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 مقدمة

ة، وت
سع ال��انع وال���ات وتقم  �ع ال��
ر ال��اعي�وال�&�
ل
جي ال$# ساد في ال
ال�ات ال��

 '�ال�9س8ات الع6�78ة، و4ه
ر خمات ال�
ج1ه ال�ه�ي وال��/
#، ازدادت جه
د عل�اء ال�ف) في ال(

ع? س�ات وأن�اD ال�1�Cة لB األف�اد، وتق�A مقای1( ��7? في ض
ئها تع�ف خ�ائ; األف�اد، 

  هA مع ال18اق ال�ه�ي وال��/
# والع�78#.ومB انF8ام

 ?Iة ب�اد الف�وق الف�دF�ف إلى إ
عة م? ن6�Mات ال�1�Cة ال�ي ته�Fد 4ه�ت م
ن�F1ة له$ه الFه

 �Oاالت8اق ع� A8�ودة وصادقة وت�ال�اس، وذلU في ض
ء اخ�Tال ش1�CاتهA في أن�اD نف18ة م

 �Mه$ه ال� Bیة، ال�ي لA ت���ق لها األدب1ات ال�ف18ة ال�
اقف والTم?. �انZ ن6�Mة ��86ي أحF6ات ال


ال، F6ة �ان خ�Mل ه$ه ال�
الع�/1ة برجة ��IOة، إذ أن ما وصل إل�Iا ع�O ال&�^ وال�سائل العل�1ة  ح

وم�
ها، وغ�I وافي في ش�ح ال�6�Mة. ل$لU س��اول ��يء م? االخ��ار أن ن8�ع�ض ه$ه ال�6�Mة، 

1b1�1ها، و�cف على مفا
  ة 1dاسها لل�1�Cة.وال
ق

  د�ف
	 ����ي: -

 ��86ي عالA نف( أم�76ي، وم��C; في إدارة ال�Tاعات واالس��ارات األس�6ة.Iف�د بأ ع�له  �ع

في ال8ل
ك ال)��# وال�1�Cة في األر/ع1�Iات م? الق�ن الع��6?، و�ان مه��ا ب�6�Mة ی
نج في 

، وأه�A أ�zا براسة ن6�Mة ��6���� (Keirsey&Bates,1978,p.21)ال�1�Cة، واألمTجة لB األف�اد

لها عالقة ���ة الف�د وأصاب�ه �ال��ض العقلي   ثالثة أن�اD ج�8ان1ةال�ي قZ�8 ال�1�Cة على 

كالف�ام واله
س واالك��اب،ك$لU تأث� �آراء عل�اء أخ�6? م~ل�Iلون، وألف�6 ادل�، و{یTابIل مای�ز، ال$ی? 

ىه$ا في ال�ها�ة إلى ت�
�6 ن6�Mة جیة في ال�1�Cة، واب�&ار اه��
ا براسة ال�Tاج وال�1�Cة، وأد

ال$# ن��ه في  (KTS)ومC���ه (The Keirsey Temperament Sorter)م�1اس الف�ز لألمTجة 

، و�ان هف ��86ي في ��ا�ه اك��اف 1978" عام  Please understand meك�ا�ه "أرج
ك أفه��ي 

�اس، وم8اعتهA في فهA أنف8هA، وتع�ف خ�ائ�هA ال�1�Cة  ال8ل
ك ال)��#، و{�Fاد الف�وق بI? ال

(Montgomery,2002,p.20).  
  

  فرضيات كريسي في الشخصية

ت��ل� رؤ6ة ��86ي في ال�1�Cة م? عة اف��اضات أساس1ة ت�7ل القاعة ال�ئ81ة في ن6�M�ه، 

  �ض1ات هي:وتIO? وجهة ن�Mه ح
ل �1b1ة ت�I7ل ال�1�Cة، والع
امل ال�9ث�ة فIها، وه$ه الف

تع ال
راثة العامل األك~� ح�8ا في ت&
6? ال�1�Cة، إذ ت�7ل ال
راثة ب�I��ا الع�1Oة ون
ع  .1


م1ة.I1ات�ا ال�
 ال�Tاج ال$# �18�� على شI�C��ا وسل

ظهرت مجموعة من نظريات  

الشخصية التي تهدف إلى إيجاد  

الفروق الفردية بين الناس، 

وذلك في ضوء اختزال شخصياتهم  

في أنماط نفسية محدودة  

وصادقة وتتسم باالتساق عبر  

المواقف والزمن

كانت نظرية كريسي أحدى  

هذه النظريات الجديدة، التي لم  

ها األدبيات النفسية  تتطرق ل

العربية بدرجة كبيرة، إذ أن ما  

وصل إلينا عبر الكتب والرسائل  

العلمية  حول هذه النظرية كان  

خجوال، ومشوها، وغير وافي في  

شرح النظرية

يعد ديفيد كريسي عالم نفس  

أمريكي، ومتخصص في إدارة  

النزاعات واالستشارات األسرية. 

بدأ عمله في السلوك البشري  

الشخصية في األربعينيات من  و 

القرن العشرين، وكان مهتما  

بنظرية يونج في الشخصية، 

واألمزجة لدى األفراد
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ل الف�د الف��6ة ال�ي ت�عل� �العقل (األدراك وال��لIل  .2Iل مI7�6ا أساس1ا في ت�
�ع ال�Tاج ت&

 ال�1�Cة م~ل االن�
اء واالن)8اD. واتCاذ الق�ار)، وس�اته

ی9ث� ال�Tاج في عادات الف�د و��6ق�ه في ال�ف&�I والع�ل وتفاعله مع األخ�6?، وه$ه بورها ت9ث�  .3


ال��عة.O� على مB شع
ر الف�د �ال�Fاح
ال8عادةوال

ه�اك أك~� م? ن
ع واح م? ال�Tاج، ال$# �7
ن له اح�1اجات ش1�Cة مع�Iة، وت�Tع �الف�د إلى  .4

 .(Wheeler et al.,2002,p.247)ال8ل
ك ���6قة ما في الZIO وال�رسة والع�ل 

إن �ل مTاج له صفات ف�6ة وم�TIة ع? األمTجة األخ�B، �$لU �عاني �ل ن�� مTاجي م?  .5

.#� أوجه في الق�
ر وال�

د ل�ا س�ات الف�د  .6���1d ?7اس أمTجة ال�1�Cة ب
اس�ة مقای1( ال�ق��6 ال$اتي، ال�ي ت

Cة ع? األخ�6? ال�TI1ة وال���(Claro et al.,2018,p.251) 

  

  األساس النظري

ت�جع  الF$ور ال�6�Mة ل&�86ي في األمTجة  إلى أع�ال �ارل ی
نج في ال�1�Cة، وذلU ع�ما ن�� 

، إذ قام "ی
نج" ب
ضع أولى ال���1فات في ال�1�Cة،  1921ك�ا�ه االن�اD ال�ف18ة ال���TIة في عام 

ى ال�
جه ال�ف8ي ال$# ی�A8 �ه الف�د، ف&ان �ع�ق أن لB �ل شC; ت
جه معI? ی9ث� على وذلU ب�اء عل

أف&اره وم�اع�ه وتفاعله االج��اعي مع األخ�6?، وقA8 ه$ه ال�
جهات على ن
عI? م�zادی? ه�ا االن�
اء 


 العالA الاخلي (االن�
اء: اه��ام الف�د��أف&اره وخ1االته  مقابل االن)8اD، ف��? ق ن�Iل إلى ال�
جه ن


 العالA الCارجي (االن)8اD: االه��ام �العالقات االج��ا¢1ة �ونف8ه برجة أك�O م? اآلخ�6?) أو ال�
جه ن

س واآلخ�6?)، و/�ا أن ال�1�Cة اإلن8ان1ة ت�ألف م? و4ائف نف18ة رئ81ة ��اإلدراك وال

(وف� ه$ه ال
4ائف) إلى ث�ان1ة أن�اD ، فأن ه$ان ال�
جهان �ق�8ان وال�A7 وال�ع
ر وال�ف&�I واإلح8اس

. في ض
ء ما قام ��86ي ب��
�6 أف&اره في ال�1�Cة، )(Kelly &Jugovic,2001,p.49مC�لفة

وصاغها في ��ا�ه ال8اب�، و�ان ت��TIه على ال�Tاج بال م? س�ات ال�1�Cة ألنه �ع�ق أن ال�Tاج 

خ�6?، و��6قة تف&�IهA، وتف1zالتهA ی�&
ن م? عة س�ات ��7? مالحM�ها و1dاسها في ت��فات األ

 .(Keirsey,1998,p.29)و�1dهA ال�1�Cة

 

 بعدين في مزاج الشخصية


عة م? �Fم �Oه� عMال�ف18ة، ال�ي ت Dعة م? األن�ا
�F1ة ¢)ارة ع? م�C86ي أن ال��� Bی�


 ال�1ام ال�8ات وال�ف1zالت ال�ف18ة ال��8قة ع�O ال18اقات ال1�IOة والTم?، ل$ا تع�ل على ت
ج1ه ا�لف�د ن


 ال�فاعل مع اآلخ�6? أو تO�FهA أو تفIzل الف�د ��8ل
�1ات مع�Iة لها �ا�ع معI?، م~ل 4ه
ر ال�
جه ن

للع�ل ��ف�ده، أو 4ه
ر ت
جه نفعي في العالقات االج��ا¢1ة..وغ�Iها. و/ه$ا فأن ال��� ال��Cي ه
 م? 


مي، و��6قة ت�U�1M لألم
ر، وال�ع
ر Iال Uد م8ار ع�ل����6قة مع�Iة أو ادراك العالA وف� ن
ع �

D
  .(Oldham &Morris,1995,p. 31)معI? م? ال�ر�ات، وأل1ات ال�
اف� وال�&1© مع الzغ

دان ش1�Cة الف�د ه�ا :و � ت
صل ��6( إلى ه�اك �عی? أساسII? في ال�Tاج �

  

  :C�لف�I? ه�ا: ه
 ��6قة ال�اس في ال�
اصل مع اآلخ�6?، وه$ا ی�A ���6ق�I? م. ال��اصل 1

ی��~ل �األشCاص ال$ی? ی�
اصل
ن ���6قة مل�
سة في  :Concreteأ. ال��اصل ال��اني 


م1ة واألخ)ار واألش1اء Iال Aقائ� ع? ح1اته�ض
ء م�اق�ة ال
اقع الCارجي، وه$ا ی��z? م�اق�ة ال

ث في العالA (ال�
جه االن)8ا�ي لB ی
نج).�  األخ�B ال�ي ت

تعد الوراثة العامل األكثر حسما  

في تكوين الشخصية، إذ تشكل  

الوراثة بنيتنا العصبية ونوع  

المزاج الذي يسيطر على شخصيتنا  

وسلوكياتنا اليومية  

ساسيا في  يعد المزاج تكوينا أ

تشكيل ميول الفرد الفطرية التي  

تتعلق بالعقـل (األدراك والتحليل  

واتخاذ القرار)، وسماته الشخصية  

مثل االنطواء واالنبساط

يؤثر المزاج في عادات الفرد  

وطريقته في التفكير والعمل  

وتفـاعله مع األخرين، وهذه  

بدورها تؤثر على مدى شعور  

ب  الفرد بالنجاح والسعادة والح

والمتعة

يمكن قياس أمزجة الشخصية  

بواسطة مقـاييس التقرير الذاتي،  

التي تحدد لنا سمات الفرد  

الشخصية والمميزة عن األخرين  

ترجع  الجذور النظرية لكريسي  

في األمزجة  إلى أعمال كارل يونج  

في الشخصية، وذلك عندما نشر  

كتابه االنماط النفسية المتميزة  

 1921في عام  

كان تركيزه على المزاج بدال من  

سمات الشخصية ألنه يعتقد أن  

المزاج يتكون من عدة سمات  
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ی��~ل �األشCاص ال$ی? ی�
اصل
ن ���6قة م�Fدة في ض
ء  :Abstractب. ال��اصل ال#"�د 

 
م�اق�ة أف&ارهA الاخل1ة، وه$ا  ی��z? أحالمهA وخ1االتهA ومع�قاتهA ون6�MاتهA ح
ل ما ه

 .(Keirsey,1998,p.29)م
ج
د في ال�1اة (ال�
جه االن�
ائي لB ی
نج)

  

خاللها أهاف�ا وم�ار6ع�ا في ال�1اة. وC6�لف ی��~ل ���ائق�ا و{ج�اءات�ا ال�ي ن�ق� م? . الع#ل: 2


نه م? ��ائ�، فه�اك :�O�وف� ما ی Aه�Iاص �1ا بCاألش  

یه�A ه9الء �ال�عاون مع اآلخ�6? واالل�Tام �ال�عایCooperative:  �Iأ. ال��جه ال�عاوني 

.Aافه  االج��ا¢1ة ع� ت�ق�I أه

�ال���ف ���6قة نف®1ة وأنان1ة في  �ق
م ه9الء األف�اد :Utilitarianب. ال��جه ال1فعي 

  (Yan,Childs&Hall, 2013,p. 319)ت�ق�I أهافهA، وال یه��
ن �ال�عای�I االج��ا¢1ة 

  أن#ا9 ال�678ة ل	4 ����ي:

وفقا له$ی? ال)عی? (ن�� االت�ال ون�� الع�ل) قام ��86ي ب
ضعه�ا في م�ف
فة، م�ا ن�ج ع?  

ذ ��~ل �ل ر/ع مTاج معI? ال�1�Cة، فzال ع? ذلU قام ��86ي ذلU أر/عة أر/اع في أن�اD ال�1�Cة، إ

D1ة (االن)8ا�Cنج في ال�
س PاإلدراكIواالن�
اء Eب�قA18 األمTجة وف� اتFاهات و4ائف ی� Nوال

 Claro et)ن��ا في ال�1�Cة 16م�ا ن�ج ع�ه  Jوال�S A7واالح8اسFوال�ع
رT ال�ف&�I و

al.,2018,p.251):Uضح ذل
 ، وال�7ل اآلتي ی

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 أما أن�اD ال�1�Cة وف� ه$ه الائ�ة، هي �اآلتي:

  

ی��TI ه$ا ال��� �ال�Iل إلى ال��TI في األع�ال وال��ف ال�ي ت��ل^ ف? ومهارة أو . ال1#> ال;�في:1

7
ن
ن م
هIO? في األع�ال ال�اد�ة واألش1اء ال�ل)ة (كال�� Uاع، ل$ل7ائ?)، ل$لU أ# شيء ی��ل^ األب

 A8�6و ،TIف�7
ن ح�في في اس�ع�ال ال�عات واألدوات، و6���ع �القرة على ال�&1©، و6��اج إلى ال��

 Aفي العال �Iاث تأثأن األف�اد أص�اب ال��� .(Quinn et al.,1992,p.279)�ال�
c)ة، وال�¶)ة في إح

6 ح���هA ال��في �7
ن
ن خ�Oاء وت&�I71? وأق
6اء و6�ف
ق
ن في اس�&�اف األTاء و{صالحها، وت�خ


 ال�Cا�� �
/هA االنفاع نIة.  إال أن م? ع�Iات ال��غ�IOعلى ال�&1© مع ال Aرتهال$ه�1ة في ض
ء ق


 األثارة� .(Dodd&Bayne,2007,p.71-72)وخ�ق الق
اع وسعIهA ال�8��� ن

  


 األخ�6?، وح^ ال�1ام. ال1#> ال�اعي: 2��ال
اج^ وت��ل  ��Iل ه$ا ال��� إلى االن��اء ن


ن على ت
ازن Mاف�، و6F� ن
ال�98ول1ة، ل$ا ��7? االع��اد على األف�اد في ه$ا ال��� ل&
نهA �ع�ل

يمكن مالحظتها وقياسها في  

تصرفـات األخرين، وطريقة  

تفكيرهم، وتفضيالتهم وقيمهم  

الشخصية

يرى كريسي أن الشخصية عبارة  

عن مجموعة من األنماط النفسية،  

التي تظهر عبر مجموعة من  

التفضيالت النفسية  السمات و 

المتسقة عبر السياقـات البيئية  

والزمن، لذا تعمل على توجيه  

الفرد نحو القيام بسلوكيات  

معينة لها طابع معين

أن النمط الشخصي هو من يحدد  

مسار عملك اليومي، وطريقة  

تنظيمك لألمور، والشعور بطريقة  

معينة أو ادراك العالم وفق نوع  

ات  معين من المدركات، وألي

التوافق والتكيف مع الضغوط

: Concreteالتواصل العياني  

يتمثل باألشخاص الذين يتواصلون  

بطريقة ملموسة في ضوء مناقشة  

الواقع الخارجي

: Abstractالتواصل المجرد  

يتمثل باألشخاص الذين يتواصلون  

بطريقة مجردة في ضوء مناقشة  

أفكارهم الداخلية

التوجه التعاوني  

Cooperative  يهتم هؤالء :

بالتعاون مع اآلخرين وااللتزام  

بالمعايير االجتماعية عند تحقيق  
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مات Cفي ال ?I�7
ن
ن ناج� Uة، �$ل�واح��ام ال8ل ،ال�F��ع، و76
ن
ن م�1عI? في ات)اع الق
اع


 االج��ا¢1ة، االج��ا¢1ة وال��1�1Mة، ل&
نهA ی�A8 �ال�Mام والقة ودعA اآلخ�6�?، ل$ل U��Iل ه$ا ال��� ن

  .(Quinn et al.,1992,p.279)ودعA اآلخ�6? وم8انتهA في أوقات ال�ة وال�خاء


ب أه�ه�ا فقان االس�قالل1ة، وال�اعة الع�1اء لل8ل�ة، Iعاني م? ع�فأن ه$ا ال���  Uذل Aورغ

 .(Dodd&Bayne,2007,p.71-72)وال��ازل ع? ال�اجات ال�1�Cة في سIOل إرضاءاآلخ�6?.

  


 ال�I)ة وال�ق واإلخالص وال�عاون مع اآلخ�6?، �$لU  . ال1#> ال#?الي:3���Iل ه$ا ال��� ن


ن ع? ال�ع�ى وال��1ة ~�6�ة �األف&ار وال1Cال، ل&
نهA ی)�F�ال Aه� 1أع�الهMن �ال�ومان18ة ال�ي ت
ی��8


 ت�ق�I اله
6ة وال��
 ال��Cي، وا�ل�عا�ف مع اآلخ�6?، و76
ن
ن ناج�I? في في ال�1اة، و86ع
ن ن


/هA أن أف&ارهA ق ت&
ن حال�ة وال ت�AF8 مع ال
اقع، و76
ن Iفأن م? ع Uذل Aواإلرشاد. ورغ A1مه�ة ال�عل

 .(Dodd&Bayne,2007,p.71-72)تف&�IهA رغOي، وم����T ح
ل ع
ا�فهA وحاجاتهA الاخل1ة

  

وال���IM واالك��اف، وال
ص
ل إلى ال�ع�فة واالت8ام  یه�A ه$ا ال��� �ال��لIل. ال1#> العقالني: 4

7
ن � U، ل$ل��ه ال���I&تف A7��^ الغ�
ض، وحل ال��7الت، وال�ف&�I ��7ل م8�قل، و6� 
�ال&فاءة، فه

 �1ا �فعل، و6�^ اإلتقان في الع�ل، و76
ن ناجح في مه�ة اله�سة وال�&�
ل
ج1ة واالت�ال Iج(Quinn 

et al.,1992,p.279) . ?د نف8ه م�F6ال ع? األخ�6?، وTاالنع ^�ورغA ذلU فأن ه$ا ال��� نفعي، و6

 الع
ا�ف ع� الع�ل.

  
أمزجة كريسي 
 األدوار الماهرة في الشخصية

Artisan 

 الحرفي

Promot

er 

ESTP

 المروج

Perfor

mer 

ESFP

 المؤدي

Compos

er 

ISFP

 الملحن

Crafte

r 

ISTP

 الفنان

Idealist 

 المثالي

Teache

r 

ENFJ

معلمال  

Champi

on 

ENFPالبطل 

Counse

lor 

INFJ

 المرشد

Healer 

INFP

 المعالج

Rational 

 العقالني

Invent

or 

ENTP

 المخترع

Fieldm

arshalENT

Jالمارشال 

Archit

ect 

INTP

 المهندس

Master

mind 

INTJ العقل
 المدبر

Guardian 

 الراعي

Superv

isor 

ESTJ

 المشرف

Provid

er 

ESFJ

 المقاول

Inspec

tor 

ISTJ

عماريالم  

Protec

tor 

ISFJ

 المدافع

(Neal &Neal ,2009,p.4) 

 

  األداة :

أداة تق��6 ذاتي في ال�1�Cة ت8�ع�ل على ن�اق واسع في  (KTS)�ع م�1اس ��86ي لألمTجة  

إ�Fاد الف�وق بI? خ�ائ; األف�اد وف� ن
ع ال�Tاج ال$# ی��8
ن �ه، ال$# ق�8ه ��86ي إلى أر/ع أن
اع 

6 م? األن�اD الف�¢1ة تع�ف �اسA ال��في واTا إلى ال�z�أ A8اع تق
ل�~الي والعقالني وال�اعي، وه$ه األن

) فق�ة، ت�A اإلجا�ة علIها 70( ن�اD). و6�&
ن م�1اس ��86ي م? 16وفقا لل�
جهات وال
4ائف ال�ف18ة (

ال�ي  ج�1عا وف� بیلI? في اإلجا�ة،(أ)أو(ب)، وت�
زع ه$ه الفق�ات على ث�ان1ة أ�عاد في ال�1�Cة

 ب
اقع: .(Francis, Craig&Robbins,2008,P.116 ت��z? االتFاهات وال
4ائف ال�ف18ة

أهدافهم

: Utilitarianالتوجه النفعي  

يقوم هؤالء األفراد بالتصرف  

بطريقة نفعية وأنانية في تحقيق  

أهدافهم، وال يهتمون بالمعايير  

االجتماعية  

النمط الحرفي:يتميز هذا النمط  

التميز في األعمال  بالميل إلى  

والحرف التي تتطلب فن ومهارة  

أو أي شيء يتطلب األبداع، 

لذلك يكونون موهبين في  

األعمال المادية واألشياء الصلبة  

(كالمكائن)، 

أن األفراد أصحاب النمط الحرفي  

يكونون خبراء وتكتيكين  

وأقوياء ويتفوقون في استكشاف  

األخطاء وإصالحها، وتزيد حركتهم  

ية في ضوء قدرتهم على  الذهن

التكيف مع البيئات المتغيرة.  

النمط الراعي: يميل هذا النمط  

إلى االنتماء نحو األخرين، وحب  

القيام بالواجب وتحمل المسؤولية، 

لذا يمكن االعتماد على األفراد  

في هذا النمط لكونهم يعملون  

بجد، ويحافظون على توازن  

، المجتمع

من عيوب  أن هذا النمط يعاني  

أهمهما فقدان االستقـاللية، 

والطاعة العمياء للسلطة، والتنازل  

عن الحاجات الشخصية في سبيل  



5 

 

  

  ب�ال. 20فق�ات، ی�A اإلجا�ة ع�ه وف�  �10ع االن)8اD مقابل االن�
اء: ی�&
ن م?  -

س: ی�&
ن م?  –�ع اإلح8اس �  ب�ال. 40فق�ة، ی�A اإلجا�ة ع�ه وف�  20ال

-    ب�ال. 40ی�A اإلجا�ة ع�ه وف�  فق�ة،  20�&
ن م? ال�ع
ر: ی -ال�ف&��Iع

A7�  .(Keirsey,1998,p.346)ب�ال 40ی�A االجا�ة ع�ها وف� فق�ة،  20االدراك : ی�&
ن م?  - ال

  ال�6;�ح:

یلI? أسفل Oال B�ع تق�A قائ�ة الفق�ات إلى ال�IOIF�8?، وق�اءة بقة وت�ع?، ��ل^ م�ه اخ�1ار أح

 ل�~ال:كل فق�ة، على سIOل ا

  

  ما ال$# ی���I~� U� A7ا: -

.Uأ. عقل  

.U(ب. قل 

  

ائل ال�ي ت�اس)ه، �ق
م الفاح; Oء اخ�1ار ال
�ع تأش�I ال�IF�8^ على ج�1ع فق�ات ال��1اس في ض


عة حق
ل ت�~ل �Fن ه$ه ال&�اسة م? م
ب�IF8ل ه$ه االخ�1ارات في ��اسة خاصة ��Fع ال�قاD، وت�&

ال�ئ81ة في ال�1�Cة، وتع�ى درجة واحة ل&ل بیل �C�اره ال�IF�8^  االتFاهات وال
4ائف ال�ف18ة

د ال�
جهان وال
4ائف ال�ي ی�A8 بها �على الفق�ة، وم? ثA ت�Fع ه$ه الرجات على أ�عاد ال��1اس ال�ي ت

(Keirsey,1998,p.346).:Uضح ذل
  وال�7ل اآلتي ی

  
 

  الصدق والثبات واللغة

ة مIرجة ج) إلى أن (Waskel ,1995? ال�ق وال~)ات، أذ ت
صلZ دراسة ی�A8 ه$ا ال��1اس ب

 ?I86ي األر/عة ت��اوح ب�� Dق معامالت ث)ات الفا ألن�اوف� الفاك�ون)اخ، ووج  0.89إلى  0.74ص

ة بI? أ�عاد م�1اس ��86ي 1992ك
6? ول
6( و��1 (Iة م? �ل)ة إدارة األع�ال ارت)ا�ات ج�Iعلى ع (

، ب��Iا وج تاك�وجIلO81ي  0.74إلى  0.54ب�TF6 ال�ي ت�اوحZ بI? -اس مای�زواالن�اD ال�ف18ة ل��1

)1993 ?Iب Zراسة ال8ا�قة، ال�ي ت�اوح 0.68) على ع�Iة م? �ل)ة علA ال�ف( ارت)ا�ات أعلى م? ال

ی  0.84إلى �م�ا �ع ذلU دلIل على صق ال��1اس. ن�F1ة ل$لU نال ه$ا ال��1اس شه�ة واسعة في ت

�Cتغال1ة ن�� ش�O1ة والF66ة واألل�ان1ة وال��وTIلFة، إذ أنه م�اح �اللغةاإلن1ة الف�د، وت�جA إلى لغات عی

6�ة وال1ا�ان1ة وال�ال6TIة
 (Kelly&Jugovic,2001,p.51)واإلس)ان1ة وال8

إرضاءاآلخرين

النمط المثالي: يميل هذا النمط  

نحو الطيبة والصدق واإلخالص  

والتعاون مع اآلخرين، كذلك  

يتسمون بالرومانسية التي تظهر  

فيأعمالهم التجريدية كاألفكار  

ل، لكونهم يبحثون عن  والخيا

المعنى والقيمة في الحياة

من عيوبهم أن أفكارهم قد  

تكون حالمة وال تنسجم مع الواقع، 

ويكون تفكيرهم رغبي، 

ومتمركز حول عواطفهم وحاجاتهم  

الداخلية

النمط العقـالني: يهتم هذا النمط  

بالتحليل والتنظير واالكتشاف، 

والوصول إلى المعرفة واالتسام  

فـاءة، فهو يحب الغموض، بالك

وحل المشكالت، والتفكير بشكل  

مستقـل، ويحكم تفكيره المنطق، 

لذلك يكون جيد فيما يفعل، 

ويحب اإلتقـان في العمل

يعد مقياس كريسي لألمزجة  

)KTS  أداة تقرير ذاتي في (

الشخصية تستعمل على نطاق واسع  

في إيجاد الفروق بين خصائص  

لذي  األفراد وفق نوع المزاج ا

يتسمون به

أن صدق معامالت ثبات الفـا  

ألنماط كريسي األربعة تتراوح  

وفق   0.89إلى    0.74بين  
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  استعماالت المقياس

4
1فة وال18اق اس�ع�ل م�1اس ��86ي في أن�اD ال�1�Cة مع ع�Iات مC�لفة وف� الع�� وال�F( وال

الراسي، إذ اس�ع�له "غ
دمان" في ال��9O �ال�Fاح االكاد��ي لB �ل)ة الFامعة، واس�ع�له "ج
ردون" 

Gordon,2000 ف�ان
 ال���
ع�Hufman,2002  ?Iال��9O �ال1Cارات ال
1b14ة، واس�ع�له هI�Fفي ت

 Zس
ل�ضا ال
14في، فzال في ال��9O �ا(Stein &Gotts,2001)في الÃ1F، �$لU اس�ع�له س�I? و�

�اس�ع�ال ال��1اس في تع�ف تف1zالت ال�علA لGaffner&Hazler,2002 Bع? ذلU قام جاف��وهIلTر

 (Neal & Neal ,2009,p.1)�ل)ة الFامعة 
  

  نقد النظرية:

د ش1�Cة األف�اد.1� على الFان^ ال
راثي في ت�I7ل ال�1�Cة و{ه�ال ال18اقات االج��ا¢1ة ال�ي تIال�أك .  

ودة (ص�ادی� مغلقة)، فهل ��7? أن 2�.إنها تT�Cل ش1�Cة ال�ل1ارات م? ال�اس إلى أن�اD م

    ن��� ج�1ع ال�اس �أر/عة أن�اD م? ال�1�Cة؟.

6 م? الراسات وال�Fارب ح
ل مB اس���ار ه$ه األن�اD أث�اء ال�قم �الع��.3Tاجة إلى ال��  . غ�ها �

  لى تع�A1 ن�ائج ه$ه ال�6�Mة ع�O ال~قافات ال�C�لفة.. ه�اك �عÆ ال��U17 ح
ل مB القرة ع4

  
يكتب مصدر الدراسة كاآلتي: 

). نظرية كريسي في 2022صالح، علي عبد الرحيم .(
النتائج. مؤسسة -القياس-المفاهيم-الشخصية، الفرضيات

 العلوم النفسية العربية، تونس.

،الفـاكرونباخ

نال هذا المقياس شهرة واسعة  

في تحديد نمط شخصية الفرد، 

وترجم إلى لغات عديدة، إذ أنه  

متاح باللغةاإلنجليزية واأللمانية  

والنرويجية والبرتغالية واإلسبانية  

السويدية واليابانية والماليزيةو 

استعمل مقياس كريسي في  

أنماط الشخصية مع عينات مختلفة  

وفق العمر والجنس والوظيفة  

والسياق الدراسي

إرتباط كامل النص:    
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsychoKeirseyPersonalityTheory.pdf   

***   ***   ***   
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