق  ـــا نمـــــط عSـــــ� النمطـــــ?ن Áخـــــر1ن، و1تـــــصرف .ـــــ- معظــ ال��ـــــصيات مـــــن Æغلـــــب علGÍــ

  :سلوكيات أحد �ذه $نماط، الs! تتمثل فيما يأ�ي

 امل ذات النفسال��صية: أوال
َ

ل
َ

   :كية

&ھ(ىير   أر�� أنواع النفس، ولذا أسما�ا املأن النفس امللكية �-) رابن عبد
َ

ل
َ

كية، و�و إما 
يقــصد Gàــا ال¹ـــشبھ باملالئكــة، أو ال¹ـــشبھ بــامللوك، فمـــن حيــث شـــLGHا باملالئكــة؛ فـــألن مــا Æـــسعد�ا ال 

ر.ــ- أمــو شLوات، وتجــد ســعادGrا ر، ف¥ــ! تفكــر .ــ- أمــو أر�ــ� مــن الــًكث?ــ\ا بالــشLوات اabــسديةيــرتبط 
قيا مGÎا  \kأك� ، وتحدد أ�دافLا .- �ذا �طار من الر�- والغايات $سïq، وأما شLGHا بامللوك، فdأنھ ر

لير1ـــد أن يقــــو إن أ�ــــ�اب �ــــذه الــــنفس �ــــم $جـــدر بــــأن يdونــــوا مــــن اd�bــــام وامللــــوك، أو أن �ــــذه 
  .سلطاناع النفس بمثابة امللك والالنفس بال�سبة لبقية أنو

&ــھ(ىو1ـر  أ�ــم مــا يم?ــ@ نمــط ال��ــصية امللكيــة عــن غ?\�ــا، ) العلــم و$دب(أن ) رابــن عبد
َ

�ما فLو Æعت�\ !sاصية ال�bااGà صيةولذا ،  النفس امللكيةتختص�ذه ال�Lصية ف�É )و ، )علميـة
&ــــھ، )عاقلــــة( ريقـــــو ابــــن عبـــــد  اك : "ل ـــ- العلـــــوم، وإد ـــ?ن .ــ ــا �مـــــھ اليقـ ـــGÎم مـــــن نفــــسھ ملكيـــــة، فإنمــ رومــ
ً، و1قــو أيــضا)243، ص 7�ـــ، ج1404$ندلــ#"!،  ("�bقــائق، والنظــر .ــ- العواقــبا نونحــن قــائلو ": ل

قبحمـد هللا وتوفيقــھ .ــ- العلــم و$دب؛ فإGõمــا القطبــان اللـذان علGÍمــا مــدار الــدين والــدنيا، وفــر مــا 
 العقــــل، ّبــــ?ن ��ــــسان وســــائر ا�bيــــوان، ومــــا بــــ?ن الطبيعــــة امللكيــــة والطبيعــــة الGHيميــــة؛ و�مــــا مــــادة

ح ووسراج البدن، ونو القلب، وعماد الر    ).76، ص 2�ـ، ج1404$ندل#"!، (" ر
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&ھ(ى?\ ف   :أن) رابن عبد 

  .العلم و$دب �ما أساس ا�bياة، سواء ما يتعلق بالدين أو بالدنياـ 

اد حظ ��سان منلتفر1ق ب?ن ��سان وسائر ا�bيوا �و معيار ا العلم و$دب ـ امتالك   زن، فdلما 
تقى .- سلم ��سانية  العلم و$دب vلما ا

ّ
جـة أك�ـ\يفكر وابتعد عن طبيعة ا�bيوان الذي ر  ربد

ـــتم �ــــشLواتھ أكkــــ\ مــــن ا�تمامــــھ بـــــالعلم و$دب  ـــLواتھ، وعSــــ� العكــــس، فــــإن ��ـــــسان املLـ ـــ- شـ .ـ
  .عالم ��سانية قدر ابتعاده عن العلم و$دبÉ�ص يIتعد عن 

ـــ امـــتالك ، )الـــشLوانية(وال��ـــصية الGHيميـــة  امللكيـــة ال��ـــصيةفر1ـــق بـــ?ن  معيـــار الت العلـــم و$دبـ
  )ال��صية العلمية(ولذا يمكن أن يطلق ع�S ال��صية امللكية 

ـــ   �تمـــام بــــD$تلفـــة، ب دالعلم و�ـــصية ��ـــسانية ا��يـــؤثر تـــأث?\ا إيجابيـــا .ـــ- جوانـــب ال�� العقـــل، (ً
ح ، و&ال�ـسبة للبـدن �مــا )املـادة(قـل �مـا فـالعلم و$دب بال�ـسبة للع ،)وواabـسد، والقلـب، والـر

) رالنـو(يق $�ـداف، و&ال�ـسبة للقلـب �مـا  الذي يو×� الطر1ق و1رشد إ�� سبل تحق)السراج(
ح فLما وال   .Gàما �ستقيم وعلGÍما �عتمد) عماد�ا(وبص?\ة، وأما بال�سبة للر

&ـــھ(ىو1ــر  لعلـــم .ـــ- يـــصنف ا، إذ )العلـــم والعمـــل والعقــل(أن �نـــاك عالقــة بـــ?ن ) رابـــن عبد
يذلــك العلــم النظــر الــذي ال Æــستفيد : )ا�bمــل(1قــصد �علــم ، وْعلــم حمــل، وعلــم اســتعمال: نــوع?ن

نمنـــھ صـــاحبھ ولـــم يفـــد منـــھ ا�aتمـــع بـــأن ظـــل .ـــ- طـــو النظر1ـــة دو دخولـــھ ح?ـــ@ التنفيـــذ والتطبيـــق  ر
سـة أو ) لا�bمــ(ذلــك العلـم الـذي انتقــل بـھ حـاملوه مــن مرحلـة فLـو  ؛)Dسـتعمال(أمـا علــم ، ورواملما

ل، والـصنف $و مـن العلـوم )التطبيـق(و ) Dسـتعمال(إ�� مرحلة ) التذكر وDحتفاظ(أو ) النظر1ة(
&ـھالثــا�ي �ـو العلــم النـافع ، ب³نمـاّ مــضرصـنف ر، يقــو ابـن عبــد  ل، وعلــم ِمـُعلــم ح: والعلــم علمـان: "ل

  ، )76، ص 2�ـ، ج1404$ندل#"!، (" وما استعمل نفعّل؛ فما حمل منھ ضر، ِعمُاست

ال��ــصية امللكيــة الsــ! Grــتم بــالعلم، ال يقتــصر فائــدة العلــم .ــ- العمــل بــھ، وأن تتمثــل ف
اســـتعمال (إ�ـــ� مرحلـــة ) حمـــل العلـــم( مـــن مرحلـــة ا�تمامLـــا بـــھ عSـــ� مجـــرد حملـــھ، بـــل ت[\�ـــ� لت�تقـــل

 ال Æـستفيد منـھ وال يفيــد �ـو مجـرد وعـاء وضــع فيـھ العلـم،وأن الـذي يظـل .ـ- املرحلــة $و�ـ� ، )العلـم
Áخر1ن.  

) ِال��صية العلمية( بل و�ش[\ط .- ، الs! �عS- من قيمة العمل بالعلم ولعل �ذه النظرة
 تتفـق مـع وجLـة النظـر $صـولية ا و1فيد من حولLا فيما يفيد نفسLإياه ةمستخدم�عمل �علمLا  أن

ْيرفع ا� الذين آمنوا منكم" :ل�سالمية، ففي تفس?\ قو هللا �عا�� ُ َْ ُ
ِ

َ ََ ُ
ِ

َّ َّ
ِ

جات وا�ْ ُ والذين أوتوا العلم د َ ََّ َُ َ ٍَ َر َ ْ َّ
ِ ِ

ْ ُ
 

ٌبمـــا �عملـــو خب?ـــ\
ِ

َ َن
ُ َ َْ َ

يرفـــع هللا الـــذين أوتـــوا العلـــم مـــن أ�ـــل �يمـــان عSـــ� املـــؤمن?ن "أي ]11: ا�aادلـــة ["ِ
ا بــــھالــــذين لــــم يؤتــــوا العلــــم بفــــضل علمLـــــم جــــات، إذا عملــــوا بمــــا أمــــر و د ، ("ر ، 23، ج2000يالط�ـــــ\

جات ف، )247ص ط مــــررفـــع الــــد العــــالم العامــــل، : بالعمـــل بــــالعلم، كمــــا يقــــصد بالعـــالم الر&ــــا�يوشر
ّالر&ــــا�ي: "ليقــــو القرطéــــ!  إذا لــــم Æعمــــل �علمــــھ فلــــ³س العــــالم بــــدين الــــرب الــــذي عمــــل �علمــــھ؛ ألنــــھ: ّ

  .)122، ص4، ج1964القرطé!، "(�عالم

، كمـا  وفLمـھ�ـو أداة اسـتقبال العلـم العقل .- أن) العلم(و ) العقل(وتكمن العالقة ب?ن 
أن البصر �و ا�bاسة املسئولة عن استقبال $لوان، والـسمع �ـو ا�bاسـة املـسئولة عـن اسـتقبال 

&ـھ العلـوماستقبالل$صوات، فكذلك العقل �و املسئو عن  ر، واك¹ـساب املعرفـة، يقـو ابـن عبد : ل
Æّعمـــل .ـــ- تقبـــل العلـــوم vالبـــصر .ـــ- تقبـــلالعقـــل " ندلـــ#"!، $( " $لـــوان والـــسمع .ـــ- تقبـــل $صـــواتّ

ف تر&و1ـا أن حاسـs! البـصر والـسمع اليقتـصر عملLمـا عSـ� ، )77 ،76 ، ص2�ـ، ج1404 ومن املعـر
ً

و
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اســتقبال $لـــوان واســـتقبال $صـــوات فقــط، بـــل �مـــا أداتـــان مLمتــان .ـــ- �ســـالم الســـتقبال و�علـــم 
ف شأGõما شأن العقل، إذ يقو هللا �عا�� .- كتابـھ العز1ـز لالعلوم واملعا ُوا�: "ر َّ ِ أخـرجكم مـن بطـو َ نِ

ُ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ َ

أمLاتكم ال �علمو ش³ئا وجعل لكم السمع و$بصار و$ف
ْ ْ ْ ُ َ َُ ََ َ َ ََ ْ َّ ُ ُ ْ ََّ ْ َ َ َْ ََ ً ْ َ َن

َ
ِ َ ُ

ن َئدة لعلكم �شكر و ُ ُ َ ُ َّْ ْ َ َ َ َ
  .]78: النحل ["ِ

ة ال يوصـف بـھ إال الـ��ص املـتعلم،  ه صـفة وقـد ؛ فـإن العقـل باعتبـا رومن ناحيـة أخـر ر ى
ولـــذا فال��ـــصية فيـــص?\ كمـــن ال عقـــل لـــھ، ) العقـــل(جا�ـــل ال يوصـــف بــــ  وvـــلفdـــل مـــتعلم عاقـــل، 

&ـھامللكية توصف بأGõـا É�ـصية علميـة وÉ�ـصية عاقلـة، وسـر عقلLـا �ـو علمLـا،  ريقـو ابـن عبـد  : ل
ًالعاقل إذا لم Æعلم ش³ئا vان كمن ال عقل لھ، والطفل الصغ?\ لو لم �عرفھ أدبا وتلقنھ كتابا vان " ًّ ّ

ّ الدوابvّأبلھ الGHائم وأضل   )77 ،76 ، ص2�ـ، ج1404$ندل#"!، ("ّ

نولكــن املقــصود بــالعلم �نــا �ــو العلــم املــستعمل ال العلــم ا��مــو فقــط، ولــذا قــد يdــو   ل
ن وأكkـــ\ عقـــال، نظـــرا لdـــو العلـــم اb�ـــاص بـــھ علـــم اســـتعمال ال علـــم حمـــل، ًعلمـــاان أقـــل س�نـــاك إ�ـــ ً

&ــھ)لعلــم ا��مــوقليــل العلــم املــستعمل خ?ــ\ مــن كث?ــ\ ال(فالقاعــدة �نــا أن  ر، يقــو ابــن عبد فــإن : "ل
اعم فقال زعم  أيـا وأنبـھ : ز رإنا نجد عاقال قليل العلم، فLو Æستعمل عقلھ .- قلة علمھ فيdو أسد  ّ ن

د ومصا  فـإن aöتنـا عليـھ مـا قـد ذكرنـاه مـن ؛در من الكث?ـ\ العلـم مـع قلـة العقـلرفطنة وأحسن موا
:  قيـل للمLلـب،قل خ?\ من كث?\ه يحفظـھ القلـب العحمل العلم واستعمالھ؛ فقليل العلم Æستعملھ

ك ما أدركت: قيل لھ. بالعلم: بم أدركت ما أدركت؟ قال رفإن غ?\ك قد علم أكk\ مما علمت ولم يد
ّ .

  )77، 76، ص2�ـ، ج1404$ندل#"!،  ("ذلك علم حمل و�ذا علم استعمل: الق

&ــھ(إن  أنــھ ال و )لــة �علمLــاعام(ّأن ال��ــصية امللكيــة É�ــصية  �نــا يؤكــد عSــ� )رابــن عبد
و�نـا البـد مـن فائدة من كk\ة العلوم واملؤلفـات واملـصنفات طاملـا لـم تـدخل ح?ـ@ التنفيـذ والتطبيـق، 

سـاتھ وسـلوكھ  رالتفرقة ب?ن عالم متعلم عمل �علمھ و&ما �علمھ وأصـبح قـدوة لغ?ـ\ه بمـا �علـم .ـ- مما
ّ ّ

ــــ\ه، وعـــــالم آخـــــر مــــــتعلم لكنـــــھ الÆع ــــومي وا�bيـــــا�ي الـــــوظيفي وغ?ــ مـــــل بمــــــا �علمـــــھ و1نـــــاقض فعلــــــھ اليـ
ـــر  ـــة عSــــ� العلـــــم والعلمـــــاء ولـــــم يـــــصبح نموذجـــــا Æغــ ـــا �علمـــــھ حsـــــï أصـــــبح عالــ ســــاتھ أقوالـــــھ ممــ يومما ر

جاء Dستفادة ، باالقتداء  !qات أو دو ترصد م?@انيات للبحث العلL- التفرقة ب?ن ج	ركما أنھ ي�ب ل
نالعلمية القصو منھ ومن جميع باحثGÍا .- جميع ا�aاالت وتdو  ل�ذه الـدو متقدمـة عSـ� أكتـاف ى

&ــــھ  رونتــــائج البحــــث العلqــــ! Gàــــا، و�ــــو مايــــدخل .ــــ- بــــاب العلــــم املــــستعمل عSــــ� حــــد �عب?ــــ\ ابــــن عبــــد 
ى$ندل#"!، و&?ن جLات أو دو أخر تجعل البحث العلq! .- مؤخرة أولو1اGrا، بل وتجعلھ .- أغلـب  ل

  .- الLيdل Dجتما{-$حوال وسيلة أو أداة لل[\قية أو للتحر1ك والتدرج الوظيفي .

فـف ُوقد ينطبق �ذا ع�S كث?\ من $بحاث والرسائل العلمية الs! ي ركتفى بوضعLا عSـ� أ
ناملكتبات دو استفادة مGÎا .- �غي?\ الواقع، وخاصـة .ـ- مجـال ال[\بيـة والعلـوم ��ـسانية، فكـم مـن 

و1ظــــل .ــــ- ) أو غ?\�ـــالتطــــو1ر أو �عز1ـــز أو تنميــــة أو اســــ[\اتيجية رتــــصو مق[ـــ\ح (بحـــث يحمــــل عنـــوان 
&ــھ ـ علمــا  رمرحلـة Dق[ــ\اح النظــر دو أن يـدخل ح?ــ@ التنفيــذ، ممـا يجعلــھ ـ وفـق تــصو ابــن عبد ر ن ي

ات العقل   .رمحموال ال Æستفاد بھ، وال ينq! قد

&ــھ بقولــھ)العلــم، والعقــل، والــنفس(قــة بــ?ن العالوأمــا  العلــم " :ر، فقــد أو×ــ�Lا ابــن عبــد 
إذا vـان قائـد بـال سـائق �لكـت، وإن vـان سـائق بـال قائـد أخـذت  ذود؛ فـوالـنفسقائـد والعقـل سـائق 

فLـــو Æـــشبھ ، )77، ص 2�ــــ، ج1404$ندلـــ#"!،  ("ا وشـــماال، وإذا اجتمعـــا أنابـــت طوعـــا أو كر�ـــاًيمينـــ
، )سـائق(و ) قائـد( إ�ـ� مجـردة �ـ��ص جا�ـل ير1ـد أن يـصل إ�ـ� �ـدف مـا، ولـذا فLـو يحتـاج الـنفس 
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نيdو من $مام، يوجھ و1رشد بمثابة : ، فالعلم قائد)العقل(�و ، وسائقLا )العلم(وقائد النفس �و 
ا ، وأمـــا ًرالقـــدوة يقتـــدى Gàـــا، حsـــÆ ïـــستقيم الـــ��ص وال يحيـــد عـــن الطر1ـــق املـــستقيم يمينـــا أو Æـــسا

ن يdو من اb�لف Æسو وÀستحث و1حq!، و&دونھ يdو الLالكالذي) سائقال(فLو لعقل ا ق   .ن

&ــھ $ندلــ#" !، قــد جعــل العلــم و$دب �مــا معيــار التفرقــة ريتـ�È ممــا ســبق أن ابــن عبــد 
الــــــنفس امللكيــــــة(بــــــ?ن 

َ
ـــ- )الــــــنفس الGHيميــــــة(و)  ــــم �ـــ ) العلــــــم(، وأن )العقــــــل(، وأن أداة اك¹ــــــساب العلــ

الــــذي ) العلـــم(و1رشـــداGõا إ�ـــ� الطر1ـــق املـــستقيم، غ?ـــ\ أن ) الـــنفس(�مـــا اللـــذان يحميـــان ) العقـــل(و
، ولــــذا تبــــدو أ�ميــــة العمــــل )لا��مــــو( العلــــم ال) املـــستعمل(يـــؤدي �ــــذه الوظيفــــة، �ــــو ذلــــك العلــــم 

جــــات  ة ســــمات أو خــــصائص، ، الsــــ! ت¹ــــسم �عــــد)الــــنفس امللكيــــة(ربـــالعلم لdــــي يرتقــــي ��ــــسان .ــــ- د
  :ومGÎاىر فGÍا سعادGrا، �ستمتع Gàا، وت

ات العقليـة امـتالك مجموعـة مـن1) ات وتتمثـل : رالقـد ة عSـ�.ـ- ر�ـذه القـد  ا�bـوار باسـتخدام رالقـد

ــــÇ ودحــــ�bات، اGHســـــات، ض الـــــش ـــرفقــــد "روDســــتمتاع Gàــــذه املما ـــا : وقيــــل لـــــضرار بــــن عمـ مــ

ر؟   )244، ص 7�ـ، ج1404$ندل#"!، ( "إقامة اb�aة وإدحاض الشGHة:  قالوالسر

إحيــاء ى1مكــن اســت�باط �ــذه الــسمة مــن تلــك الــنفس الsــ! تــر ســعادGrا .ــ- و: �يجابيــة العلميــة (2)
د ابـن عالـسنة وإماتـة البدعـة،  &ـھ .ـ- خـصائص الـنفس امللكيـة أنـھ قيـل لـ��صرفقـد أو : ربد

ر؟" ، فLــذه )244، ص 7�ـــ، ج1404$ندلــ#"!،  ("إحيــاء الــسنة وإماتــة البدعــة:  قــالومــا الــسر
�ا املنـوط Gàـا متحليـة باإليجابيـة  رال��صية امللكية ل³ست É�صية سلبية، وإنما تقـوم بـدو

?\يGÜـــا وتم?@�ـــا عSـــ� بقيـــة $مـــم مرتبطـــة ّو�ـــ- امل?ـــ@ة الsـــ! م?ـــ@ هللا Gàـــا $مـــة �ســـالمية وجعـــل خ
ف وتGÎــو عــن املنكــر ": بإيجابيGÜـا، فقــال �عــا�� ن بــاملعر ِكنــتم خ?ــ\ أمــة أخرجــت للنــاس تــأمر ِ

َ ُْ َ ْ ُ ُْ َ َْ ْ
ِ ِ ِ

َ ن ْ ْ َُ َْ َْ َ ْ ََ َِ وِ ُو ُ ْ ُ َُّ
ٍ َّ ْ

ِوتؤمنو با�
َّ ْ ُ

ِ َن ُ
ِ

  ]110: آل عمران ["...َ

ى امللكية تر سعادGrا .- البحث العميق املدقق فالنفس:  وDستمتاع بھالبحث العلq!الرغبة .-  (3)
&ـــــھ رالـــــذي يـــــصل إ�ـــــ� نتـــــائج جديـــــدة، يقـــــو ابـــــن عبد ــــر: "ل ـــال: قيـــــل آلخـ ر؟ قــ ــــا الـــــسر اك : ومـ رإد

ال��ــــصية العلميــــة ، ف)244، ص 7�ـــــ، ج1404$ندلــــ#"!،  ("ا�bقيقـــة، واســــت�باط الدقيقــــة
 وتجنــــب العقبــــات مــــن أ�ــــم ســــماGrا حــــب ا�bقيقــــة، ألن ��ــــسان بطبيعتــــھ يميــــل إ�ــــ� الراحــــة

�ـاق العقSـ-، أمـا É�ـصية العـالم، ف¥ـ! É�ـصية مولعـة بحـب املعرفـة، تجـد  رواملـشكالت و�
تجـــد ، واملـــشكالت والتغلـــب علGÍـــا وســـلوا�ا .ـــ- معاabـــة التوصـــل إ�ـــ� معرفـــة جديـــدةلـــذاGrا .ـــ- 

ان املعامــل، وحــ?ن تdــو .ــ- �ــذا املوقــف نمتعGÜــا .ــ- البحــث .ــ- ثنايــا املراجــع واملdــوث بــ?ن جــد  ر
جة قد ت�سGÍا  رت�#"v ïل لذة سو لذة البحث واملعرفة، لد أمس حاجاGrا املادية، و�- اللقمة ى

  )94، ص1993عزام، (الs! تقيم صلGHا 

جات  (4) جة عالية من د را�bصو ع�S د ر Gõـا ترتقـي .ـ- مـن خـصائص الـنفس امللكيـة أ): ّ�رم النعم(ل
جـات  ِب الـنواملقـصد بــھ �ــو ذلــك الLـرم الــذي يرتــ ،)رم الــنعم�ــ(رد

 وت¹ــسق م حــسب أ�ميGÜــا،َعّ
|ــــع الــــسابقة لتتعــــانق وتتdامـــــل .ــــ- ال��ــــصية لتــــصل Gàـــــا إ�ــــ� قمــــة الLــــرم فتـــــصل  راملراتــــب $
ات و$�ــــشطة �بداعيــــة و�نجــــاز القــــائم عSــــ� العلــــم  زباإل�ــــسان إ�ــــ� تحقيــــق الــــذات باإلنجــــا

&مـــا تختلـــف �ـــذه Dحتياجـــات ��ـــسانية مـــن Éـــ�ص آلخـــر فقـــد تdـــو ناملـــستعمل، و  قاعـــدة ر
جـــل مثـــل خــر1م النـــاعم �ـــ- َتـــأ�ي �عـــم ) $مـــن(، وتحـــت )$مــن( وقمتـــھ ،)الـــشباب( رالLــرم عنـــد  ِ

ـــم )الــــ��ة( ـــï(، ثـ ـــاج بــــن يوســــف b�ــــر1م النــــاعم"، فقــــد )الــــشباب(، ثــــم )الغÞـ ـــال اb�aـ ـــا : قـ مـ
أيت اb�ائف ال ي�تفع �ع³ش$من،: النعمة؟ قال د�ـي: قال لـھ،ر فإ�ي   فـأ�ي ،فالـ��ة:  قـال،ز 

أيت الفق?\ ال ي�تفع الغïÞ، فإ�:  قال لھ،زد�ي:  قال لھ،ر1ض ال ي�تفع �ع³شرأيت امل ْ�ع³ش، ري 
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أي: قال. زد�ي: قال لھ مـا أجـد : زد�ـي، قـال:  قـال لـھ،ت الـشيخ ال ي�تفـع �عـ³شرفالشباب، فإ�ي 
ـــيو... اًمز1ــــد ر؟ قـــــال: قيـــــل ألعرا|ــ ـــ#"!، . ("$مــــن والعافيـــــة: ومــــا الـــــسر ، ص 7�ــــــ، ج1404$ندلــ
جات ، وا)244 �رم النعم(رلشdل التا�- يو×� دَ ِ

ّ:(  

  

  

  

  

  

  

  

  

�رم النعم) 1(شdل َ ِ
ّ  

يتـــ�È ممــــا ســـبق أن ال��ــــصية امللكيـــة É�ــــصية علميـــة عاقلــــة عاملـــة �علمLــــا، تمتلــــك 
ات عقليــة،  �تمـام بــالعلم و$دب، وتـر الــسعادة واملتعـة .ــ- قـضاء وقــت كب?ـ\ .ــ- رقـدD ــاGÍغلـب علÆى

Çـــــ
�bطـــــالع وإقامــــة اDـــ� الالبحــــث و بحـــــث عــــن ا�bقـــــائق واســـــت�باط  ودحــــض الـــــشGHات، وتميـــــل إ�ـ
عSـــ� ا�تمامـــات اabـــسد ) العقـــل واملعرفـــة و$مـــن(، وGrـــتم بـــالقيم العليـــا، و�عSـــ- مـــن قيمـــة الـــدقائق
غباتھ   .رو

1ًبدو أن �ناك من العلماء من صنف ال��صية ��سانية تص�يفا يق[ـ\ب مـن تـص�يف و

غم وجود �عض Dختالفات &ھ،  رابن عبد  ، الذي تحدث عـن نمطـ?ن مـن )البطليو�"!(، ومن �ؤالء ر
&ھ(النفس يقابالن نمط ال��صية امللكية عند  ِالنفس ��سانية، و�- الناطقة، : ، و�ما)رابن عبد

َ َّ

1ــة والفكــر ومحبــة العلــم : فأمــا الــنفس ��ــسانية فمــن خواصــLا"والــنفس ا�bكميــة الفلــسفية،  الر
ْ

و
َّ، وأمــــا الـــــنفس ا�bكميــــة الفلـــــسفية، فمــــن خصائـــــصLاواملعرفــــة وتفـــــضيل $عمــــال اليدو1ـــــة

ِ
ْ َّمحبـــــة : َّ

َالعلوم النظر1ة الs! ال يراد مGÎا أكk\ من الوقوف ع�S حقائقLا فقط، وا�bرص ع�S معرفة أسـباب  ُ ُ َُ ََ ََ ُ ْ َ َْ ْ ِ َ
ِ
َّ ُ

ِ$شـــياء وعللLـــا، وDســـتدالل بظـــوا�ر $مـــو عSـــ� بواطGÎـــا، ومعرفـــة مراتـــب امل َِ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ ْ
ِ

َ رَ
ُ ََ ْ

ِ
ْ

ُوجـــودات .ـــ- الوجـــود،  ُ ْ
ِ

ِوإقامـــة ال�ـــ\ا�?ن، والبحـــث غـــن ا�bكمـــة .ـــ- وجـــود $شـــياء عSـــ� مـــا �ـــ- عليـــھ ِْ َ َ ََ َ َ ِ
ْ َ ْ ْ

ِ
َ ْ ْ

ِ َ َ َ
ِ
، 1988البطليو�ـــ"!،  ("َ

  )52: 49ص

&ھ أنمـاط تق[ـ\ب مGÎـا .ـ- الكتابـات العر&يـة، فLنـاك و رإذا vان للنفس امللكية عند ابن عبد
Lا وت¹شابھ معGÎا .- الكتابات النفسية املعاصرة، فًأيضا أنماط تق[\ب مGrذا ا .- �عض سما�يق[\ب 
 نمـــط الباحــــث أو املستقـــâ"!، و�ـــو (Robbins, 1997) الـــنمط مـــن ذلــــك الـــنمط الـــذي ذكــــره

Investigator  ـم، و1تم?ـ@ بأنـھ يميـلLتتضمن التفك?\ والتنظيم والف !sو الذي يفضل $�شطة ال�و
  .Dستقالليةكذلك $شياء اabديدة أو املبتكرة و ّالتعرف إ��إ�� التحليل وحب Dستطالع و
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ــــــة ـــــ- وظيفـ ـــائف ال��ـــــــصية و�ــ ـــــة بإحـــــــدى وظــــ ــــاط املرتبطــ  و1ق[ـــــــ\ب أيـــــــضا مـــــــن تلـــــــك $نمـــ
الــنمط DنIـساطي املفكــر، والــنمط Dنطـوا�ي املفكــر، فيتم?ــ@ : �مــا، إذ يــرتبط Gàـا نمطان،)التفك?ـ\(

ـــر بأنـــــھ  ـــنمط DنIـــــساطي املفكــ ـــصية الــ ــــ�ص صـــــاحب É�ــ ــــائق املوضـــــوعية vالعـــــالم مLـــــتم باÉbـ �قـ
�- والـواق`- والتجرé1ـ!، وÀـس`�  Dبتdـار و�بـداع الـس`- نحـو  إ�ـ� إنتـاج أفdـار جديـدة، وًغالبـاراb�ا

ة عقالنيـة، vلمـا أمكنـھ ذلـكوالتطـو1ر والتغي?ـ\  ف بـصو ا أنــھ يتعامـل مـع املواقـف والظـر ر، كمـ  فLــوو
�ـا وحلLـا مـن خـالل جمـع  تجھيرا�ا جميعLا ع�S اختالف أسباGàا مشdلة عقليـة يمكنـ املعلومـات زاو

تفــس?\ات منطقيــة، و1ــص�á أ�ــ�اب نتــائج ولللوصــو إ�ــ� ّوالــر&ط بــ?ن املقــدمات البيانــات وتحليلLــا و
الـــنمط Dنطـــوا�ي (صـــاحب É�ـــصية أمـــا �ــذه ال��ـــصية لتقلـــد املناصـــب والوظـــائف التنفيذيـــة، و

?ـــ\ املفLــــوم لآلخــــر1ن، لــــذا فــــإن  مLــــتم بالقـــضايا الداخليــــة والذاتيــــة والواقــــع غفLــــو Éــــ�ص) املفكـــر
جو تحــت �ــذا الــنمط والبــاحث?ن واملفكــر1ن  العلمــاء معظــم - الثقافــة ينــد نواسـ̀ـ ، 2021الطــراد، (ر

  )17، 15، ص ص 2012دمحم، (، ) 412، 411ص

ال��ــــــصية امللكيــــــة(نمــــــط و1ق[ــــــ\ب أيــــــضا 
َ

ــــ\ )  ـــــل اb�مــــــسة الك�ــ ـــــد أ�عــــــاد العوامـ ىمــــــن أحـ
ـــ\ة، التفــــتح أو Dنفتــــاح لل��ــــصية، و�ــــو �عــــد لــــذي Æعكــــس النــــÇÈ العقSــــ- ُ و�ــــو البعــــد اعSــــ� اb��ـ

جــة املرتفعــة  �تمــام بالثقافــة، وتـــدل الدD1وفيـــھ رو رعSــ� أن $فــراد خيـــاليو ابتdــا ن، يبحثــو عـــن ن ن
، أخــرس، ( املعلومـات بأنفــسLم -Muhlig ذكر يــو.ـ- نفــس الــسياق، )464، 463، ص2017يالــشمر

Versen, Bowen, and Staudinger (2012) ( ـ� التجر&ـة سمأنSنفتاح عD تـرتبط باتـصاف الفـردة 
يلفضو الفكر واb�يال،با ة، وتفـضيالت  ل ف البحث عن �ثـا روامليو نحو ظر و سـاتل  الفر1ـدة راملما

ًولذا يرتبط �ذا البعد بالتفو $vاديq! نظرا أل ،وغ?\ التقليديةواملبتكرة  نھ �عد ي¹سم بحب العلم ق
ات ال��ــــصية املــــس¹ندة إ�ـــــ� نمــــوذج ال��ــــصية اb�ما�ـــــ"! ¹ــــش?\ $بحــــاث إ�ـــــ� أن ســــمفواملعرفــــة، 

!qــاديv$ تباطــا وثيقــا بالنجــاح ًالعوامــل تــرتبط ا ً
مــع ســمات الــضم?\ وDنفتــاح عSــ� التجر&ــة الsــ!  ،ر

،  (Stumm, Hell, & Chamorro-Premuzic, 2011) تو×ـ� التـأث?\ $ك�ـ\ عSـ� التحـصيل التعليqـ!
اســة  تباطيــة  إ�ــ�  ,Ekeh & Chinenye)2015( إيكيــھ وشــي�يÞ! روكــذلك توصــلت د روجــود عالقــة ا

ا�"! ��\ة ال��صية املنفتحة ع�S اbنمطضعيفة ذات داللة إحصائية ب?ن    .روالتأخر الد

اســـة و رممـــا يؤكـــد مـــا ســـبق أيـــضا مـــا توصـــلت إليـــھ د وجـــود عالقـــة مـــن ) 2020الـــسLو�-، (ً
اســــة عSـــ جـــات أفــــراد عينـــة الد تباطيـــة ســـالبة دالــــة إحـــصائيا بــــ?ن د را ر ر

ً
 ،!qــــاديv$ ـــؤdمقيــــاس التل �

جاGrم عv �Sل من عامل DنIساطية، وDنفتاح ع�S ا      .b��\ة، واملقبولية، و1قظة الضم?\رود

 يت�È مما سبق أن النفس امللكية �- النفس ا��بة للعلم و$دب، وتمتلك مجموعة من
ات العقليــــة ة عSــــ�رالقــــد 
ــــÇ ودحــــض الــــشGHات، ر، vالقــــد�bــــوار باســــتخدام ا�bــــذه و اGà ســــتمتاعD

سات، كما ت¹سم ب  وتجد متعGÜا .- البحث البحث العلq!، وتمتلك الرغبة .- اإليجابية العلميةراملما
ان املعامـل، وحـ?ن تdــو .ـ- �ـذا املوقـف ت�ـ#"v ïـل لـذة سـو لــذة  ى.ـ- ثنايـا املراجـع واملdـوث بـ?ن جـد ن ر

جـــة قـــد ت�ـــسGÍا  �ــــرم  (نفـــس تقـــف عSـــ� قمـــة كمـــا أGõـــا أمـــس حاجاGrـــا املاديــــة،رالبحـــث واملعرفـــة، لد
والنفس ا�bكمية  الناطقة، َّالنفس ��سانية ، و�ذه السمات واb�صائص تق[\ب من نمطي)ّالنعم

ــــن نمـــــط )البطليو�ـــــ"!( عنـــــد الفلـــــسفية، ــــل مـــــن ) Dنفتـــــاح(ونمـــــط ) التفك?ـــــ\(ن كمـــــا تق[ـــــ\ب مـ كعامـ
�ـذا الـنمط مـن ن ة وفـق النظر1ـات النفـسية املعاصـرة، ولـذا فـإىالعوامل اb�مـسة الك�ـ\ لل��ـصي

&ھ $ندل#"! .- قمة أنماط ال��صية، ّمال��صية يختلف ع را سواه، بل يأ�ي وفق تصو ابن عبد ر
  .يليھ نمطا ال��صية الغضIية، وال��صية الشLوانية
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   :الغضSيةال��صية ذات النفس : ًثانيا

&ــھ $ندلــ#"!، فLــو نمــط  روأمــا الــنمط الثــا�ي مــن أنمــاط ال��ــصية وفــق تــصو ابــن عبد ر
ـــ- ال��ـــــصية ال� ـــنفس الغـــــضIية، و�ــ ـــ! Æغلـــــب علGÍـــــا منافـــــسة $كفـــــاء ومغالبـــــة �ـــــصية ذات الــ الsــ

ُ$قــران، وتــر الــسعادة واملتعــة .ــ- الــس`- نحــو امــتالك أســباب القــوة مــن ســلطة وكkــ\ة .ــ- $فــر اد ى
  :، ومن سماGrا ما يأ�ياببو$موال، والفخر Gàذه $س

ز منافسة Áخر1ن والتغلب علGÍم أو الفـو .ـ- �ـذه ىتر النفس الغضIية سعادGrا .-: التنافس (1) 
&ھ راملنافسة، يقو ابن عبد منافسة $كفاء، ومغالبة  من نفسھ غضIية، فإنما �مھ فمGÎم: "ل

  )243، ص 7�ـ، ج1404$ندل#"!،  ("$قران، ومdاثرة العش?\ة

طـــة أ�ــــ�اب بمــــا تتـــضمنھ مـــن الرفا�يـــة والتـــنعم، ومخال: الرغبـــة .ـــ- الـــسلطة وحـــب القيـــادة (2)
ر؟ قـال : قيـل �bـض?ن بـن املنـذر"فقـد  ، وvونھ مسموع الdلمة ذا أمر نافذاملناصب، ومـا الـسر

، واabلـوس عSــ� ا مــا :  وقيـل ل�áــسن بـن ســLل...لـسر1ر، والــسالم عليــك أGóـا $م?ــ\رلـواء م�ــشو
ر؟ قــــال ــا اللــــذة؟ قـــال إقبــــال : غ?ـــ\هوقيــــل ل ...توقيــــع جـــائز، وأمــــر نافــــذ: والـــسر الزمــــان، وعــــز مــ

  )244، 243، ص 7�ـ، ج1404$ندل#"!، ( "لسلطانا

قيـل "فقـد : رصـدقاء وإ�bـاق الـضر باألعـداءامتالك أسباب القوة الs! �ع?ن ع�S مـساعدة $  (3)
ر؟ قـــ: لعبـــد هللا بـــن $�ـــتم ضـــع $عـــداء: الومـــا الـــسر وفـــع $وليـــاء، و ا مـــ: وقيـــل أل|ـــي مـــسلم...ر

ر؟ قال ُالLمالج (رvوب الLماabة: والسر ْ
ْسن س?\ الدابة .- سرعةُح: ِ ُ َ ْ

ِ ِ َّ َّ
ِ

ْ  "وقتل اabبابرة ،) و&خ[\ةُ
  )244، 243، ص 7�ـ، ج1404$ندل#"!، (

ر؟ قال: قيل لعبد هللا بن $�تم": لطو العمر مع ال��ة والنماء (4) لوطـو البقـاء، :.....وما السر
  )243، ص 7�ـ، ج1404$ندل#"!، ( ."مع ال��ة والنماء

ر؟ قــال: قيــل لز1ــاد" :ال¹ــشفي .ــ- $عــداء (5) أى .ــ- عــدوه مــا Æــسره: ومــا الــسر ّمــن طــال عمــره، و  "ر
  )243، ص 7�ـ، ج1404$ندل#"!، (

ىيتـــ�È ممــــا ســــبق أن الــــنفس الغــــضIية �ــــ- تلـــك الــــنفس الsــــ! تــــر ســــعادGrا .ــــ- منافــــسة 
 بمـا تتــضمنھ الرغبـة .ـ- الـسلطة وحــب القيـادةزÁخـر1ن والتغلـب علـGÍم أو الفــو .ـ- �ـذه املنافــسة، و

 أمـــر ت الdلمـــة ذاةمـــسموعÉ�ـــصية  ا الرفا�يـــة والتـــنعم، ومخالطـــة أ�ـــ�اب املناصـــب، وvوGõـــمـــن
لطـــو ، ورصـــدقاء وإ�bـــاق الـــضر باألعـــداءامـــتالك أســـباب القـــوة الsـــ! �عـــ?ن عSــ� مـــساعدة $، ونافــذ

  .ال¹شفي .- $عداء، والعمر مع ال��ة والنماء

&ــــھ .ــــ- �عــــض ســــمات الــــنفس ال شــــLوة : (غــــضIية، و�ــــ-رو1تفــــق البطليو�ــــ"! مــــع ابــــن عبــــد 
Dَنتقام وشLوة الر1اسة والغلبة َ َ ْ ، إال أن البطليو�"! يجمع ب?ن �عض خـصائص الـنفس الـشLوانية )َ

&ـھ الـذي Æعـد�ا مـن  روالنفس الغضIية، فيضع شLوة النdاح مع النفس الغضIية، بخالف ابـن عبد
   )49، ص1988البطليو�"!، . (خصائص النفس الشLوانية

 ، و�ـو الـنمط املغـامر(Robbins, 1997)  ذلك الـنمط الـذي ذكـرهو1ق[\ب �ذا النمط من
enterprising ، الذي �Sصو ع�bخر1ن، واÁ -. \?التأث �Sساعده ع� !sليفضل $�شطة اللفظية ال

  .القوة أو النفوذ، و¹1سم بالثقة بالنفس والطموح وال�@عة إ�� Dس¹بداد
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زIـساطي الوجـدا�ي، وأبـر مـا يم?ـ@ صـاحب  النمط Dن ـروفق تصو يونجـ و1ق[\ب منھ أيضا 
ـــل مــــع Áخــــر1ن وÀــــس`� والتوافق Dجتمــــا{-، بــــ ي¹ــــسم، منــــدفعانفعــــا�- و�ــــذه ال��ــــصية أنــــھ  1تفاعـ

  )411، ص2021الطراد، ( تأم?ن احتياجاGrمحل مشكالGrم والك¹ساب ثقGÜم ومساعدGrم .- 

اســــات إ�ــــ� أ ات القياديــــة رو�ــــذه ال��ــــصية الغــــضIية تميــــل إ�ــــ� القيــــادة، إذ �ــــش?\ الد رن ذو املLــــا ي
ات القياديـــة املنخفــضة، فLـــم يتمتعـــو  ناملرتفعــة أكkـــ\ تم?ــ@ا .ـــ- ســـمة ال�ــشاط العـــام عــن ذو املLـــا ري ً

سة  ة أك�\ ع�S مما ربطاقة �ائلة وحيو1ة ولدGóم قد 1ن الر1اضية ور نال�شاط البد�ي وd1افحو رالتما
  )272، 271، ص 2020الز&يدي، (من أجل التم?@ 

ثالثا
ً

   :شuوانيةالنفس الية ذات ال��ص: 

&ـھ $ندلـ#"! ـ فLـو نمـط  روأمـا الـنمط الثالـث مـن أنمـاط ال��ـصية ـ وفـق تـصو ابـن عبد ر
تلـــك ال��ـــصية الsــــ! Æغلـــب علGÍــــا امليـــل نحــــو ، و�ــــ- )الـــشLوانية(ال��ـــصية ذات الـــنفس الGHيميــــة 

�س ولبــاس ىالراحــة والكــسل، وتــر الــسعادة واملتعــة .ــ- �Dغمــاس .ــ- الــشLوات مــن أvــل وشــرب وجــ
&ــھوصــيد وحفــالت وغ?\�ــا مــن الــشLواتومــزاح  ر، يقــو ابــن عبــد  ومــGÎم مــن نفــسھ Gàيميــة، فإنمــا : "ل

�ذه الطبيعـة ّ�م �Sاح؛ وعdوة من الطعام والشراب والنLالش �Sماك النفس عGõھ طلب الراحة، وا
س د�ر�ـــا vلـــھ، فقـــالواْرُالGHيميــة قـــسمت الفـــ

ّ
 الـــدجن و1ـــوميـــوم املطـــر للـــشرب، و1ـــوم الـــر1ح للنـــوم، : 

 و�ـــ- أغلـــب الطبـــا�ع عSـــ� ��ـــسان، ألخـــذ�ا بمجـــامع �ـــواه، وإيثـــار ،للــصيد، و1ـــوم الـــ��و لaáلـــوس
: ىالLــو إلــھ معبــود؛ وقــولLم: ىالــرأي نــائم والLـو يقظــان؛ وقــولLم: الراحـة وقلــة العمــل، فمنــھ قــولLم

  .)243، ص 7�ـ، ج1404$ندل#"!،  ("ال ع³ش كطيب النفس: شت¥ï، وقولLمر&يع القلب ما ا

ـــن  و1تــــ�È مــــن �ــــذا الــــنص أن ال��ــــصية ذات الــــنفس الــــشLوانية �ــــش[\ك مــــع غ?\�ــــا مـ
1َــن : "ال��ـصيات .ـ- إشــباع الـشLوات، فإشـباع الــشLوات فطـرة فطــر هللا النـاس علGÍـا، قــال �عـا�� ُ

ِ
زّ

َللناس حب الشLوات من ال�ساء والبنـ?ن والقنـاط?\ املقنطـرة مـن  َ
ِ ِ َِ َ َُّ ْ َْ َ َ َُ ّْ

ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َِ ِ
َّ

ِ
ِالـذ�ب والفـضة واb�يـل املـسومة َّ ِ َِ َ َّْ ُ ْ

ِ
َ ْ َْ ََّ

ِ
َ َّ

ِو$�عــــــام وا�bــــــرث ۗ ذلــــــك متــــــاع ا�bيــــــاة الــــــدنيا ۖ وا� عنــــــده حــــــسن املــــــآب ِ
َ َ ْْ ُ ُ ُْ َ َ َ َُ َ َ ََ ُ َ

ِ ِ
َّ ْ ُّ

ِ
َ َْ َْ ٰ

ِ ْ َ ْ
ـــــران" ( ، إال أن )14: آل عمـ

ال��صية الشLوانية تختلف عن غ?\�ا .ـ- أGõـا �عSـ- مـن قيمـة �ـذه الـشLوات، و�عطGÍـا $
ُ

ولو1ـة .ـ- 
ات  را�bياة، و�غـا�- .ـ- إشـباعLا عSـ� حـساب جوانـب أخـر ك[@كيـة الـنفس وطلـب العلـم، وتنميـة قـد ى

&ـھ(العقـل، و1بـدو �ـذا مـن �عب?ـ\ات  الراحـة، وأGõـا ) ّ�مLـا(عنـدما وصـف �ـذه الـنفس بـأن ) رابـن عبد
لـشLوات مـن ُ.- طلب امللذات، وعاب عSـ� الفـرس أGõـم قـسموا د�ـر�م vلـھ عSـ� امللـذات وا) مGÎمكة(

ىالرأي نائم والLو (ىشراب، ونوم، وصيد، وجلوس، وأGõم أعلوا من قيمة الLو ع�S الرأي والعلم فـ 
ا الــسعادة عSــ� مــنح القلــب مــا ÆــشGÜيھ، )يقظـان وأ�ــم و، بــل وvــانوا عبيــدا لLــوا�م وشــLواGrم، وقــصر

املتع الs! �سعد �ذا النمط من ال��صية 
ُ

د�ا  &ھ(ركما أو    ):د الفر1دالعق(.- ) رابن عبد

�ا فGÍا، شLوة ال�ساء، : ال�ساء )1 ورمن أكk\ الشLوات الs! تفكر فGÍا النفس الشLوانية وتر سر ى
ــــة اabــــــسمية مGÎــــــا، فــــــالنفس  وخاصــــــة تلــــــك ال�ــــــساء الال�ــــــي تمــــــتلكن مواصــــــفات جمــــــال، خاصــ
الـشLوانية �عـشق .ــ- املـرأة جــسد�ا ال عقلLـا، وGrــتم بلوGõـا وطولLــا وaöمLـا وملمــسLا أكkـ\ مــن 

D د &ـــھ $ندلـــ#"!(ر�تمــام بأخالقLـــا وذvاGôــا، و.ـــ- ذلـــك أو ء القـــ³سرد ) رابــن عبد ، عنـــدما يامــر
ر؟ قـــال": ســئل عبو&ـــة : ومـــا الــسر ُالغــضة الطو1لـــة املمتلئــة اabـــسم، البيــضاء ا�bلـــوة (ربيــضاء  َّ

، بالطيــب مــشبو&ة )الناعمــة
ّ

&ــة )كمــا �ــشب النــار .ــ- #ــ"!ء مــاالطيــب يفــوح مGÎــا ( و، بــال�áم مكر
ز1ـد بـن ، ومما يرتبط �ـشLوة ال�ـساء مـا ذكـره ي)245، ص 7، ج�ـ1404$ندل#"!، ( ")مشدودة(

ر؟ قال" :، عندما سئلمز1د ق: وما السر
ُ

  .)246، ص 7، ج�ـ1404$ندل#"!، (" بلة ع�S غفلة
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وتميــــــل ال��ــــــصية الــــــشLوانية إ�ــــــ� Dســــــتمتاع بالــــــشراب، ومنــــــھ الــــــشراب ا�bــــــالل، : الــــــشراب )2
ّاملـــاء ا�bــار .ـــ- : مــا النعـــيم؟ قــال": لقــو أحـــد�م عنــدما ســـئلوالــشراب ا�bـــرام، فمــن ا�bـــالل، 

د .ــ- الــصيف  لقــو: ، ومــن الــشراب ا�bــرام)247، ص 7، ج�ـــ1404$ندلــ#"!، ("رالــشتاء، والبــا
ر؟ :ً، الــذي vــان مغرمــا بالــشراب، عنـدما ســئلأعـ÷"ï بكــر ة (صــLباء "و مــا الــسر راb�مــر املعــصو

، ص 7، ج�ــــ1404$ندلـــ#"!، ( "ديــةمـــن صـــوب غاصـــافية، تمزجLـــا ســاقية، ) مــن عنـــب أبــيض
اb�مـــر ذات ( "شـــرب اabر1ـــال: مـــا vانـــت لـــذة أبيـــك؟ قالـــت: وقيـــل �bرقـــة ب�ـــت النعمـــان" )245

  ).246، ص 7، ج�ـ1404$ندل#"!، ( )ناللو $حمر

.ـــ- امـــتالك : رغــد العـــ³ش مـــع الـــسكينة والراحـــة )3 الطعـــام ىوتـــر ال��ـــصية الـــشLوانية ســـعادGrا 
ر؟ : قيــل لطرفــة"فقــد واb�لــود إ�ــ� الراحــة، والــشراب وامللــIس واملركــب،  مطعــم : قــالومــا الــسر

ي، وملـــــIس د.ــــــ-، ومركـــــب وطـــــي �Þـــــ!، ومـــــشرب رّ ّ ّّ $ندلــــــ#"!، ("وvـــــان يــــــؤثر اb�فـــــض والدعـــــة. و
ــــــــــ1404 ـــــــــذرو"، )245، ص 7، ج�ـــ ـــــــن املنـــ ـــــض?ن بـــــ ـــــــل �bـــــــ ــــــال: قيـــــ ر؟ قــــــ ــا الــــــــــــسر ــــــــ اء : ومــ ـــــــــو ردار قـــ

اء، وفرس مرتبط بالفناء)واسعة( 1ة حو ر،وجا ر؟ قال لـIس البـا�- .ـ- : يقيل ألعرا|و...ر وما السر
  )246، ص 7، ج�ـ1404$ندل#"!، ("الصيف، واabديد .- الشتاء

ر؟ : قيل ل�áسن بن �ا�يء"فقد : نجلسات السمر مع $صدقاء دو تحفظ أو تdلف )4 ومـا الـسر
 وقال �ـشام ...منادمة �خوان، ع�S قضب الر1حانمجالسة الفتيان، .- بيوت القيان، و: قال

ألـــــذ $شــــياء vلLــــا جلـــــ³س مــــساعد Æــــسقط عÞـــــ! مئونــــة الــــتحفظ: مللــــكبــــن عبــــد ا
ّ

$ندلـــــ#"!، ("
  .)246، ص 7، ج�ـ1404

  :يت�È مما سبق أن ال��صية الشLوانية، ت¹سم �عدة خصائص، مGÎا

�تمام بالعقل والعلم و$دب �D من \kسد أكabتمام با�D.  

 .مليل إ�� الكسل والراحةا �

  .املغاالة .- إشباع الشLوات �

غد الع³ش املتمثلة .-لشا � رعو بالسعادة عند امتالك أسباب  طعام ش¥!، شراب لذيذ، : ر
�ة ة فا رب³ت واسع، مركب وطيء كسيا   . مثالر

� bا �Sسد مقال[\ك?@ عabسدي .- املرأة، واعتبار اabمال اaمال الوحيد .- املرأةس ايabا ،
  .ندو اعتبار للعقل و$خالق

� Dلف أو تحفظستمتاع باملزاح مع $صدقاء والسdم دو تLنمر مع.  

1د ألنماط ال��صية، ومGÎا  ، و.ـ- )الـنمط الـشLوا�ي(ووتتفق �ذه النفس مع تص�يف فر
نdـــو ت، و والـــشLواتو�ـــو يمثـــل الرغبــات وال�ـــ@وات) اللLــو(ن�ــذا الـــنمط يdـــو الــ��ص خاضـــعا إ�ـــ� 

غباتھ  ًتتجھ نحو أن يdو محبو&را�تمامات ال��ص و   (Beoree, 2002) ا�ا ومحبن

ز، وأبر )DنIساطي ا�b#"!(النمط ال��صية ذات  - روفق تصو يونج -[\ب منھ أيضا قتو
مـــر Gàـــا، تمـــن خـــالل اb��ـــ\ات ا�bــسية الsـــ! واملتعــة ر للـــشعو باللـــذة ســـعGÍامــا يم?ـــ@ �ـــذه ال��ــصية 

لعLا  السعيدة فقط بdـل مـا ا خ�\اGrتر&ط امللل، ة سرÀعا É�صيةتجديد والتغي?\ ألGõتنوع والالب وو
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الـشراب، والطعـام أنـواع شـLية مـن لاملتعة من خالل تنـاو لذة والر للشعو بإذ �س`�س، �و محسو
  )411، ص2021الطراد، ( وال[\حالالسفرألGõا سرÀعة امللل ف¥! تحب و

&ھ $ندلـ#"!(لو|عد العرض السابق، يمكن القو إن  ّصـنف ال��ـصيات وفـق ) رابن عبد

Éِ�ــصية ذات نفــس ملكيــة (ثالثــة أنمــاط، 
َ

ِعلميــ(
ْ
س غــضIية، É�ــصية ذات ، É�ــصية ذات نفــ)ةِ

ّو1قصد بال��صية ذات النفس امللكية، )نفس شLوانية ِ
َ َ

�تمام تلك ال��صية الÆ !sغل: D اGÍب عل

ــــÇ  بــــالعلم و$دب،�bطــــالع وإقامــــة اDىوتــــر الــــسعادة واملتعــــة .ــــ- قــــضاء وقــــت كب?ــــ\ .ــــ- البحــــث و

و1قــصد بال��ـــصية ذات ق، ط الــدقائلبحــث عـــن ا�bقــائق واســت�باودحــض الــشGHات، وتميــل إ�ــ� ا
ىال��ـــصية الsـــ! Æغلـــب علGÍـــا منافـــسة $كفـــاء ومغالبـــة $قـــران، وتـــر الـــسعادة : الـــنفس الغـــضIية

ُواملتعــة .ـــ- الـــس`- نحــو امـــتالك أســـباب القـــوة مــن ســـلطة وكkـــ\ة .ـــ- $فــراد و$مـــوال، والفخـــر Gàـــذه 

ة الsــ! Æغلــب علGÍــا امليــل نحــو تلــك ال��ــصي: و1قــصد بال��ــصية ذات الــنفس الــشLوانية، $ســاب
ىالراحــة والكــسل، وتــر الــسعادة واملتعــة .ــ- �Dغمــاس .ــ- الــشLوات مــن أvــل وشــرب وجــ�س ولبــاس 

اسىة .- جزGôا امليدا�ي إ�� تصميم مقياس وصيد وحفالت وغ?\�ا من الشLواتومزاح  ر، و�س`� الد
�رلل��صية وفق �ذه $نماط، وتطبيقھ ع�S طالب وطالبات التأ�يل ال ز[\بو بجامعة $   .ي

اسة امليدانية  : رالد

اسـة امليدانيــة وإجراءا    اســة فيمــا يSـ- عرضــا منaãيــا للد رتقـدم الد ًر Grــا، وذلـك مــن خــالل ً
اسة، وأساليب املعاabة �حـصائية، ثـم ي¹بـع عرض  اسة وتقنيGÎا، ومجتمع وعينة الد ربناء أداة الد ر

  . :صل إلGÍا، كما يS-ذلك عرض وتفس?\ ومناقشة النتائج الs! تم التو

اسة امليدانية   :رأداة الد

اسة مقياس أنماط ال��صية وفق تصو  راستخدمت الد ِ &ھ $ندل#"!(ر vأداة ) رابن عبد 
مــة مــن أفــراد عينــة  ا جيــدا ل�áــصو عSــ� املعلومــات الال �ــا مــصد زئ³ــسة لaáانــب امليــدا�ي، باعتبا ر ر لر ً ً

اسة   :لتاليةوقد مرت عملية إعداد املقياس باb�طوات ا. رالد

اســـات ال -1 اســـة كمقـــاي³س أنمـــاط نفـــسيةرDطـــالع عSـــ� الد ر و$دبيـــات ذات الـــصلة بموضـــوع الد
ات مختلفـة، وكـذلك �عـض اb��ـ\ات .ـ- مجـال ال[\بيـة �سـالمية،  ى وتصو رال��صية وفق ر ؤ

ي املقياس   .روذلك Gàدف صياغة محو

ـــ� �عـــــض  تھ $وليـــــة وعرضـــــھ عSــ ات املقيـــــاس .ـــــ- صـــــو رثـــــم تمـــــت صـــــياغة عبـــــا ـــاتذة ال[\بيـــــة ر أســ
البيانــات $وليــة، أمـا القــسم الثــا�ي : ل مــن قــسم?ن؛ $و مGÎمـااً�سـالمية، وجــاء املقيــاس مdونـ

رعن أنماط ال��صية وفق تصو : رفجاء .- محو واحد &ھ $ندل#"!(ِ   )رابن عبد 

ة اســتجابة ثالثيــة البــدائل بحيــث يمثــل vــل بــديل  -2 رvانــت �جابــة عSــ� مواقــف املقيــاس .ــ- صــو
ر وفق تصو امتالك الطالب لنمط من أنماط ال��صية الثالثة &ھ $ندل#"(ِ   )!رابن عبد 

تم عرض املقياس ع�S السادة ا��كم?ن من اb��\اء واملتخصص?ن .ـ- مجـال ال[\بيـة �سـالمية  -3
لوأصــو ال[\بيــة وعلــم الــنفس التعليqــ! والــ��ة النفــسية بdليــات ال[\بيــة، وذلــك للتحقــق مــن 

ات وسالمة الصياغة، ومدى مدى مالءمة امل رقياس للغرض الذي وضع لھ، ومدى وضوح العبا
ات و�ضافة إلGÍا أو ا�bذف مGÎا، ومدى صدق قياس vل بديل لنمط من أنمـاط  ركفاية العبا

  .ال��صية



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

21 

تم تجميع مالحظات ومق[\حات السادة ا��كم?ن، وvان من أ�م �ذه التعديالت حذف �عـض  -4
  .�عضLا، و�عديل �عض البيانات $وليةاملواقف وإعادة صياغة 

Grا الGÎائية  -5 والs! يتم التعامل معLا إحصائيا) ً موقفا30(بإجما�- رتم وضع $داة .- صو
ً

.  

  :صدق وثبات املقياس

 Dختــصاص يًمحكمــا مـن ا��كمــ?ن ذو) 15( عSـ� للتحقـق مــن صـدق املقيــاس تـم عرضــھ
Àس .- مجال ال[ ! ل\بية �سالمية وأصو ال[\بية وعلم النفس التعليqرواb��\ة من أعضاء �يئة التد

اGôم ومالحظاGrم حو املقياس وفقراتھ وال��ة النفسية للقيام بتحكيمھ ل، وقد طلب مGÎم إبداء آ ر
رمــن حيــث الكــشف عــن أنمــاط ال��ــصية وفــق تــصو  &ــھ $ندلــ#"!(ِ ، وكــذلك مــن حيــث )رابــن عبــد 

تباط vل بديل باملوقف الذي يندرج تحتھ، وم دى وضوح املوقف وسالمة صياغتھ؛ وذلك بتعديل را
نـھ مناسـبا مـن مواقـف، و&نـاء عSـ� التعـديالت  ًاملواقف أو حذف غ?ـ\ املناسـب مGÎـا أو إضـافة مـا ير و
مــة الsـ! اتفــق علGÍــا غالبيــة  ، قــام الباحــث بـإجراء التعــديالت الال زواملق[\حـات الsــ! أبــدا�ا ا��كمـو ن

، مــــن �عـــديل �عــــض املواقـــف وحــــذف )90(%لGÍـــا أكkــــ\ مـــن ا��كمـــ?ن والsـــ! بلغــــت �ـــسبة Dتفــــاق ع
تھ ا�bالية ، حïs استقر املقياس ع�S صو رمواقف أخر   .ى

�ا قام الباحث  تباط املواقف ومحاو ات املقياس وا رو|عد التأكد من سالمة صياغة عبا ر ر
�ر يبتطبيق املقياس ع�S عينة استطالعية من طالب التأ�يل ال[\بو  ًالبا، ط) 50(بلغت زبجامعة $

 Statistical)،(SPSS) و|عد استقبال Dستجابات وتفرÀغLا وتبوGH1ا تم استخدام ال�\نامج �حصا�ي
Package for Social Sciences) -Sامس والعشر1ن، .- حساب ثبات املقياس، كما ي�bصدار ا�:  

مÞـï مقـدا ره زاعتمد الباحث .- حساب ثبات املقياس ع�S طر1قة إعادة التطبيق بفاصل 
تبــــاط ســـب?\مان بــــ?ن التطبيـــق $و والثــــا�ي ملواقــــف ) 50(أســـبوعان عSــــ� لطالبـــا، وحــــساب معامـــل ا ر

  :لاملقياس، وجاءت النتائج كما باabدو �Áي

  )1(لجدو 
تباط ب?ن التطبيق?ن $و والثا�ي D صية باستخدام�ل معامالت ثبات مقياس أنماط ال�   ر

  م قر

  املوقف

تباط ب?ن  D رمعامل
للتطبيق?ن Dو ا

  والثا�ي

  رقم

   املوقف

تباط ب?ن  D رمعامل
لالتطبيق?ن Dو 

  والثا�ي

  رقم 

  املوقف

تباط ب?ن  D رمعامل
لالتطبيق?ن Dو 

  والثا�ي

1  0.645** 11  0.635** 21  0.839**  

2 0.688** 12  0.776** 22  0.656** 

3  0.745** 13  0.773** 23  0.812** 

4  0.682** 14 0.655** 24  0.702** 

5  0.754** 15  0.599** 25  0.776** 

6  0.685** 16 0.598** 26  0.614** 

7  0.721** 17  0.824** 27  0.637** 
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  م قر

  املوقف

تباط ب?ن  D رمعامل
للتطبيق?ن Dو ا

  والثا�ي

  رقم

   املوقف

تباط ب?ن  D رمعامل
لالتطبيق?ن Dو 

  والثا�ي

  رقم 

  املوقف

تباط ب?ن  D رمعامل
لالتطبيق?ن Dو 

  والثا�ي

8  0.825** 18  0.681** 28  0.765** 

9  0.676** 19  0.615** 29  0.642** 

10  0.757** 20  0.693** 30  0.765** 

تباط دالة عند  ** D أن قيمة معامل !Þ0.01ر�ع                

تبــاط بـ?ن التطبيــق $و والثــا�ى ملقيــاس أنمــاط ال��ــصية ) 1(ليتـ�È مــن اabــدو D لأن معــامالت ر
روفق تصو  &ھ $ندل#"!(ِ , 0,01ىو�� دالة عند مستو  , 0,839 إ�� 0,598تراوحت ما ب?ن ) رابن عبد 

نيـــة اســـتخدامھ .ـــ� وقـــيم الثبـــات الـــسابقة �عـــد مرتفعـــة، ممـــا يـــدل عSـــ� ثبـــات املقيـــاس و&التـــا�- إمdا
اسة ا�bالية    .رالد

اسة   :رمجتمع وعينة الد

لالLــدف مــن اختيــار العينــة �ــو ا�bــصو عSــ� معلومــات عــن ا�aتمــع $صــل لLــا، و.ــ- إن "
ليمكـن �عمـيم النتـائج الsـ! تـم ا�bـصو علGÍـا وفـق معـاي?\ معينـة ا ًا سـليمًرحالة اختيار العينة اختيـا

اسة نتمع الذي اشتقت منھ، و&مقدار تمثيل العينة للمجتمع تdو  ع�S ا�a بواسطة أدواGrارمن الد
  .)108، ص 1983، ر.ل .جاي ("نتائجLا صادقة بال�سبة لھ

جـــان"طر1قـــة معادلـــة "عتمـــد الباحـــث عSـــ� اوقـــد  ختيـــار العينـــة مـــن مجتمعـــات ا.ـــ- " رك?\جـــ#"ï ومو
ال "ع بحيث  حيث يمكن *�ب عينة عشوائية ممثلة لLذا ا�aتمKrejcie & Morgn )1970($صل

 ,Cohen, etal )"0.05و&معنو1ة % 95ا ب�سبة ثقة ًفرد) 381(يقل عدد املفردات امل�þو&ة عن 
2007, P.P. 101-103.) يـل ال[\بـو بجميـع املراكـز  مجتمع $صـل مـنيبلغ، حيث�ي طـالب التأ

�ــر وعـدد�ا  س Gàــا  مركــزا) 17(زالتا�عـة لdليــة ال[\بيــة بنــ?ن جامعــة $ ا وطالبــة .ــ- ًطالبــ) 10071(ريــد
قام ت املستجيبة من املراكز ا��تلفة، ًم، ونظرا لتعدد املتغ?\ات للفئا2022/ 2021العام اabام`- 

ــــا عSـــــــــ�  ــــاس إلك[\ونيـــــ ــــصميم املقيـــــ ـــــــع Google Draiveالباحـــــــــث بتـــــ ـــ� جميــ ـــــع الـــــــــرابط عSــــــ ـ Àـــ ز وتو
، حيث vان املردود  (groups)مجموعات �دا، و�- ) 1482(ي طالب مراكز التأ�يل ال[\بو عينة ممثلة ر

جان"للمجتمع $صS- وذلك وفق معادلة  Àـع أفـراد العينـة، كمـا و1مكن توضـيح ، "رك?\ج#"ï ومو زتو
  :لباabدو التا�-
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 )2(لجدو 

Àع أفراد العينة حسب   املتغ?\ات ا��تلفةزيو×� تو

  ال�سبة املئو1ة التكرار  املتغ?\

 14.4 213 ذكر
  النوع

ïò85.6 1269 أن 

�ر  81 1201 زأ
GÎامعة املتخرج مabاا  

 19 281 عام

 73.8 1094 شر{- وعر|ي

 21.3 316 لغات واجتماعيات
تخصص الل³سا�س أو 

1وس   رالبdالو
 4.9 72 علوم تطبقية

 17.3 256 لمقبو

 53.8 798  جيد

 25.2 374  جيد جدا

تقدير الل³سا�س أو 
1وس   رالبdالو

 3.6 54 ممتاز

 45.95 681  مدينة
  محل �قامة

 54.05 801  ةقر1

اسات عليا  3.6 54  رد

 30.2 448  مؤ�ل جام`-

 41 607  مؤ�ل متوسط
  ىاملستو التعليq! لألب

 25.2 373  أقل من املتوسط

اسات عليا  1.55 23  رد

 16.67 247  مؤ�ل جام`-

 42.71 633  مؤ�ل متوسط
  ىاملستو التعليq! لألم

 39.07 579  أقل من املتوسط

رد يومي من أحافظ ع�S قراءة و 63.1 935  �عم
 36.9 547  ال  :القرآن
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 5.3 78 ال أتقGÎا

جة متوسطة  65.3 968 ربد
أتقن اللغة العر&ية الفص-� 

  تحدثا وكتابة
جة كب?\ة  29.4 436 ربد

 33.6 498 ال أتقGÎا

جة متوسطة  56.5 837 ربد
أتقن اللغة $جنIية الفص-� 

  تحدثا وكتابة
جة كب?\ة  9.9 147 ربد

 100 1482 ا�aموع

،  العينةة أفراد�سب �ناث أع�S من  العينةة أفراد�سب أن )2(ليت�È من اabدو             ر من الذvو
، ممـا Æـش?\ إ�ـ� أن أغلـب امللتحقـ?ن بال�\نـامج )14.4%(، )85.6%(حيث بلغت ال�سب ع�S ال[\ت³ـب، 

مـــن أكkـــ\ ا�aـــاالت مناســـبة لdونـــھ والتعلـــيم ًمـــن �نـــاث، نظـــرا لـــرغبGÜن .ـــ- العمـــل .ـــ- مجـــال ال[\بيـــة 
عايــــة  رلطبيعــــة املــــرأة املــــسلمة، وكــــذلك لالســــتفادة مــــن مخرجــــات �علــــم ال�\نــــامج .ــــ- تر&يــــة $والد و
ً$سـرة، كمــا قـد Æــش?\ �ـذا أيــضا إ�ـ� أن أغلــب العينـة الsــ! اسـتجابت للمقيــاس مـن �نــاث، ممـا قــد 

ـــراد ا ــــاث أفــ ــــ� أن معظـــــم É�ـــــصيات �نـ ــــة É�ـــــصياÆـــــش?\ بالتـــــا�- إ�ـ ــــة لعينـ ن ، إذ إ)علميـــــة(ت ملكيـ
  .Dستجابة ألدوات البحث العلq! سمة من سمات ال��صية العلمية

�ر من أفراد�سب أن )2(ليت�È من اabدو كما  ة �ـسب أع�S من  العينةزة خر1.- جامعة $
، و�ــذا Æــش?\ إ�ـــ� أن )19%(، )81%(حيـــث بلغــت ال�ــسب عSــ� ال[\ت³ـــب، خر1.ــ- اabامعــات العامــة، 

غبــGÜم .ـــ- تجر&ـــة أفــراد العينـــة  ريفــضلو Dســـتمرار .ــ- نفـــس املؤســـسة الsــ! تخرجـــوا فGÍــا، وضـــعف  ن
ة عSـ� التكيـف مـع أجـواء نفـس املؤسـسة الsـ!  �م بالقد ، وقد يرجع �ذا إ�� شعو رمؤسسات أخر ر ى

  .قضوا فGÍا vل أو معظم سنوات �عليمLم

العر|ــي  مــن طــالب التخــصص الــشر{- و العينــةة أفــراد�ــسب أن )2(ليتــ�È مــن اabــدو كمــا 
حيث  من طالب تخصصات اللغات وDجتماعيات والعلوم التطبيقية،  العينةة أفراد�سبأع�S من 

، ممـــا Æـــش?\ إ�ـــ� أن عـــدد خر1.ـــ- الdليـــات )4.9%(، )21.3%(، )73.8% (بلغــت ال�ـــسب عSـــ� ال[\ت³ـــب
غبة .- العمل .- ، وأGõم أكk\ الفئات  رالشرعية والعر&ية أكk\ من خر1.- التخصصات $خر  مجال ى

ًال[\بيـة والتعلــيم نظـرا ألنــھ أكkـ\ مناســبة لLـذه التخصــصات، وأن فـرص عمــل التخصـصات العر&يــة 

  .ي والدعوعليq!والشرعية تdاد تنحصر .- ا�aال?ن الت

 )جيد( من الطالب ا�bاصل?ن ع�S تقدير  العينةة أفراد�سب أن )2(ليت�È من اabدو كما 
جــة اabامعيــة $و�ــ� أعSــ� مــن  جيــد ( مــن الطــالب ا�bاصــل?ن عSــ� تقــدير  العينــةة أفــراد�ــسبر.ــ- الد

، )3.6%(، )17.3%) (25.2%(، )53.8%(حيـــث بلغــت ال�ـــسب عSـــ� ال[\ت³ـــب،  )، ممتـــازلمقبـــو، جــدا
ـــة الــــــسابقة علGÍـــــــا مــــــنوإ ـــا تــــــم الـــــــر&ط بــــــ?ن �ـــــــذه الن¹يجــــــة والن¹يجــــ ـــــ\ التخصــــــصات �ـــــــ-  أنذا مـــ  أكkــ

لعيـــات، فإنـــھ يمكـــن القـــو إن التخصـــصات التخصـــصات الـــشرعية والعر&يـــة تلGÍـــا اللغـــات وDجتما
�ر الشر1ف  �تمـام وحـسن اختيـار نوعيـة ) الشرعية والعر&ية(ز$صيلة .- $D تحتاج إ�ـ� مز1ـد مـن

  .الطالب امللتحق?ن Gàا
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ي مـــن طـــالب التأ�يـــل ال[\بـــو القـــاطن?ن  العينـــةة أفـــراد�ـــسب أن )2(ليتـــ�È مـــن اabـــدو كمـــا 
، )54.05%(حيث بلغت ال�سب ع�S ال[\ت³ب، لقاطن?ن باملدن،  ا العينةة أفراد�سبىبالقر أع�S من 

�ر من¹شر .- الر1ف أكk\ من املدن)%45.95( ي، وقد يرجع �ذا إ�� أن التعليم $   .ز

اســة أن �ــسبة   مــGÎم آبــاؤ�م مــن حــامS- املــؤ�الت ،)41%(ركمــا يتــ�È مــن بيانــات عينــة الد
 و.ـ- املرتبـة ،)30.2%(مؤ�الت جامعيـة ب�ـسبة املتوسطة، و.- املرتبة الثانية جاء من يحمل آباؤ�م 

 و.ـــ- املرتبـــة ،)25.2%(الثالثــة جـــاء مـــن vـــان آبـــاؤ�م مـــن حملـــة مـــؤ�الت أقـــل مـــن املتوســـطة ب�ـــسبة 
اسـات عليـا ب�ـسبة  ، بمعÞـï أن أغلـب )3.6%(رالرا�عة و$خ?\ة جـاء مـن آبـاؤ�م مـن ا�bاصـل?ن عSـ� د

نم جـــام`-، .ــــ- الوقـــت الـــذي Æــــسعو فيـــھ �ــــم لــــم يحـــصل آبـــاؤ�م عSــــ� �علـــي%) 66.2(أفـــراد العينـــة 
تقــاء .ـــ- الـــسلم Dجتمــا{-، ممـــا قـــد  D -غبـــة .ـــ ل�áــصو عSـــ� مـــؤ�الت أعSــ� مـــن التعلـــيم اabــام`- 

ّ
ر ر ل

ف  وÆش?\ إ�� أن الرغبة .- التفو وال[\�- Dجتما{- قـد ت�ـشأ ن¹يجـة املعانـاة أو ا�bرمـان، وأن الظـر ق
ًالصعبة غالبا ما تفر É�صيات أكk\ علما  ز   . ًونجاحاً

اسـة أن �ـسبة  مـGÎم ،)42.71%(رومما يؤكد �ـذا $مـر أيـضأ أنـھ اتـ�È مـن بيانـات عينـة الد
أمLاGrم من حامS- املؤ�الت املتوسطة، و.- املرتبة الثانية جاء من vانت أمLاGrم من حملة املؤ�الت 

الت جامعيــة  و.ـ- املرتبــة الثالثــة جــاء مـن تحمــل أمLــاGrم مــؤ�،)39.07%(أقـل مــن املتوســطة ب�ــسبة
اســات ،)16.67%(ب�ـسبة ر و.ـ- املرتبــة الرا�عـة و$خ?ـ\ة جــاء مـن vانــت أمLـاGrم مـن ا�bاصــالت عSـ� د

  .)1.55%(عليا ب�سبة

ن من طالب التأ�يل ال[\بو الذين يحافظو ع�S  العينةة أفراد�سب أن )2(ليت�È من اabدو كما     ي
د يومي من القرآن الكر1م أع�S من  يب التأ�يل ال[\بـو الـذين ال  من طال العينةة أفراد�سبرقراءة و

، وقد يرجع �ـذا إ�ـ� )36.95%(، )63.1%(حيث بلغت ال�سب ع�S ال[\ت³ب، نظو ع�S قراءتھ، يحاف
�ر1?ن ومن التخصصات الشرعية والعر&ية   .زطبيعة أفراد العينة الذين جاء معظمLم من $

أما بال�سبة إلتقان اللغـة العر&يـة الفـص-� تحـدث
ً

 مـن )65.3%(بـة، فقـد جـاءت �ـسبة ا وكتا
جــة متوســطة، تال�ــا �ــسبة  جــة كب?ــ\ة، .ــ- حــ?ن )29.4%(رأفــراد العينــة يتقنوGõــا بد ر مــن يتقونGÎــا بد

�ر %) 70(، و�ذا Æش?\ إ�� حوا�- )5.3%(بلغت �سبة من ال يتقونGÎا من أفراد العينة  زمن خر1.- $
ـــدثا وكتابـــــة كمـــــا ي�ب	ـــــ- أ ــــة تحــ ال يتقنـــــو اللغـــــة العر&يـ

ً ـــن خر1.ـــــ- ن ، خاصـــــة وأن معظمLـــــم مــ نن يdـــــو
التخصـــصات الـــشرعية والعر&يـــة، ممـــا Æـــش?\ إ�ـــ� أ�ميـــة إعـــادة النظـــر .ـــ- بـــرامج إعـــداد�م بالdليـــات 
اســــات الsــــ! تكــــشف عــــن أســــباب �ــــذا الــــضعف  رالعر&يــــة والــــشرعية، وكــــذلك إجــــراء مز1ــــد مــــن الد

  . وكيفية عالجھ

 مــن أفــراد )56.5%( فقــد جــاءت �ــسبة وأمــا بال�ــسبة إلتقــان اللغــة $جنIيــة تحــدثا وكتابــة،
جـــة متوســـطة، تال�ــا �ـــسبة جــة كب?ـــ\ة، .ـــ- حـــ?ن بلغـــت )33.6%(رالعينــة يتقونGÎـــا بد ر مـــن يتقونGÎـــا بد

مــن أفــراد العينــة ال %) 67(، ممــا Æــش?\ إ�ــ� أن حــوا�- )9.9%(�ـسبة مــن ال يتقونGÎــا مــن أفــراد العينــة
�ر1ــة إ�ـ� غ?ــ\ العـرب مــن املـ زÆـستطيعو نقــل ثقـافGÜم $ نسلم?ن وغ?ــ\�م، وكـذلك ال يمتلdــو أدوات ن

ة Áخـــر1ن والتعــاÆش مـــع ثقافــاGrم والتـــأث?\ فGÍــا، ممـــا Æــش?\ إ�ـــ� أ�ميــة إعـــادة النظــر أيـــضا .ـــ-  رمحــاو
  .برامج إعداد �ؤالء اb�ر1ج?ن
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 املعاO}ة :حصائية -ه

 :�عد تطبيق املقياس تم إجراء �عض اb�طوات، وذلك ع�S النحو التا�-             

دة .� استجابات أفراد العينة .� جداو كما يS-تفرÀغ البيانات  .1 لالوا  :ر

جـــة Dســــتجابة تـــم تخــــصيص  -  ، والــــذي يمثـــل ال��ــــصية ) 3(ربال�ـــسبة لد جـــات للبـــديل $و لد ر
جـة واحـدة للبـديل الــذي  جتـ?ن للبـديل الثــا�ي الـذي يمثـل ال��ـصية الغــضIية، ود رامللكيـة، ود ر

َ َ

 .يمثل ال��صية الشLوانية؛ وذلك .� املقياس كdل

��GÜا ودقGÜا .2  .إدخال البيانات ع�S ا�bاسب �Á-، ثم مراجعGÜا للتأكد من 

 �SPSS Verتم تحليل البيانات إحصائيا باستخدام برنامج ا�bزم �حصائية للعلوم Dجتماعيـة .3
(25) )Statistical Package for the Social Sciences( وتـم اسـتخدام $سـاليب �حـصائية ،

 :Áتية

تب -  .ثبات املقياس إ��للتعرف  (Person Correlation) سب?\ماناط رمعامل ا
ات و�سبGÜا لdل بديل -  .رحساب التكرا
 .ترت³ب البدائل حسب �سبة Dستجابة -
ق بــ?ن اســتجابات العينــة عSــ� vــل 2حــساب vــا - ، ة عSــ� حــدموقــفو ذات الــثالث خاليــا ملعرفــة الفــر

Àــع التكــرار التجرé1ــ! للمق v2 (Person Chi Squreــا(وÀــستخدم اختبــار مر|ــع vــاى  نــة بــ?ن التو يا ز ر
Àـع التكــرار ة أخـر التحقــق ممــا )180، ص1983عـالم، ( املتوقــعيزإلحـدى العينــات والتو ى، أو �عبــا ر

ت املالحظــــة لعــــدد أفــــراد أو اســــتجابات  ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــ?ن التكــــرا رإذا vانــــت �نــــاك فــــر و
ات املتوقعة ،  (رالعينة .- أقسام املتغ?\ والتكرا جة موافقة )228، ص1999يخ?\ ر، أو من حيث د

  .أفراد العينة علGÍا

اسة امليدانية وتفس�l�ا   :رتحليل نتائج الد

  :لإلجابة عن السؤال?ن

&ــھ  �ــر وفــق تــصو ابــن عبــد  ــ مــا نمــط ال��ــصية الــسائد لــدى طــالب التأ�يــل ال[\بــو بجامعــة $ رـ رز ي
 $ندل#"!؟

�ر بالتخصص $vاديq!؟يـ ما عالقة نمط ال��صية لدى طالب التأ�يل ال[\بو ب  زجامعة $

ات وال�ــسب املئو1ــة وال[\ت³ـــب وvــا ، وفقــا للمواقـــف، .ــ-2ر قــام الباحــث بحــساب التكـــرا
ً

  ضــوء متغ?ـــ\
  :تخصص املرحلة اabامعية $و��، و1ت�È ذلك من خالل اabدول?ن التالي?ن

ــــصو  -أوال ــــق تــ ــــصية وفــ ــــاط ال��ــ ــاس أنمــ ــــصيلية ملقيــــ ــــائج التفــ رالنتــ ــھ (ِ ,ــــ ــد  ــ ــــن عبــ رابــ
�ة إ�ـــ� أن البــــديل $و .ـــ- vــــل موقـــف مــــن ))3لوالsــــ! يو×ـــ�Lا جــــدو  ،(ندلـــ*() ل، وتجـــدر �شــــا ر

ـــــط  ــــل نمـــ ــــف املقيــــــــاس يمثـــ ال��ـــــــصية امللكيــــــــة(مواقـــ
َ َ

ــــــصية (، والبـــــــديل الثــــــــا�ي يمثـــــــل نمــــــــط ) ال��ــ
 ).ال��صية الشLوانية(، ب³نما البديل الثالث، يمثل نمط )الغضIية
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 )3(لجدو 

رمقيــاس أنمــاط ال��ــصية وفــق تــصو واقــف نتــائج التحليــل :حــصا�ي مليو�ــ�  ,ــھ (ِ رابــن عبــد 
  )1482=ن) (�ندل*()

hو��  تخصص املرحلة اO}امعية 

 KLشر  

  وعر�ي
لغات 

  واجتماعيات
علوم 

  تطبقية
  البدائل  املوقف  م  ا\}موع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  2<ا
  

  الداللة

ا�ي ت ــــــــد ــــــة قـــــ رنميـــــــ
 84.8 1256 90.3 65 85.4 270 84.2 921  .ال��صية

ـــة  رالــــشعو باملFانــ
ـــة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ �جتماعيـــ
ـــــــا  ــــــــ ــــوQي طالبــ ـــــــــ ًلكــــ

ـــــــــات  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ اســـــــ ربالد
 .العليا

157 14.4 41 13.0 7 9.7 205 13.8 

1  

 K�
م 

عا
 ال

وم
دبل

بال
ق 

حا
لت

�
ن 

K م
دا�

أ�
م 

أ�

ية
��ب

ال
:  

�ســــتمتاع بلقــــاء 
ــــدقاء  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ أصـــــ
ـــة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ اســـــ رالد

 .واNOديث معuم

16 1.5 5 1.6 0 0.0 21 1.4 

2.
68

 0.
61

3
لة  

دا
 �l

غ
  

أتحفظ �ـK املـزاح 
 Kًمتجنبـــا اللغــــو �ــــ ّ

 ..اNOديث
702 64.2 173 54.7 48 66.7 923 62.3 

نأســعد بــأن أكــو 
ـــــــاء  ـــــــــ ــــــــــم اللقـــــ ـــــــــ نجــ

ا  .ًر�ك�� ظuو
74 6.8 18 5.7 3 4.2 95 6.4 

2  

ما
ند

ع
(�

فإن
ي 

قا�
صد

ن أ
lب 

كو
 أ

ن
:  

ــــ*()  ــــــــ ــــــرك لنفــــ أتــــــــــ
ـــة  حر£¢¡ــــــــا املطلقـــــ

 .�K املزاح
318 29.1 125 39.6 21 29.2 464 31.3 

13
.4

9
 0.

00
9

  

لة
دا

  

 Kـــــ ــــــــ ـــــــــ �ــــــــ ــــــع  ــــــــ ــ ـــــــ ِمرجـــــــ
 27.1 402 18.1 13 24.7 78 28.4 311 .الثقافة

مات � K� زعيم  24.0 356 23.6 17 25.9 82 23.5 257 .ز

3  

�ي
قا

صد
ن أ

lب 
أنا

:  

 Kــــة �ــــ{Yناشــــر الب
 48.9 724 58.3 42 49.4 156 48.1 526 .املناسبات

5.
66

 0.
22

6
لة  

دا
 �l

غ
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hو��  تخصص املرحلة اO}امعية 

 KLشر  

  وعر�ي
لغات 

  واجتماعيات
علوم 

  تطبقية
  البدائل  املوقف  م  ا\}موع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  2<ا
  

  الداللة

ـــــث  ــــــــ ــــــد البحـــــ ـــــــــ ِأعـــ
ــــــــزا  ـــــــ*() مركــــــ ًبنفـــــــ

ـــــــــضمونھ  ــــــــــh مـــ عiــ
ألســـــــتفيد وأفيـــــــد 

ئيھ  رقا

865 79.1 247 78.2 61 84.7 1173 79.1 

ـــــث  ــــــــ ــــــد البحـــــ ـــــــــ أعـــ
ــــــــزا  ـــــــ*() مركــــــ ًبنفـــــــ

عiـh شــFلھ لينــال 
 إ¦}اب ¥خر£ن

176 16.1 51 16.1 9 12.5 236 15.9 

4  

Fل
ة ا

تذ
سا

د أ
ح

ا أ
من

ب 
طل

ذا 
إ

(�
فإن

ھ 
دت

ما
 K�

يا 
لم

 ع
ثا

ح
ة ب

لي
¨

ً
:  

  

ـــــــــن أي  أشــــــــــ��يھ مـ
ـــة، أو أو<ـــــــل مكت بـــ

 hــــ ـــــــــ ـــــــــداده إ�ـــــــــ ـــــــــ ــ إعـ
�lيغ.  

 
 

53 4.8 18 5.7 2 2.8 73 4.9 

1.
95

 0.
74

5
لة  

دا
 �l

غ
  

ــــــــــشارك�)  ــــن ªـــــــ ـــــــــ َمـــ
أ�دافا علمية

ً
. 774 70.7 193 61.1 45 62.5 1012 68.3 

َمـــن أســـتفيد مـــن 
مناصــــــب عائلتــــــھ 
ـــــض  ــــــق ¬عـــ لتحقيــ

Kدا��أ . 

16 1.5 4 1.3 0 0.0 20 1.3 

5  

�و
 K�

ة 
سب

kل
 با

ق
دي

ص
ل 

ض
أف

:  

  
ـــــــــــشار ـــــن ªــــــ ــــــــ ك�) َمـــ

£حية وأ�دافا تر
ً

. 304 27.8 119 37.7 27 37.5 450 30.4 

13
.9

6
 0.

00
7

  

لة
دا

  

رد الـــــش¡ات عـــــن 
 22.7 336 22.2 16 16.5 52 24.5 268 . الدين

ــــــــن  ــــــــــــساعدة مـــــــ مـــ
ـــــــــــاج  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــــ يحتـــ

 . املساعدة
572 52.3 174 55.1 40 55.6 786 53.0 

6  

ي 
ا�

وا
ح

 K�
 (�

غل
ش

ª ا
 م

�م
ن أ

م
ر ل 

ص
وا

لت
ع ا

اق
مو

 hi
ع

KL
ما

جت
�

:  

ـــــــــــع  ــــــــ ــــزاح مــــــــ ــــــــ ـــــ ــــ املــــــ
�صدقاء. 24.3 360 22.2 16 28.5 90 23.2 254 

10
.3

8
 0.

03
5

  

لة
دا
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hو��  تخصص املرحلة اO}امعية 

 KLشر  

  وعر�ي
لغات 

  واجتماعيات
علوم 

  تطبقية
  البدائل  املوقف  م  ا\}موع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  2<ا
  

  الداللة

ـــــب  ــــــــ ـــــ�ة الكتـــــــ ــــــــ ك�ـــــــ
ــــ)  واملؤلفــــــــات ال¯ــــ

ك ف±¡ا  .رشا
707 64.6 178 56.3 44 61.1 929 62.7 

ـــة  �نتمـــــــــاء لعائلــــــ
ـــــــــسبا  ــــــــ ــــــــــ�ة حـ ًكبlــــــــ

 .ًوQسبا
289 26.4 91 28.8 16 22.2 396 26.7 

7  

تھ
يا

ح
 K�

ن 
سا

Q:
خر 

K ف
Lا

دو
م 

أ�
ن 

م
:  

ـــيد  صـــــــ ــــتالك  رامــــــ
�ــK البنــك يــضمن 
ـــة  ـــــــــ ــــــــ ــــــــــھ الراحـــــ لـــــــــــــــ

 واNOياة الكر£مة

98 9.0 47 14.9 12 16.7 157 10.6 

14
.5

5
 0.

00
6

  

لة
دا

  

ـــــستحق  ــــــاب ªـــــ كتــــ
 38.1 564 20.8 15 28.5 90 42.0 459 .القراءة

ــــــة لـــــــــ��ص  �ديـــ
 46.3 686 62.5 45 53.5 169 43.1 472 .عز£ز

8  

 K³
ر م

اف
تو

ا ت
دم

عن

ئا 
µش

 
��

ش
 أل

ود
نق

ي
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ض

أف
 (�

فإن
ا، 

يد
ًجد

 15.7 232 16.7 12 18.0 57 14.9 163 .�اتف حديث
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لة
دا

  

ة  رأك�ـ� �فـراد قــد
 41 608 47.2 34 39.6 125 41 449 .عhi :نجاز

ًئµسا أو مديرا ً  27.6 409 30.6 22 28.5 90 27.1 297 .ر

9  

 Ki
عم

ن 
Fا

 م
K�

ل 
ض

أف
ّ

كو
ن أ

أ
ن ــــــــراد   : ــــــــ ــــ� �فـــــ ــــــــ أك�ـــــــــ

 31.4 465 22.2 16 32 101 31.8 348 .راحة

3.
26
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 92.6 1372 87.5 63 90.2 285 93.6 1024 .س�lة حسنة

ا أو  ــــــشا ــــــــ ــــــــ ـــــــــ رمس¶ـــــ
 4.3 64 6.9 5 6.3 20 3.6 39 خب�lا

1
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 م

كو
ن أ

ل أ
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أف
ن

 
ثو

يو
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 .ًماال وف�lا

31 2.8 11 3.5 4 5.6 46 3.1 
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hو��  تخصص املرحلة اO}امعية 

 KLشر  

  وعر�ي
لغات 

  واجتماعيات
علوم 

  تطبقية
  البدائل  املوقف  م  ا\}موع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  2<ا
  

  الداللة

 hــــ ـــــــــ ــــــــصو�K عiــ حـــــــ
اه  66.9 992 50 36 57 180 70.9 776  .رالدكتو

ــــــــديرا  ـــــــ) مـــــــ �عيي�ــــــــ
 25.2 374 41.7 30 30.1 95 22.8 249 .ملؤسسة

1
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 (¯
 ال

ت
ظا

NV
 ال

�م
ن أ

م

اة
Nي

Oا
 K�

ي 
Qد

سع
س¶

:  

ة  ـــيا ــــــــ ــــراء ســـــــ ــــــــ رشــــــ
 7.8 116 8.3 6 13.0 41 6.3 69 .جديدة

37
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2
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لة
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/ املتدينة املثقفة
 69.3 1027 54.2 39 65.8 208 71.3 780 .املتدين املثقف

ـــــــــــة ذات  ــــــــ ــــــــ املتدينـ
ــــــسب  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ اNOــــ

ــــــسب ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـ / والkـ
ــــــدين ذا  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ املتـــ

 .املنصب الرفيع

181 16.5 62 19.6 22 30.6 265 17.9 

1
2  

جة
ر ز

يا
خت

د ا
عن

و
 /

ار
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خ
ل ا

ض
�ف

ن 
فم

ا، 
ج

ز
ً و

:  

ـــة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــــــ املتدينـ
ـــة ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ / اO}ميلـ
  .املتدين الوسيم

 
 
 

133 12.2 46 14.6 11 15.3 190 12.8 

13
.1

1
 0.

01
1

  

لة
دا

  

ـــة  ـــــــــ ــــــــعر بمتعـــــ أشـــــــــ
ـــــــــوار  ـــــــاء اNOـــــــــ ـــــــــ أثنــ

 .وتالقح �فFار
986 90.1 267 84.5 62 86.1 1315 88.7 

أنــــاقش وأع�ــــ�ض 
ــــــض  اء ¬عـــ ـــــــh آ رعiـ
ـــــت  ــــــــ ـــي ألثSـ ــــــــ زمال�ـــ

أ½ي  .ر¾Nة 

41 3.7 14 4.4 1 1.4 56 3.8 

1
3  

يث
ما 
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ع

l
اء 

أثن
ة 

ش
اق

من
 لل

ما
ة 

ضي
 ق

تو
دك

� ال
ر

(�
فإن

ة، 
ضر

Nا
ا\

:  

أشـــــــعر بالغـــــــضب 
ـــــــــشات  ألن املناقـــــــــ
ـــــت  ــــــتطيل وقـــــــ ســــــ

 .ا\Nاضرة
67 6.1 35 11.1 9 12.5 111 7.5 

12
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hو��  تخصص املرحلة اO}امعية 

 KLشر  

  وعر�ي
لغات 

  واجتماعيات
علوم 

  تطبقية
  البدائل  املوقف  م  ا\}موع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  2<ا
  

  الداللة

 54.3 804 44.4 32 45.3 143 57.5 629 .القراءة

ـــــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ـــ ســـــــــ رمما
 15.0 223 25.0 18 17.1 54 13.8 151 .الر£اضة

1
4  

م 
ظ

مع
 ()

¿
أق

K�
 KÀ

فرا
ت 

قا
أو

 30.7 455 30.6 22 37.7 119 28.7 314 .النوم أو �<ل  :
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ــــــصو  ـــــــد اNOــــ لعنـــ
ـــة  ــــــــ ــــــh معلومــــــ ــــــــ عiــ

 .جديدة
538 49.2 139 44.0 36 50.0 713 48.1 

ــــــــصار  ـــــــــــد �نتـــــ عنــ
K� منافس hi14.4 213 15.3 11 14.6 46 14.3 156 .ع 

1
5  

ة 
قم

 K�
 (�

 أن
يھ

ر ف
شع

ف أ
وق

� م
ك�

أ

�و
دة 

عا
س

ال
ــاء مــــن   : عنــــد �ن¢¡ــ

ــــــان آ ــــــــ ــــــر امتحــ ــــــــ خـــ
 .مادة

400 36.6 131 41.5 25 34.7 556 37.5 

3.
21

 0.
52

3
لة  

دا
 �l

غ
  

ـــة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــــــ متا¬عــــــــ
ــــــــصفحات  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ الـــــــــ
ـــة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــــــ العلميـ

 . والثقافية

668 61.1 181 57.3 43 59.7 892 60.2 

مـــشاركة أحــــداث 
ـــــــا�ي  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ ــــــــ حيـــــــــ

 .ال��صية
32 2.9 7 2.2 1 1.4 40 2.7 

1
6  
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 hi
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:  

ـــة ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــــــ  متا¬عـــــــ
ــــــــصفحات  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ الـــــــــ
ــــة أو  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ال��ف±¡يـــ

  .أخبار �صدقاء

 
 
 
 
 
 

394 36.0 128 40.5 28 38.9 550 37.1 

2.
92

 0.
57

1
لة  

دا
 �l

غ
  



أنماط الشخصية لدى طالب التأهيل التربوي بجامعة األزهر وفق تصور 
 حمدي حسن أيوب/ د "دراسة ميدانية) "ابن عبد ربه األندلسي(

 

 

32 

hو��  تخصص املرحلة اO}امعية 

 KLشر  

  وعر�ي
لغات 

  واجتماعيات
علوم 

  تطبقية
  البدائل  املوقف  م  ا\}موع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  2<ا
  

  الداللة

ا�ي رتنÂ) قد ّ. 903 82.5 238 75.3 55 76.4 1196 80.7 

 2.2 33 2.8 2 2.5 8 2.1 23 .ذات شuرة
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:  

ـــــ)  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ ــــــــ يمكن�ـــــ
 hــــ ــــــصو عiـــــــ لاNOـــــ
ـــــــا  ـــــشuادة مÃ¡ــــــــ الـــــــــ
 hــiندو �ــشديد ع
ــــــــــضو أو  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ راNOـــــ
ــــــام  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ــــــــ ــــــــ القيــــــــ

 .بتFليفات

168 15.4 70 22.2 15 20.8 253 17.1 
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ـــــــــــم  ـــــــــائزة املعلـــــ جـــــــ
K48.7 722 44.4 32 43.0 136 50.6 554 . املثا� 

ـــــــدير ــــــــ ـــــــــــائزة املـــ  جـــــــ
K16.1 239 25.0 18 17.4 55 15.2 166 .املثا� 
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يالراحة ـ �ـK نظـر   :
ــــــــن  ــــــــ ـــــم مــــ ـــــــــ ـــ أ�ــــــ ـــــ ــــــــ ــــ ـ
 hــــ ــــــصو عiـــــــ لاNOـــــ

 .اO}وائز

374 34.2 125 39.6 22 30.6 521 35.2 
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ـــة  ـــــــــ ايـ ـــــــــدا�ي ر وإ�ــــ
ًجديـــــــدة أو كتابــــــــا 

ًقيما ّ. 
245 22.4 51 16.1 11 15.3 307 20.7 

ــــساعد�ي عنــــــــد  مـــ
 77.5 1149 81.9 59 82.9 262 75.7 828 .اNOاجة
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ـــة  دعـــــــــو�ي لوليمـــــــ
 1.8 26 2.8 2 9. 3 1.9 21 .كب�lة
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 Kغبـــــة �ـــــ ك  رأشـــــا ر
ا�ي  76.0 1126 72.2 52 74.1 234 76.8 840 .رتنمية قد

ـــال  ـــــــــ ك ألنــــ ـــــــا رأشـــــــــ
مال�ــــــــي  زإ¦}ــــــــاب 

ميال�ي  .زو
15 1.4 9 2.8 1 1.4 25 1.7 
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ـــــــــدم   : ـــــــــــضل عـــــــــ أفــــــ
 22.3 331 26.4 19 23.1 73 21.8 239 .املشاركة
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hو��  تخصص املرحلة اO}امعية 

 KLشر  

  وعر�ي
لغات 

  واجتماعيات
علوم 

  تطبقية
  البدائل  املوقف  م  ا\}موع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  2<ا
  

  الداللة

القــضايا الديkيــة 
 75.0 1112 69.4 50 74.1 234 75.7 828 .والتعليمية

ــــر£ن  ــــــــ ــــاة ¥خـ حيـــــــــ
ـــة أنفـــــسنا  نــ رومقا

 .Å¡م
111 10.1 32 10.1 6 8.3 149 10.1 
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ــــــــن  ـــديث عــــــــ ــــــــ اNOــــ
ــــــام أو  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ـــ الطعـ

 .اk{Oس ¥خر
155 14.2 50 15.8 16 22.2 221 14.9 

3.
79

 0.
43

6
لة  

دا
 �l

غ
  

حاصــل عiـــh قـــدر 
ـــة  ــــــــ ـــــــن الثقافــــــــ ــــــــ مــــ

 .والعلم
779 71.2 203 64.2 48 66.7 1030 69.5 

ذو حـسب وQــسب 
 9.1 135 6.9 5 9.5 30 9.1 100 .شر£ف

2
2  
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 بأ
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أف
:  

مـــستمتع بحيــــا�ي 
ـــ� مك�ـــــــ�ث بمـــــــا  غlــــ

Kحو�. 
215 19.7 83 26.3 19 26.4 317 21.4 

8.
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ـــــــــــم  ــــــــ ـــــــــي لuـــــــ ــــــــ ــ أحFـــــــ
قـــــصص العلمـــــاء 

  .ليقتدوا Å¡م
766 70.0 189 59.8 42 58.3 997 67.3 

ـــــــــــم  ــــــــ ـــــــــي لuـــــــ ــــــــ ــ أحFـــــــ
قــــصص �بطـــــال 

 .ليقتدوا Å¡م
120 11.0 45 14.2 10 13.9 175 11.8 
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ـــة  املتعــــــــة والراحـــــ

 .�K اNOياة
208 19.0 82 25.9 20 27.8 310 20.9 
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ــــــــاء دو  ــــــــ ــــــــ نالعطــــــــــ
 21.4 317 19.4 14 18.7 59 22.3 244 .مقابل
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ـــــدي  ــــــــ ـــــــــدير جuـ تقـــــ
 66.4 984 62.5 45 66.8 211 66.5 728 .¨معنو£ا
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hو��  تخصص املرحلة اO}امعية 

 KLشر  

  وعر�ي
لغات 

  واجتماعيات
علوم 

  تطبقية
  البدائل  املوقف  م  ا\}موع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  2<ا
  

  الداللة

ـــــدي  ــــــــ ـــــــــدير جuـ تقـــــ
¨ماديا ّ. 122 11.2 46 14.6 13 18.1 181 12.2 

 hــــ ـــــــــ ــــــــرص عiـــــ ـــــــــ أحـ
ـــــام  ــــاو الطعـــــــ لتنــــــــ

 .¨فيد ¾Nياامل
456 41.7 134 42.4 28 38.9 618 41.7 

ـــأن�)  ــــــــ ــــا�ر بـــــ ــــــــ أتظــــ
قنـوع فأتقلـل مـن 

 .الطعام
269 24.6 52 16.5 14 19.4 335 22.6 
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أو 

:  

آ<ــــــل مــــــا �ــــــش¢¡يھ 
 35.7 529 41.7 30 41.1 130 33.7 369 . نف*()
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ـــــــرض  ة معــــــــــ ـــــــا ــــــــ ر£ــ ز
 23.0 341 20.8 15 19.0 60 24.3 266 .الكتاب

ســة �لعــاب  رمما
 11.8 175 12.5 9 13.9 44 11.2 122 .التنافسية
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:  

ج أو  ــــــــر ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ وا�Oــــ
ـــع  ــــــــ ــــــديث مــــــــ ــــــــ اNOــــ
ـــــــــزمالء  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ الــــــــ

  .والزميالت

 
 
 

706 64.5 212 67.1 48 66.7 966 65.2 
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ما ي��كھ :Qـسان 
 77.3 1146 73.6 53 69.3 219 79.9 874 .من علم نافع

ـــام ال¯ـــــ)  عـــــدد �يــ
ـــــNÉتھ  عاشــــــuا بـ

K�ٍ تر مستمر
ّ

 .ق
175 16.0 80 25.3 18 25.0 273 18.4 

2
7  
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K ن
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 ال
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قا
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ي   :بـ

ـــام ال¯ـــــ)  عـــــدد �يــ
ـــــــا  ـــــــــuا مرفuـــــــ ًعاشـــــ ّ

ًمنعما ّ.  

 
 

45 4.1 17 5.4 1 1.4 63 4.3 
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hو��  تخصص املرحلة اO}امعية 

 KLشر  

  وعر�ي
لغات 

  واجتماعيات
علوم 

  تطبقية
  البدائل  املوقف  م  ا\}موع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  2<ا
  

  الداللة

ـــھ  ـــــــــ ــــــــ ــــــو عنــــــ ــــــــ ـــــ ـــ �عفـــ
 56.2 833 51.4 37 50.3 159 58.2 637 .و�سامح

ــــــــــشفى  ــــــرح وت¶ــ تفــــــ
 4.5 66 5.6 4 5.7 18 4.0 44 .فيما أصابھ
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ـــــك  ـــــــــشغل بالــــــ ال �ـ
 39.3 583 43.1 31 44.0 139 37.8 413 .باألمر
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ــــــــغار أعلمuـــــــــــم  ٍصـــ
�دب. 42.6 631 31.9 23 33.5 106 45.9 502 

ـــــــو  ـــــــاع يطيعـــ نأتبـــ
 1.1 16 2.8 2 6. 2 1.1 12 .يأمر
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ـــرح   : ــــــدقاء أمــــــــ أصـــــ

 56.3 835 65.3 47 65.8 208 53.0 580 .معuم
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 87.6 1298 81.9 59 85.8 271 88.5 968 .الذ<اء والفuم

ـــــــــسلطة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ـــــ الـــــــــ
ْ ُّ

 2.3 34 4.2 3 2.5 8 2.1 23 .والنفوذ
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:   hــــ ـــــــــ ة عiـــــــ ــــد ــــــــ رالقــــــــ

 10.1 150 13.9 10 11.7 37 9.4 103 .إشباع الرغبات
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�Èدو السابق يتabلباستقراء ا:  

نة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد ا - لعينـة مـن الطـالب عSـ� وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hiو الذي ينص ع� :، كما يS-أ�م أ�دا�K من �لتحاق بالدبلوم العام �K ال��بية: لاملوقف 

ا�ي ال��صية، ب�سبة: لالبديل $و �  %)84.8(رتنمية قد

ـــــا�ي � ـــا، : البــــــــديل الثـــ اســــــــات العليـــــ ـــو�ي طالبــــــــا بالد ـــــــة لdـــــ ــــــة Dجتماعيـ رالــــــــشعو باملdانــ ً ر
 %)13.8(ب�سبة

اسة وا�bديث معLم: البديل الثالث �  %)1.4(، ب�سبةرDستمتاع بلقاء أصدقاء الد

غ?ـــ\ دالـــة إحـــصائيا حيـــث بلغـــت ) v2ـــا(وعSـــ� نفـــس املوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــاي
ب اسـتجابات )0.05(ىو�- قيمـة غ?ـ\ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـة) 2.68(قيمGÜا  ر، حيـث تتقـا

  .بدائل الثالثةأفراد العينة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S ال
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نة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينـة مـن الطـالب عSـ�  - وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hiي الذي ينص عQن أصدقا�ي فإن�)،: املوقف الثاlنعندما أكو ب-Sكما ي : 

ًأتحفظ .- املزاح متجنبا اللغو .- ا�bديث: لالبديل $و �  %)62.3(، ب�سبةّ

 %)31.3(ك لنف#"! حرGÜ1ا املطلقة .- املزاح، ب�سبةأتر: البديل الثالث �

ا: البديل الثا�ي � ًرأسعد بأن أvو نجم اللقاء $كk\ ظLو  %)6.4(، ب�سبةن

ات أفـــراد العينـــة ذو ) v2ـــا(وÀـــش?\ اختبـــار ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ?ن تكـــرا يإ�ـــ� وجـــود فـــر ر و
يوأفـــراد العينـــة ذو يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات 

و�ـ- قيمـة دالـة ) v2 ()13.49ـا(لتخصص العلوم التطبيقية حو البدائل الثالثـة، حيـث بلغـت قيمـة 
  .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة

نة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينـة مـن الطـالب عSـ�  - وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hiاملوقف الثالث الذي ينص ع :lن أصدقا�ي،أنا ب-Sكما ي : 

 %)48.9(ناشر البaãة .- املناسبات، ب�سبة: البديل الثالث �

 %)27.1(ِمرجع .- الثقافة، ب�سبة: لالبديل $و �

مات، ب�سبة: البديل الثا�ي � زعيم .- $  %)24(ز

غ?ـــ\ دالـــة إحـــصائيا حيـــث بلغـــت ) v2ـــا(وعSـــ� نفـــس املوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــاي
ب اسـتجابات )0.05(ىمـة غ?ـ\ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـةو�- قي) 5.66(قيمGÜا  ر، حيـث تتقـا

  .أفراد العينة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S البدائل الثالثة

نة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينـة مـن الطـالب عSـ�  - وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hـــiمادتـــھ إذا طلـــب منـــا أحـــد أســـاتذ: املوقـــف الرا¬ـــع الـــذي يـــنص ع Kليـــة بحثـــا علميـــا �ـــFة ال¨ ً

 : كما يS-،فإن�)

ئيـــــھ، : لالبـــــديل $و � ـــتفيد وأفيـــــد قا ـــ� مـــــضمونھ ألســ ـــزا عSــ ـــد البحـــــث بنفـــــ#"! مركــ رأعــ ً
ِ

 %)79.1(ب�سبة

ـــاب Áخـــــــر1نالبــــــديل الثــــــا�ي � ــ#"! مركــــــزا عSــــــ� شــــــdلھ لينــــــال إa1ـــ ــــد البحــــــث بنفــــ ، ً أعــ
 %)15.9(ب�سبة

 %)4.9(، ب�سبةيعداده إ�� غ?\أش[\يھ من أي مكتبة، أو أوvل إ: البديل الثالث �

غ?ـــ\ دالـــة إحـــصائيا حيـــث بلغـــت ) v2ـــا(وعSـــ� نفـــس املوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــاي
ب اسـتجابات )0.05(ىو�- قيمـة غ?ـ\ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـة) 1.95(قيمGÜا  ر، حيـث تتقـا

  .أفراد العينة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S البدائل الثالثة

نة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينـة مـن الطـالب عSـ� أن أكk\ البدائ - ول ع�S ال[\ت³ب مقر
hiامس الذي ينص ع�Oو، : املوقف ا� K� سبةkأفضل صديق بال-Sكما ي: 

من ÆشاركÞ! أ�دافا علمية، ب�سبة: لالبديل $و �
ً َ)68.3(% 

1حية، ب�سبة: البديل الثالث � ومن ÆشاركÞ! أ�دافا تر
ً َ)30.4(% 
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ــــديل الثــــــــــ � ــــــــق �عــــــــــض أ�ــــــــــدا.-،  :ا�يالبــــــ ـــــــھ لتحقيــ ـــــب عائلتـــ ــتفيد مــــــــــن مناصـــــ َمــــــــــن أســــــــ
 %)1.3(ب�سبة

ات أفـــراد العينـــة ذو ) v2ـــا(وÀـــش?\ اختبـــار ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ?ن تكـــرا يإ�ـــ� وجـــود فـــر ر و
يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو  ي

و�ـ- قيمـة دالـة ) v2 ()13.96ـا( الثالثـة، حيـث بلغـت قيمـة لتخصص العلوم التطبيقية حو البدائل
  .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة

-  �Sنة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب ع وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hـiمواقـع التواصــل : املوقـف الـسادس الـذي يــنص ع hـiا�ي ع رمـن أ�ــم مـا ªـشغل�) �ـK حــوا

KLجتما� ،-Sكما ي: 

 %)53(ب�سبة،مساعدة من يحتاج املساعدة: البديل الثا�ي �

 %)24.3(، ب�سبةاملزاح مع $صدقاء: البديل الثالث �

 %)22.7(، ب�سبةرد الشGHات عن الدين: لالبديل $و �

ات أفـــراد العينـــة ذو ) v2ـــا(وÀـــش?\ اختبـــار ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ?ن تكـــرا يإ�ـــ� وجـــود فـــر ر و
يأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو تخــصص الـــشر{- والعر|ـــي و ي

و�ـ- قيمـة دالـة ) v2 ()10.38ـا(لتخصص العلوم التطبيقية حو البدائل الثالثـة، حيـث بلغـت قيمـة 
  .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة

نة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الط - الب ع�S وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hiحياتھ: املوقف السا¬ع الذي ينص ع K� سانQ: فخر KLم دوا�من أ،-Sكما ي : 

ك فGÍا، ب�سبة: لالبديل $و �  %)62.7(ركk\ة الكتب واملؤلفات الs! شا

Dًنتماء لعائلة كب?\ة حسبا و�سبا: البديل الثا�ي �  %)26.7(، ب�سبةً

صــــــيد .ــــــ- البنــــــك يــــــضمن لــــــھ الرا: البــــــديل الثالــــــث � ــــتالك  ـــاة الكر1مــــــةرامــ ، حــــــة وا�bيـــ
 %)10.67(ب�سبة

ات أفـــراد العينـــة ذو ) v2ـــا(وÀـــش?\ اختبـــار ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ?ن تكـــرا يإ�ـــ� وجـــود فـــر ر و
يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو  ي

و�ـ- قيمـة دالـة ) v2( )14.55ـا(لتخصص العلوم التطبيقية حو البدائل الثالثـة، حيـث بلغـت قيمـة 
 .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة

-  �Sنة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب ع وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hـــiئا جديـــدا، فـــإن�) : املوقـــف الثـــامن الـــذي يـــنص عµنقـــود ألشـــ�� شـــ Kًعنـــدما تتـــوافر م³ـــ ي

 : كما يS-أفضل شراء،

 %)46.3(ة ل��ص عز1ز، ب�سبة�دي: البديل الثا�ي �

 %)38.1(ب�سبة،كتاب Æستحق القراءة: لالبديل $و �
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�اتف حديث، ب�سبة: البديل الثالث �)15.7(% 

ات أفـــراد العينـــة ذو ) v2ـــا(وÀـــش?\ اختبـــار ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ?ن تكـــرا يإ�ـــ� وجـــود فـــر ر و
يراد العينـــة ذو يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــ

و�ـ- قيمـة دالـة ) v2 ()29.15ـا(لتخصص العلوم التطبيقية حو البدائل الثالثـة، حيـث بلغـت قيمـة 
  .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة

-  �Sنة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب ع وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hiاملوقف التاسع الذي ينص ع : K� أن أكوّأفضل Kiان عمFنم،-Sكما ي : 

ة ع�S �نجاز: لالبديل $و �  %)41(، ب�سبةرأكk\ $فراد قد

احة، ب�سبة :البديل الثالث �  %)31.4(رأكk\ $فراد 

ًئ³سا أو مديرا، ب�سبة: البديل الثا�ي � ً  %)27.6(ر

غ?ـــ\ دالـــة إحـــصائيا حيـــث بلغـــت ) v2ـــا(وعSـــ� نفـــس املوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــاي
GÜب اسـتجابات )0.05(ىو�- قيمـة غ?ـ\ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـة) 3.26(ا قيم ر، حيـث تتقـا

  .أفراد العينة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S البدائل الثالثة

-  �Sنة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب ع وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hiمأفضل أ: املوقف العاشر الذي ينص ع�ثو أوالد نن أكو من �_�اص الذين يو  ،رن

-Sكما ي: 

 %)92.6(، ب�سبةس?\ة حسنة: لالبديل $و �

ا أو خب?\ا، ب�سبة :البديل الثا�ي �  %)4.3(رمس¹شا

 %)3.1(، ب�سبةًماال وف?\ا: البديل الثالث �

غ?ـــ\ دالـــة إحـــصائيا حيـــث بلغـــت ) v2ـــا(وعSـــ� نفـــس املوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــاي
ب اسـتجابات )0.05(ىو�ـ- قيمـة غ?ـ\ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـة) 7.86(قيمGÜا  ر، حيـث تتقـا

  .أفراد العينة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S البدائل الثالثة

-  �Sنة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب ع وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hiادي عشر الذي ينص عNOم : املوقف ا�يـاةمن أNOا Kي �ـQظات ال¯) س¶سعدNVكمـا ،ال 

-Sي: 

اه: لالبديل $و �  %)66.9(، ب�سبةرحصو�- ع�S الدكتو

 %)25.2(، ب�سبة�عييÞ! مديرا ملؤسسة: البديل الثا�ي �

ة جديدة: البديل الثالث �  %)7.8(ب�سبة،رشراء سيا

ات أفـــراد العينـــة) v2ـــا(وÀـــش?\ اختبـــار ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ?ن تكـــرا رإ�ـــ� وجـــود فـــر ي ذو و
يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو  ي

و�ـ- قيمـة دالـة ) v2 ()37.62ـا(لتخصص العلوم التطبيقية حو البدائل الثالثـة، حيـث بلغـت قيمـة 
  .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة
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نة بال�سبة املئو1ة ال - ستجابة أفراد العينة من الطالب ع�S وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hــiي عــشر الــذي يــنص عQجــة: املوقــف الثــا جــا، فمــن �فــضل اختيــار،/ وعنــد اختيــار ز ًز  و

-Sكما ي: 

 %)69.3(املتدين املثقف، ب�سبة/ املتدينة املثقفة: لالبديل $و �

ـــــــا�ي � ــــسب وال�ـــــــــسب: البــــــــديل الثــ ــــــصب الرفيـــــــــع، / املتدينـــــــــة ذات ا�bـــــ ـــدين ذا املنـــ املتــــــ
 %)17.9(ب�سبة

 %)12.8(املتدين الوسيم، ب�سبة/ املتدينة اabميلة: البديل الثالث �

ات أفـــراد العينـــة ذو ) v2ـــا(وÀـــش?\ اختبـــار ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ?ن تكـــرا يإ�ـــ� وجـــود فـــر ر و
يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو  ي

و�ـ- قيمـة دالـة ) v2 ()13.11ـا(ائل الثالثـة، حيـث بلغـت قيمـة لتخصص العلوم التطبيقية حو البد
  .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة

-  �Sنة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب ع وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hـــiـــعنــــدما يث: املوقـــف الثالـــث عـــشر الـــذي يـــنص عl ر� الـــدكتو قـــضية مـــا للمناقـــشة أثنــــاء

 :، كما يS-، فإن�)ا\Nاضرة

 %)88.7(أشعر بمتعة أثناء ا�bوار وتالقح $فdار، ب�سبة: لالبديل $و �

ـــــــث � ـــــديل الثالــــ ــــــــــرة، : البــــــ ـــــــــت ا��اضـ ـــــــــتطيل وقــ ــــــشات ســ ــــــضب ألن املناقـــــ ــــــعر بالغـــــ ــ أشـــ
 %)7.5(ب�سبة

ـــــــا�ي � ـــــــي، : البــــــــديل الثــ أÀــ ـــــ�ة  ــــي ألثIـــــــــت �ــــ مال�ــــ ـــــض  اء �عــــ ـــ� آ ــ ــــــ\ض عSــــ رأنـــــــــاقش وأع[ــ ز ر
 %)3.8(ب�سبة

ات أفـــراد العينـــة ذو إ�ـــ� ) v2ـــا(وÀـــش?\ اختبـــار ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ?ن تكـــرا يوجـــود فـــر ر و
يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو  ي

و�- قيمة دالة ) v2 ()12.944ا(لتخصص العلوم التطبيقية حو البدائل الثالثة، حيث بلغت قيمة 
  .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة

-  �Sنة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب ع وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hiاملوقف الرا¬ع عشر الذي ينص ع :،K� KÀأق¿() معظم أوقات فرا-Sكما ي : 

 %)54.3(القراءة، ب�سبة: لالبديل $و �

 %)30.7(ب�سبة،النوم أو $vل: البديل الثالث �

سة ا: البديل الثا�ي �  %)15(ب�سبة،لر1اضةرمما

ات أفـــراد العينـــة ذو ) v2ـــا(وÀـــش?\ اختبـــار ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ?ن تكـــرا يإ�ـــ� وجـــود فـــر ر و
يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو  ي
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مة دالة و�- قي) v2 ()21.944ا(لتخصص العلوم التطبيقية حو البدائل الثالثة، حيث بلغت قيمة 
  .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة

-  �Sنة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب ع وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hiامس عشر الذي ينص ع�Oـو،: املوقف ا�قمـة الـسعادة  Kأك�� موقف أشعر فيھ أن�) �ـ 

-Sكما ي: 

 %)48.1(سبةلعند ا�bصو ع�S معلومة جديدة، ب�: لالبديل $و �

 %) 37.5(عند DنGÜاء من امتحان آخر مادة، ب�سبة :البديل الثالث �

 %)14.4(ب�سبة،عند Dنتصار ع�S منافس �-: البديل الثا�ي �

غ?ـــ\ دالـــة إحـــصائيا حيـــث بلغـــت ) v2ـــا(وعSـــ� نفـــس املوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــاي
ب اسـتجابات )0.05(ةىو�- قيمـة غ?ـ\ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـ) 3.21(قيمGÜا  ر، حيـث تتقـا

  .أفراد العينة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S البدائل الثالثة

-  �Sنة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب ع وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hــــــiمواقـــــع التواصــــــل : املوقـــــف الـــــسادس عـــــشر الـــــذي يـــــنص ع hـــــīـــــ) ع ــــ¿() معظـــــم وق أقـ

K� ،KLكما،:�جتما -Sي : 

 %)60.2(متا�عة الصفحات العلمية والثقافية، ب�سبة: لالبديل $و �

 %)37.1(متا�عة الصفحات ال[\فGÍية أو أخبار $صدقاء، ب�سبة  :البديل الثالث �

 %) 2.7(مشاركة أحداث حيا�ي ال��صية، ب�سبة: البديل الثا�ي �

ائيا حيـــث بلغـــت غ?ـــ\ دالـــة إحـــص) v2ـــا(وعSـــ� نفـــس املوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــاي
ب اسـتجابات )0.05(ىو�- قيمـة غ?ـ\ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـة) 2.92(قيمGÜا  ر، حيـث تتقـا

  .أفراد العينة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S البدائل الثالثة

-  �Sنة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب ع  وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر

إذا <انت لدي بدائل مختلفة للFلية ال¯) سأحصل : شر الذي ينص عhiاملوقف السا¬ع ع -
، فإن�) أفضل <لية، ّمÃ¡ا عhi التأ�يل ال��بو ّ  : كما يS-ي

ا�ي، ب�سبة: لالبديل $و � رتنq! قد ّ)80.7(% 

ريمكنÞـــ! ا�bـــصو عSـــ� الـــشLادة مGÎـــا دو �ـــشديد عSـــ� ا�bـــضو أو  :البـــديل الثالـــث � ن ل
 %)17.1(القيام بتdليفات، ب�سبة 

 %) 2.2(ذات شLرة، ب�سبة: البديل الثا�ي �

ات أفــراد العينــة ذو ) v2ــا(وÀــش?\ اختبــار ق ذات داللــة إحــصائية بــ?ن تكــرا يإ�ــ� وجــود فــر ر و
يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو  ي

و�ــ- قيمــة دالــة ) v2 ()9.33ــا(لتخــصص العلــوم التطبيقيــة حــو البــدائل الثالثــة، حيــث بلغــت قيمــة 
  ).0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

41 

-  �Sنة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب ع وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
hiصو عل±¡ا: املوقف الثامن عشر الذي ينص عNOائزة ال¯) أفضل ا{Oلا-Sكما ي ،: 

 %)48.7(�سبةجائزة املعلم املثا�-، ب: لالبديل $و �

لالراحة ـ .- نظر ـ أ�م من ا�bصو ع�S اabوائز، ب�سبة  :البديل الثالث �  %)35.2(ي

 %)16.1(جائزة املدير املثا�-، ب�سبة: البديل الثا�ي �

ات أفــراد العينــة ذو ) v2ــا(وÀــش?\ اختبــار ق ذات داللــة إحــصائية بــ?ن تكــرا يإ�ــ� وجــود فــر ر و
يصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــ

و�ـ- قيمـة دالـة ) v2 ()10.11ـا(لتخصص العلوم التطبيقية حو البدائل الثالثـة، حيـث بلغـت قيمـة 
  .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة

نــة بال�ــسبة املئو1ــة الســتجابة أفــراد العينــة مــن الطــالب عSــ�  وأن أكkـ\ البــدائل عSــ� ال[\ت³ــب مقر
 : كما يS-املوقف �جمل من أصدقا�ي تجاKÄ �و،: سع عشر الذي ينص عhiاملوقف التا

 %)77.5(مساعد�ي عند ا�bاجة، ب�سبة: البديل الثا�ي �

اية جديدة أو كتابا قيما، ب�سبة  :لالبديل $و � ًإ�دا�ي ر ّ ً  %)20.7(و

 %)1.8(دعو�ي لوليمة كب?\ة، ب�سبة: البديل الثا�ي �

ق) v2ــا(وÀــش?\ اختبــار ات أفــراد العينــة ذو وإ�ــ� وجــود فــر ي ذات داللــة إحــصائية بــ?ن تكــرا ر
يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو  ي

و�ــ- قيمــة دالــة ) v2 ()9.32ــا(لتخــصص العلــوم التطبيقيــة حــو البــدائل الثالثــة، حيــث بلغــت قيمــة 
  .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة

نة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالبأن أكk\ الب -  ع�S ودائل ع�S ال[\ت³ب مقر
عنـدما يطلـب منـا أحـد أسـاتذة الFليـة القيـام بkـشاط : ن الـذي يـنص عiـh£املوقف العشر

 : كما يK�-S ا\Nاضرة فإن�)،

ا�ي، ب�سبة: لالبديل $و � غبة .- تنمية قد ك  رأشا ر  %)76(ر

 %)22.3(املشاركة، ب�سبة أفضل عدم  :البديل الثالث �

ميال�ي، ب�سبة : البديل الثا�ي � مال�ي و ك ألنال إa1اب  زأشا ز  %)1.7(ر

غ?ـــ\ دالـــة إحـــصائيا حيـــث بلغـــت ) v2ـــا(وعSـــ� نفـــس املوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــاي
ب اسـتجابات )0.05(ىو�- قيمـة غ?ـ\ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـة) 4.32(قيمGÜا  ر، حيـث تتقـا

  .ة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S البدائل الثالثةأفراد العين

نة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب -  ع�S وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
نــا : ن الــذي يــنص عiــh£املوقــف اNOــادي والعــشر رعنــدما أجتمــع أنــا وأصــدقا�ي، فــإن حوا

، ليدو أك�� حو  : كما يS-ر
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 %)75(ب�سبة،�ية والتعليميةالقضايا الدي: لالبديل $و �

 %)14.9(ب�سبة ،ا�bديث عن الطعام أو ا�abس Áخر :البديل الثالث �

نة أنفسنا Gàم، ب�سبة : البديل الثا�ي �  %)10.1(رحياة Áخر1ن ومقا

غ?ـــ\ دالـــة إحـــصائيا حيـــث بلغـــت ) v2ـــا(وعSـــ� نفـــس املوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــاي
ب اسـتجابات )0.05(ىحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـةو�- قيمـة غ?ـ\ دالـة إ) 3.79(قيمGÜا  ر، حيـث تتقـا

  .أفراد العينة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S البدائل الثالثة

نة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب -  ع�S وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
 :-، كما يSأفضل أن أوصف بأQي: ن الذي ينص عhi£املوقف الثاQي والعشر

 %)69.5(حاصل ع�S قدر من الثقافة والعلم، ب�سبة: لالبديل $و �

 %)21.4(مستمتع بحيا�ي غ?\ مك[\ث بما حو�-، ب�سبة  :البديل الثالث �

 %)9.1(ذو حسب و�سب شر1ف، ب�سبة : البديل الثا�ي �

غ?ـــ\ دالـــة إحـــصائيا حيـــث بلغـــت ) v2ـــا(وعSـــ� نفـــس املوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــاي
ب اسـتجابات )0.05(ىو�- قيمـة غ?ـ\ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـة) 8.12(قيمGÜا  ر، حيـث تتقـا

  .أفراد العينة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S البدائل الثالثة

-  �Sنة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب ع وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
ًتر,ي¯ــ) ألوالدي حاضــرا أو مــستقبال فــإن�) �ــK : ن الــذي يــنص عiــh£املوقــف الثالــث والعــشر

 : كما يS-:أ�تم أك�� بأن

 %)67.3(أحdي لLم قصص العلماء ليقتدوا Gàم، ب�سبة: لالبديل $و �

 %)20.9(أوفر لLم سبل املتعة والراحة .- ا�bياة، ب�سبة  :البديل الثالث �

 %)11.8(أحdي لLم قصص $بطال ليقتدوا Gàم، ب�سبة: البديل الثا�ي �

ات أفــراد العينــة ذو ) v2ــا(ش?\ اختبــاروÀــ ق ذات داللــة إحــصائية بــ?ن تكــرا يإ�ــ� وجــود فــر ر و
يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو  ي

و�ـ- قيمـة دالـة ) v2 ()14.54ـا(لتخصص العلوم التطبيقية حو البدائل الثالثـة، حيـث بلغـت قيمـة 
  .)0.05(ىستو معنو1ةإحصائيا عند م

نــة بال�ــسبة املئو1ــة الســتجابة أفــراد العينــة مــن الطــالب ع Sــ� وأن أكkـ\ البــدائل عSــ� ال[\ت³ــب مقر
ن الــذي يــنص علىعنــد أدا�ــي لعمــل مــا، فــإن أك�ــ� مــا ªــشعرQي باملتعــة £املوقــف الرا¬ــع والعــشر

 :، كما يS-�و

 %)66.4(ب�سبة،�تقدير جLدي معنو1ا: البديل الثا�ي �

 %)21.4(نالعطاء دو مقابل، ب�سبة  :لوالبديل $ �

�تقدير جLدي ماديا، ب�سبة : البديل الثالث � ّ)12.2(% 
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غ?ـــ\ دالـــة إحـــصائيا حيـــث بلغـــت ) v2ـــا(وعSـــ� نفـــس املوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــاي
ب اسـتجابات )0.05(ىو�- قيمـة غ?ـ\ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـة) 6.26(قيمGÜا  ر، حيـث تتقـا

  .نة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S البدائل الثالثةأفراد العي

نة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب -  ع�S وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
عنــــدما أدLــــh لوليمــــة : ن الــــذي يــــنص عiــــh£املوقــــف ا�Oــــامس والعــــشر

َ ْ ُ
أو ) بوفيــــھ مفتــــوح(

 : كما يS-غ�l�ا، فإن�)،

�او الطعام املفيد ��ياأحرص ع�S تن: لالبديل $و �  %)41.7(ب�سبة،ل

 %)35.7(آvل ما �شGÜيھ نف#"!، ب�سبة  :البديل الثالث �

 %)22.6(ب�سبة،أتظا�ر بأنÞ! قنوع فأتقلل من الطعام: البديل الثا�ي �

ات أفــراد العينــة ذو ) v2ــا(وÀــش?\ اختبــار ق ذات داللــة إحــصائية بــ?ن تكــرا يإ�ــ� وجــود فــر ر و
يالعينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو تخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد  ي

و�ـ- قيمـة دالـة ) v2 ()12.21ـا(لتخصص العلوم التطبيقية حو البدائل الثالثـة، حيـث بلغـت قيمـة 
  .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة

نـــة بال�ــــسبة املئو1ـــة الســــتجابة أفـــراد العينــــة مـــن الطــــالب �  عSــــوأن أكkـــ\ البــــدائل عSـــ� ال[\ت³ــــب مقر
ن الذي ينص عhi إذا ما توفر �K الوقت لل��فيھ؛ فإن أ�م ما يمكن أن £املوقف السادس والعشر

 : كما يS-ح بھ عن نف*() �و،ّوأر

ج أو ا�bديث مع الزمالء والزميالت: البديل الثا�ي �  %)65.2(ب�سبة،واb�ر

ة معرض الكتاب :لالبديل $و � ر1ا  %)23(ب�سبة ،ز

سة $لعاب: البديل الثالث �  %)11.8( التنافسية، ب�سبة رمما

غ?ـــ\ دالـــة إحـــصائيا حيـــث بلغـــت ) v2ـــا(وعSـــ� نفـــس املوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــاي
ب اسـتجابات )0.05(ىو�- قيمـة غ?ـ\ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـة) 5.08(قيمGÜا  ر، حيـث تتقـا

  .أفراد العينة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S البدائل الثالثة

نة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالبأن أكk\ البدائل  -   ع�S وع�S ال[\ت³ب مقر

 : كما يS-ييقاس العمر �K نظر بـ،: ن الذي ينص عhi£املوقف السا¬ع والعشر -

 %)77.3(ما ي[\كھ ��سان من علم نافع، ب�سبة: لالبديل $و �

 %)18.4(�سبة ب،ّقٍعدد $يام الs! عاشLا ب��تھ .- تر مستمر :البديل الثا�ي �

ًعدد $يام الs! عاشLا مرفLا منعما: البديل الثالث � ّ ً ّ
 %)4.3(ب�سبة،

ات أفــراد العينــة ذو ) v2ــا(وÀــش?\ اختبــار ق ذات داللــة إحــصائية بــ?ن تكــرا يإ�ــ� وجــود فــر ر و
يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو  ي
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و�ـ- قيمـة دالـة ) v2 ()19.41ـا(لقية حو البدائل الثالثـة، حيـث بلغـت قيمـة تخصص العلوم التطبي
  .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة

نــة بال�ــسبة املئو1ــة الســتجابة أفــراد العينــة مــن الطــالب  عSــ� وأن أكkـ\ البــدائل عSــ� ال[\ت³ــب مقر
ن الذي ينص عhi �عرضت للظلم من _�ص مـا، و�عـد ف�ـ�ة £املوقف الثامن والعشر

َ
حـدثت 

 : كما يS-للظالم مصµبة، فإنك،

 %)56.2(�عفو عنھ و�سامح، ب�سبة: لالبديل $و �

 %)39.3(ال �شغل بالك باألمر، ب�سبة  :البديل الثالث �

 %)4.5(تفرح وت¹شفى فيما أصابھ، ب�سبة : البديل الثا�ي �

غ?ـــ\ دالـــة إحـــصائيا حيـــث بلغـــت ) v2ـــا(وعSـــ� نفـــس املوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــاي
ب اسـتجابات )0.05(ىو�- قيمـة غ?ـ\ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـة) 7.48(مGÜا قي ر، حيـث تتقـا

  .أفراد العينة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S البدائل الثالثة

نة بال�سبة املئو1ة الستجابة أفراد العينة من الطالب -  ع�S وأن أكk\ البدائل ع�S ال[\ت³ب مقر
َأشـعر ¬ـسعادة أكÌـ� عنـدما أكـو وسـط،:  عiـhن الـذي يـنص£املوقف التاسع والعـشر  كمـا ن

-Sي: 

 %)56.3(أصدقاء أمرح معLم، ب�سبة: لالبديل $و �

 %)42.6(ب�سبة ،ٍصغار أعلمLم $دب :لالبديل $و �

، ب�سبة: البديل الثا�ي � يأتباع يطيعو أمر  %)1.1(ن

ات أفــراد ا) v2ــا(وÀــش?\ اختبــار ق ذات داللــة إحــصائية بــ?ن تكــرا رإ�ــ� وجــود فــر يلعينــة ذو و
يتخــصص الـــشر{- والعر|ـــي وأفــراد العينـــة ذو تخـــصص اللغــات وDجتماعيـــات وأفـــراد العينـــة ذو  ي

و�ــ- قيمــة دالــة ) v2 ()21.5ــا(لتخــصص العلــوم التطبيقيــة حــو البــدائل الثالثــة، حيــث بلغــت قيمــة 
  .)0.05(ىإحصائيا عند مستو معنو1ة

نــة بال�ــسبة املئو1ــ  عSــ� ة الســتجابة أفــراد العينــة مــن الطــالبوأن أكkـ\ البــدائل عSــ� ال[\ت³ــب مقر
 : كما يS-ين الذي ينص عhi أ�م Qعمة من وجuة نظر l،KÄاملوقف الثالث

 %)87.6(الذvاء والفLم، ب�سبة: لالبديل $و �

ة ع�S إشباع الرغبات، ب�سبة  :البديل الثالث �  %)10.1(رالقد

السلطة والنفوذ، ب�سبة : البديل الثا�ي �
ْ ُّ)2.3(% 

غ?ـــ\ دالـــة إحـــصائيا حيـــث بلغـــت ) v2ـــا(ملوقـــف جـــاءت ن¹يجـــة اختبـــار مر|ـــع vـــايوعSـــ� نفـــس ا
ب اسـتجابات )0.05(ىو�- قيمـة غ?ـ\ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو معنو1ـة) 4.17(قيمGÜا  ر، حيـث تتقـا

  .أفراد العينة وفق التخصصات ا��تلفة ع�S البدائل الثالثة
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ــا ــ ــ ــــــص: ثانيـــ ــــق تـــ ــ ــــصية وفـــ ــــــاط ال��ـــــ ــــاس أنمـــ ــــة ملقيـــــ ــ ــــائج :جماليـــ ــ ــــھ (رو النتـــ ــ ,ـــ ــد  ــ ــ ــــــن عبـــ رابـــ
 :وتتضمن النتائج التالية، )�ندل*()

  )4(لجدو 

ريو�� النتائج :جمالية ملواقف مقياس أنماط ال��صية وفق تصو  ,ھ �ندل*()(ِ ) رابن عبد 
  )1482=ن(

  التخصص
  لالبديل �و

 ) ملكية_�صية(

  البديل الثاQي

 ) غضSية_�صية(

  البديل الثالث

 ) شuوانية_�صية(
  ا\}موع

 32820 7206 5895 19719 ك
 KL وعر�يشر

% 60.08 17.96 21.96 100 

لغات  9480 2504 1874 5102 ك
 100 26.41 19.77 53.82 % واجتماعيات

علوم  2160 546 443 1171 ك
 100 25.28 20.51 54.21 % تطبيقية

 44460 10256 8212 25992 ك
  ا\}موع

% 58.46 18.47 23.07 100 

bمـــن ا ÇÈـــدويتـــaيـــل ) 4( ل�اســـة مـــن طـــالب التأ رأن أكkـــ\ $نمـــاط شـــيوعا بـــ?ن عينـــة الد
مـــن إجمــــا�- Dســــتجابات، يليــــھ نمــــط الــــنفس %) 58.46(يال[\بـــو �ــــو نمــــط الــــنفس امللكيــــة ب�ــــسبة 

، وقـــد يرجـــع �ـــذا إ�ـــ� طبيعــــة %)18.47( ثـــم الـــنفس الغـــضIية ب�ــــسبة%) 23.07(الـــشLوانية ب�ـــسبة
ـــة، فdـــــل أفــــراد العينـــــة مـــــن امل اســـــات العليــــا �عـــــد اabامعـــــة، و�ــــسبة كب?ـــــ\ة مـــــGÎم العينـ رلتحقــــ?ن بالد

غبــة .ــ- ال[\�ــ- .ــ- ســلم املعرفــة، و�ــذه إحــدى ســمات  1ة الــتعلم و التحقــت بال�\نــامج Gàــدف اســتمرا
ّ

ر ر
ال��صية امللكية 

َ
  ).العلمية(

 أن أكk\ التخصـصات الsـ! تمتلـك نفـسا ملكيـة �ـو تخـصص ً أيضالكما يت�È من اabدو
 يليــھ تخــصص العلــوم التطبيقيــة ثــم اللغــات وDجتماعيــات، حيــث بلغــت ال�ــسب الــشر{- والعر|ــي،

أن أكk\ التخصـصات الsـ! تمتلـك نفـسا شـLوانية و، %)53.82(،%)54.21(،%)60.08( [\ت³بع�S ال
ثـــم الــشر{- والعر|ــي، حيـــث  �ــو تخــصص اللغـــات وDجتماعيــات، يليــھ تخـــصص العلــوم التطبيقيــة

أن أكkــ\ التخصــصات الsــ! تمتلــك ، و%)21.96(،%)25.28(،%)26.41( [\ت³ــببلغــت ال�ــسب عSــ� ال
نفـــسا غـــضIية �ـــو تخـــصص العلـــوم التطبيقيـــة، يليـــھ تخـــصص اللغـــات وDجتماعيـــات ثـــم الـــشر{- 

  %).17.96(،%)19.77(،%)20.51( والعر|ي، حيث بلغت ال�سب ع�S ال[\ت³ب

اســــات الــــشرعي ـــد يفــــسر �ــــذا $مــــر بـــــأن عــــددا غ?ــــ\ قليــــل مـــــن أ�ــــداف الد روقـ ً ة والعر&يـــــة ّ
1ة الــتعلم، والــر&ط بــ?ن العلــم و$�ــداف الدي�يــة، ممــا قــد  ومحتوا�ــا يتعلــق بأ�ميــة العلــم واســتمرا

ّ
ر
  .ÆسLم .- التأث?\ .- نمط É�صية املتعلم
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اسة   :رأ�م نتائج الد

اســة .ــ- شـقGÍا النظــر وامليــدا�ي عـن أنمــاط ال��ــصية لـدى طــالب التأ�يــل ال[\بــو    ي أسـفرت الد ي ر
�ر &ھ $ندل#"!(ر وفق تصو زبجامعة $ �ا ما يS-)رابن عبد   :ز، عن مجموعة من النتائج أبر

&ـھ $ندلـ#"!(رتتمثل أنماط ال��صية وفق تصو  )1( ال��ـصية : .ـ- ثالثـة أنمـاط) رابن عبد
ـــنفس  ــــضIية، وال��ـــــــصية ذات الــــ ذات الـــــــنفس امللكيـــــــة، وال��ـــــــصية ذات الـــــــنفس الغـــ

 .الشLوانية

محبـــة للعلـــم واملعرفـــة، وتجـــد ســـعادGrا .ـــ- ال��ـــصية ذات الـــنفس امللكيـــة �ـــ- É�ـــصية  )2(
 .البحث وDطالع

ــــعادGrا .ـــــ- املنافـــــسة واملغالبــــــة  )3( ــــصية تـــــر ســ ــــنفس الغـــــضIية �ــــــ- É�ـ ىال��ـــــصية ذات الـ
 .لوا�bصو ع�S أسباب القوة من كk\ة املال و$والد

ىال��صية ذات النفس الشLوانية �- É�صية تميل للكسل والراحة، وتر سـعادGrا .ـ-  )4(
vاألv واتLسالش�abل والشرب وا. 

&ـــھ $ندلـــ#"!(vـــان $ســـاس الـــذي وضـــعھ  )5( للتمي?ـــ@ بـــ?ن أنمـــاط ال��ـــصية �ـــو ) رابـــن عبـــد 
ر، ف[\ت³ب الفرد لألسباب الs! تحقق لھ السعادة �و مفتاح É�ص³تھ  والسعادة أو السر

 .ومعيار تص�يفھ وفق نمط محدد من أنماط ال��صية

اد حــظ �ــسان وســائر ا�bيــوا �ــو معيــار التفر1ــق بــ?ن � العلــم و$دب امــتالك )6( زن، فdلمــا 
تقى .- سلم ��سانية وابتعد عن طبيعة ا�bيوان الذي  ��سان من العلم و$دب vلما ا

ّ
ر

جــــة أك�ــــ\ .ــــ- شـــLواتھ، وعSــــ� العكــــس، فــــإن ��ـــسان املLــــتم �ــــشLواتھ أكkــــ\ مــــن  ريفكـــر بد
  .لعلم و$دبا�تمامھ بالعلم و$دب É�ص يIتعد عن عالم ��سانية قدر ابتعاده عن ا

ــــم و$دبامـــــــتالك )7( ــــصية معيـــــــار التفر1ـــــــق بـــــــ?ن  العلـــ وال��ـــــــصية الGHيميـــــــة  امللكيـــــــة ال��ـــ
  )ال��صية العلمية(، ولذا يمكن أن يطلق ع�S ال��صية امللكية )الشLوانية(

�تمـــام بـــ  )8(D$تلفـــة، ب دالعلم و�ـــصية ��ـــسانية ا��يـــؤثر تـــأث?\ا إيجابيـــا .ـــ- جوانـــب ال�� ً

ــــسد، وا( حالعقــــــل، واabــ ـــــ)ولقلــــــب، والــــــر ـــــل �مــــــا ، فـ ــــادة(العلم و$دب بال�ــــــسبة للعقـ ، )املــ
 الـذي يو×ــ� الطر1ــق و1رشــد إ�ـ� ســبل تحقيــق $�ــداف، )الــسراج(و&ال�ـسبة للبــدن �مــا 
ح فLمـا ) والبص?\ةروالن(و&ال�سبة للقلب �ما   Gàمـا �ـستقيم )عماد�ـا(و، وأما بال�ـسبة للـر

 .وعلGÍما �عتمد

اسة امليدانية توصلت  )9(  :أن إ�hرالد

ًأكk\ $نماط شيوعا �و نمط ال��صية ذات النفس امللكية، يليھ ال��صية  *

 .ذات النفس الشLوانية، ثم ال��صية ذات النفس الغضIية

ًأكk\ التخصصات الs! تمتلك نفسا ملكية �و تخصص الشر{- والعر|ي، يليـھ  *

 .تخصص العلوم التطبيقية ثم اللغات وDجتماعيات

ـــــ! تمت * ــــصات الsـــــ ـــــــصص اللغــــــــــات أكkــــــــــ\ التخصــــــ ـــو تخـــ ــــــLوانية �ـــــــ ــــسا شــــ ـــــــك نفــــــ لـــ
 .ثم الشر{- والعر|ي وDجتماعيات، يليھ تخصص العلوم التطبيقية
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أكkـ\ التخصـصات الsـ! تمتلـك نفـسا غـضIية �ـو تخـصص العلـوم التطبيقيــة،  *
 .يليھ تخصص اللغات وDجتماعيات ثم الشر{- والعر|ي

اسة   :رتوصيات الد

اسة امليدانية تو�"! ال             اسة بما يS-ر.- ضوء نتائج الد   :رد

 .ز1ادة ا�تمام $سر بت�شئة أطفالLا ع�S حب العلم وتوضيح مdانتھ .- �سالم )1(
انتقـاء وســائل �عــالم النمــاذج الsــ! تقـدمLا كقــدوات للمجتمــع مــن ال��ــصيات العلميــة  )2(

 .ذات التأث?\ �يجا|ي .- تقدم ا�aتمعات
 .ىمي ب?ن الIشر، و�و التقوا�تمام مؤسسات ال[\بية والتعليم بمعيار التفاضل �سال )3(
أن املعيـــار ا�bقيقـــي ملـــا يقدمـــھ ��ـــسان للمجتمـــع لـــ³س عSـــ� تر&يـــة $طفـــال منـــذ الـــصغر  )4(

ىالعائد املادي، وإنما التوافق مع منÇã �سالم، وأن �ؤالء الذين يقدمو محتو يخالف  ن
&ـاح طائلـة ل³ـسوا نـا�2? رشرع هللا ع�S مواقع التواصـل Dجتمـا{- و1حـصلو عSـ� أ ن مـن ن

راملنظــو �ســالمي، وإنمــا النجــاح ا�bقيقــي يكمــن .ــ- تحقيــق مــراد هللا مــن Dســتخالف .ــ- 
ض  .ر$

أن يIتعد Áباء و$مLات عن أساليب القسوة .- �عليم أوالد�م، إذ إن �ذه $ساليب قد  )5(
اســــة والــــتعلم، فيجــــدو ســــعادGrم .ــــ- الراحــــة والكــــسل، ممــــا ÆــــسLم .ــــ-  نتنفــــر�م مــــن الد ر

 شLوانية، �ذا بخالف ما إذا تم استخدام أساليب إيجابية تكسGHم حب ت�شئة É�صية
اســـة والـــتعلم، و�ـــ- ســـمة مـــن  رالعلـــم وتز1ـــد مـــن دافعيـــGÜم للـــتعلم، فيجـــدو متعـــة .ـــ- الد ن

 .سمات ال��صية امللكية
Àــسية �عتمــد عSــ� البحـث والتجر&ــة املناســبة لعمــر املــتعلم واملتوافقــة  )6( رتفعيـل أســاليب تد

غباتھ،   . مما قد ÆسLم .- تdو1ن ال��صية ا��بة للبحث وDطالعرمع ميولھ و
�ر الــشر1ف )7( ر .ــ- ضــوء تــصو زتطـو1ر بــرامج إعــداد خر1.ــ- الdليــات الــشرعية والعر&يـة بــاأل

  .q! ومتطلبات مواجLتھجديد ملواصفات خر1جGÍا الs! ت¹ناسب مع تحديات العصر الرق

اسة   :رمق��حات الد

اس اسة ا�bالية يق[\ح د ر.- ضوء الد   :ىات أخر مكملة لLا .- ا�aال من أ�مLاُر

&ھ $ندل#"!املرحلة الثانو1ةأنماط ال��صية لدى طالب  )1( ر وفق تصو ابن عبد   .ر
&ھ $ندل#"!اabامعات املصر1ةأنماط ال��صية لدى طالب  )2( ر وفق تصو ابن عبد   .ر
 .ردو مؤسسات ال[\بية �سالمية .- ت�شئة ال��صية العلمية )3(
 .رقتھ بنمط ال��صية من املنظو �سالميقالتفو $vاديq!، وعال )4(
أسـباب ضــعف خر1.ـ- الdليــات الـشرعية والعر&يــة .ـ- التحــدث باللغـة العر&يــة الفــص-�،  )5(

 .روتصو مق[\ح لعالج �ذا الضعف
امللكية  العالقة ب?ن طبيعة الب³ئة $سر1ة ونمط ال��صية  )6(

َ
 ).العلمية(
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  :قائمة املراجع

  :املراجع العر,ية: أوال

الـدار املـصر1ة ، القـا�رة، جذوة املقتIس .- ذكر والة $ندلس، )1966(نصر، دمحم بن فتوح ابن أ|ي 
  .للتأليف وال�شر

1خ علماء $ندلس، )1988(ابن الفرð"!، عبد هللا بن دمحم    .2طمكتبة اb�ان.-، ، القا�رة، رتا

، القــا�رة، �رة النجـوم الزا�ــرة .ـ- ملــوك مـصر والقــا،)ت.د(ي ابـن �غــر بـردي، يوســف جمـال الــدين 
شاد القومي، دار الكتب ة الثقافة و� ا رو ر  .ز

، بنــــاء مقيــــاس ألنمــــاط ال��ــــصية والتحقيــــق مــــن فاعليتــــھ لطلبــــة )2011(أبــــو الــــسل، دمحم Éــــ�ادة 
اه، vلية العلوم  1ة وفق نماذج اabز�ي لنظر1ة Dستجابة للفقرة، دكتو راabامعات السو ر

  .ال[\بو1ة والنفسية، جامعة عمان العر&ية

ة دمحم نجيــب ة الــذات )2021(وأحمـد، مـر ات إدا ق بــ?ن ا�abـس?ن .ــ- أنمـاط ال��ــصية ومLـا ر، الفـر ر و
اســـات  1حـــان لل�ـــشر العلqـــ!، مؤســـسة فكـــر للد رلـــدى عينـــة مـــن طـــالب اabامعـــة، مجلـــة  ر

 .52 – 32، ص ص 9والتطو1ر، ع

&ھ  ، ب?ـ\وت، قميحـةمفيـد دمحم : ، تحقيـق العقد الفر1ـد،)�ـ1404(ر$ندل#"!، شLاب الدين ابن عبد 
 .دار الكتب العلمية

، ا�bـــدائق .ــ- املطالـــب العاليــة الفلـــسفية )1988(البطليو�ــ"!، أبــو دمحم عبـــد هللا بــن دمحم بـــن الــسيد 
 .العو1صة، دمشق، دار الفكر

ــــد ا�bميــــــد،،)1993 (ر.ل.يجـــــا ـــابر عبــ ، ترجمــــــة جـــ ات البحــــــث ال[\بــــــو ى مLــــــا ــــضة  القــــــا�رة، ر دار الGÎــ
   .العر&ية

1ن، عبــد هللا ، العالقـــة بــ?ن أنمــاط ال��ـــصية املLنيــة والــضغوط النفـــسية، )2004( عطــا3زاb�aــا
دن   .رماجست?\، جامعة مؤتة، $

 ،   .يدار الفكر العر|القا�رة،  �حصاء .- البحوث النفسية، ،)1999(السيد دمحم يخ?\

ــــو عبـــــد هللا دمحم بـــــن أحمـــــد  الـــــذ�é!، شـــــمس الـــــدين  ــــبالء، )2006(أبـ دار  ، القـــــا�رة،ســـــ?\ أعـــــالم النـ
  .ا�bديث

ق، مر1م عزت دمحم  اسة .ـ- )2019(زر ر، ال�\وفيل النف#"! للمتفوق?ن أvاديميا من طالب اabامعة، د �

ىضــوء $�عــاد اb�مــس الك�ــ\ لل��ــصية، مجلــة البحــث العلqــ! .ــ- ال[\بيــة، vليــة البنــات 
  .20جامعة ع?ن شمس، ع

ـــدم  ـــمات É�ـــــصية طـــــالب املرحلـــــة ا)2020(الز&يــــدي، عـــــوض أحمـــــد كر1ــ ات ، ســ رلثانو1ـــــة ذو املLـــــا ي
ــا لــــدGóم  ات التفك?ــــ\ العليــ نــــة(رالقياديــــة املرتفعــــة واملنخفــــضة ومLــــا اســــة مقا رد ، ا�aلــــة )ر

  .279 ـ 237، يوليو، ص ص 17، ج4العر&ية للعلوم ال[\بو1ة والنفسية، م

كS-، خ?\ الدين بن محمود بن دمحم    .15، طدار العلم للمالي?ن، ب?\وت، $عالم، )2002(رالز

، مــصلوب، نــاطق صــا�b الــسام نــو نرا�ي، خليــل إبــرا�يم، طــھ، عبــد الواحــد  1خ العــرب ،)2000(ز ر تــا
Grم .- $ندلس   .دار الكتاب اabديد املتحدة، ب?\وت، روحضا
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 �bمــصلوب، نــاطق صــا ، 1خ العــرب ،)2000(نالــسامرا�ي، خليــل إبــرا�يم، طــھ، عبدالواحــد ذنــو ر تــا
Grم .- $ندلس   .aديد املتحدة دار الكتاب اb، ب?\وت،روحضا

ه عادل زvي ىالتلdؤ $vاديq! وعالقتـھ بالعوامـل اb�مـسة الك�ـ\ لل��ـصية ، )2020 (رالسLو�-، نو
اســة ســيdوم[\ية : لــدى عينــة مــن طــالب vليــة ال[\بيــة �ــسو�اج   ماجـــست?\،  vلي�يكيــة–رد

�ـ v .1441لية ال[\بية. جامعة سو�اج، ��ة نفسية )2020( 

 $ساسـية ال��ـصية ، أنمـاط)2003(دمحم  يوسـف  العبـدهللا،هللا، ضـيف سـالم حـس?ن الـشرعة،
 للبحــوث بالوحــدة والتحــصيل، مجلــة مؤتــة روالــشعو بــالقلق وعالقGÜــا إيزنــك عنــد

اسات  ، ص ص 1، ع18مؤتة، مج  وDجتماعية، جامعة ��سانية العلوم سلسلة - روالد
279 – 245  

ـــال، الــــ ـــل الــــشر1ف?ن، أحمــــد عبــــد هللا، الــــشر1ف?ن، نــــضال كمــ ، بنــــاء مقيـــــاس )2018(دقس، مــــي vامـ
ـــامعي?ن وفــــق نظر1ــــة يــــونج، مجلــــة العلــــوم ال[\بو1ــــة  ألنمــــاط ال��ــــصية لــــدى الطلبــــة اabـ

  ، دÆسم�\، 4، ع19والنفسية، م

 ï"#50، $دب و$خــالق، مجلـــة املوقـــف $د|ــي، اتحـــاد الكتــاب العـــرب، مـــج)2021(الــشماس، ع³ـــ ،
  )21 ـ 12، ص ص 602ع

، غر|ـــي بــــن مر�ـــ-، ، التفك?ــــ\ �ســـ[\اتي.- وعالقتــــھ )2017( أخــــرس، نائـــل دمحم عبـــدالرحمن يالـــشمر
سـاء $قـسام العلميـة بجامعـة اabـوف،  ؤبالعوامل اb�مسة الك�ـ\ .ـ- ال��ـصية لـدى ر ي

، 3 ، ع 18 مركــز ال�ــشر العلqــ!، مــج -مجلـة العلــوم ال[\بو1ــة والنفــسية، جامعــة البحــر1ن 
   475 ـ 447سIتم�\، ص ص 

 .ب?\وت، مؤسسة الرسالة جامع البيان .- تأو1ل القرآن، ،)2000 (جر1ر بن يز1د بن ، دمحميالط�\ 

 ل، نظر1ة ال��صية عند vار يونج)2021(الطراد، �سر1ن دمحم أحمد، الشر1ف?ن، عماد عبدهللا دمحم 
"Carl Jung :" ،اســـات ��ـــسانية قـــاء للبحـــوث والد اســـة نفـــسية نقديـــة، مجلـــة الز رد رر

قاء، مج   416 ـ 403 ، ص ص 2، ع21رجامعة الز

اسـات .ـ- املوضـوعية و العلميـة ، ال��ـصية)1993(عSـ-  محفـوظ عـزام،  عر&يـة رالبحـث، مجلـة د
، ص ص 12 التخصصية، ج وال[\جمة DجنIية اللغات القا�رة، مركز وإسالمية، جامعة

 103 – 93  

ام[\يــة$، )1983(صــالح الــدين محمــود عــالم،  ام[\يــة .ــ- رســاليب �حــصائية Dســتداللية البا ر الالبا
  .دار الفكر العر|ى القا�رة، تحليل  البحوث النفسية وال[\بو1ة،

  .، علم نفس ال��صية، ب?\وت، دار الكتب العلمية)1996(عو1ضة، vامل دمحم دمحم 

�ست  ، ال��ـصية أحاديـة العقليـة؛ خـصائص الـنمط ومتعلقاتـھ، حوليـات )2001(رفرج، صفوت أ
  .90-7، الdو1ت، ص ص155، الرسالة 21ا�bولية Áداب والعلوم Dجتماعية، 

خ، عمر  1خ $دب العر|ي ، $دب .- املغرب و$نـدلس منـذ الفـتح �سـالمي إ�ـ� آخـر )1984(وفر ر، تا
  .2 العلم للمالي?ن، ط عصر ملوك الطوائف ، ب?\وت، دار

ا�رة، دار الكتـــب ، القـــ) تفـــس?\ القرطéـــ!( اabـــامع ألحdـــام القـــرآن ،)1964(القرطéـــ!، دمحم بـــن أحمـــد 
  .2املصر1ة، ط
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، ب?ــــ\وت، مطمـــع $نفـــس ومــــسرح التـــأ�س .ـــ- مáــــ� أ�ـــل $نـــدلس، )1983(الق³ـــ#"!، الفـــتح بــــن دمحم 
  .مؤسسة الرسالة

 !Þسي�bشام حب³ب ا�اسة وقياس )م2012(دمحم،  ر، العوامل اb�مسة لل��صية، وجLة جديدة لد
 .ب�ية ال��صية، القا�رة، مكتبة $نجلو املصر1ة

، شLاب الدين أحمد بن دمحم امل 1ر�ا ، )1997(يقر زنفح الطيب من غصن $ندلس الرطيب، وذكر و
  .دار صادر، ب?\وت، إحسان عباس: قيحق، تلسان الدين بن اb�طيب

، أسـاليب الـتعلم الطالبيـة لـبعض أنمـاط ال��ـصية، )1997(املنجـومي، مخـضار بـن خـضرة سـالم 
نــــة عSــــ� عينــــة مــــن طــــالب وطالبــــا اســــة مقا رد ت املرحلــــة الثانو1ــــة بمدينــــة مكــــة املكرمــــة، ر

  .ىماجست?\، vلية ال[\بية، جامعة أم القر

، عبدا�bميـــد عبــــدهللا دمحم  ، العالقـــة بــــ?ن أنمـــاط ال��ــــصية وســـلوكيات �دمــــان )2017(يالLنـــداو
اسـة تطبيقيـة عSـ� العـامل?ن بمدير1ـة الـشئو الـ��ية بمحافظـة الدقLليـة، : الوظيفي ند ر

ة جامعــة عــ?ن شـــمس، عا�aلــة العلميــة لال ة الناشــر، vليــة التجـــا رقتــصاد والتجـــا ، ص 4ر
   276 ـ  215ص 

ب   .ال��صية، كيف تطلق قواك اb�فية، السعودية، مكتبة جر1ر) 2011(ويونج، ر

1ة، دار ا�bوار، ط: ، علم النفس التحليS-، ترجمة)1997(غ . ، كجيون   .2رGõاد خياطة، سو
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