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 ونظرياتها الشخصية
Personality and its theories)) 

 اعداد

 ا.م.د. صايف عمال صاحل
 

كل صفة تميز الشخص عن غيره من الناس تؤلف جانبا من شخصيته ، فذكاؤه وقدراته الخاصة 
وثقافته وعاداته ونوع تفكيره وآراؤه ومعتقداته من مقومات شخصيته كذلك مزاجه ومدى ثباته 

يحمله في أعماق نفسه من مخاوف وعقد مختلفة ومايتسم به من  وما االنفعالي ومستوى طموحه
صفات اجتماعية وخلقية كالصدق والكذب ،والتسامح أو التشدد ، االنطواء أو االنبساط هذا كله 

به من صفات جسمية كالقوة والجمال ورشاقة الحركات وحدة الحواس لذا نستطيع  يتميز إلى ما
ان نعرف الشخصية تعريفا مبدئيا بأنها جملة الصفات الجسمية والعقلية والمزاجية واالجتماعية 

 والخلقية التي تميز الشخص عن غيره تميزا واضحا .        
وتعرف الشخصية بأنها التنظيم  (Persona)والشخصية كلمة مشتقة من الكلمة الالتينية 

الديناميكي في الفرد لجميع التكوينات الجسمية والنفسية والذي يحدد األساليب التي تتكيف بها 
 اكتسبه الشخصية في البيئة أو هي كل االستعدادات والقدرات والغرائز الفطرية عند الفرد وكل ما

 من ميول وعادات وهي كذلك مجموعة تأثيرات الفرد في المجتمع .
اهتم اإلنسان منذ القدم بتصنيف من يعاشرونه من الناس إلى شخصيات : طرز الشخصية

فئة أو صنف من االفراد يشتركون في  Typeمختلفة يرجعها إلى طرز مختلفة ويقصد بالطراز 
 في درجة اتسامهم بهذه الصفات .نفس الصفات العامة وات اختلف بعضهم عن بعض 

من أشهر هذه التصانيف التصنيف الرباعي القديم الذي يعزى إلى )هيبوقراط( : الطرز المزاجية 
 والذي يقسم الناس وفق المزاج الغالب لديهم إلى :

الطراز الدموي : وصاحبه متفائل مرح نشط ممتلئ الجسم سهل االستثارة سريع  .1
يميزه  األمور جدا ومن أهم ما يأخذ باللحظة الحاضرة ، واليهتم إال  االستجابة ، ال

 عرف في اللغة الدارجة )بالهوائي( . التقلب في السلوك وهو ما
  .يميزه حدة الطبع وسرعة الغضب الطراز الصفراوي : قوي الجسم طموح عنيد ، واهم ما .2



جابة ، يعطي الطراز السوداوي : متأمل بطيء التفكير لكنه قوي االنفعال ثابت االست .3
يميزه  يتصل به يجد صعوبة في التعامل مع الناس واهم ما أهمية بالغة على كل ما

 االنقباض واالنطواء والتشاؤم .
الطراز البلغمي أو اللمفاوي ، بطيء االستثارة واالستجابة خامل بليد ، ضحل االنفعال ،  .4

 بدين يميل إلى الشراهة .
لى غلبة عنصر أو مزاج خاص في الجسم : الدم أو وقد زعم القدماء إلى كل طراز يرجع إ

سموه بالسوداء، ومن الطريف انهم كانوا يرون أن الشخصية السوية  الصفراء أو البلغم او ما
 المتزنة تنشا من توازن هذه األمزجة األربعة كما نقول اليوم توازن بين السمات .

اك اعتقاد شائع ان الناس يمكن تصنيفهم إلى طرز جسمية وان الطراز : هنالطرز الجسمية 
الجسمي يحدد شخصية صاحبه على نحو ما ،من أمثال هذه التصانيف التي القت رواجا في 

 ( الذي زعم ان هناك ثالثة طرز جسمية هي : Kretchmer)العصر الحديث تصنيف كرتشمر 
  الطراز المكتنز(Pyknic)   وهو القصير السمين ويتميز صاحبه بالمرح واالنبساط

 والصراحة وسرعة التقلب وسهولة عقد الصداقات .
  الطراز الواهنAsthenic)) . وهو الطويل النحيل ويتميز صاحبه باالنطواء واالكتئاب 
  الطراز الرياضي(Athletic) ظهر ان  ويتميز بالنشاط والعدوانية غير انه سرعان ما

يتحتم ان  من تصنف الى هذه الطرز وحدها ليس غير وان اصحابها ال ثرالناس اك
 (، فق ظهر من احدى الدراسات ان  (Kretchmerكرتشمر تكون سماتهم كما ذكر 

 يتسمون باالنطواء . (%30)من الطراز المكتنز يتسمون باالنبساط وان ( 50%)
( الشخصيات حسب النشاط الهرموني السائد  Berman(رمان ييصنف ب: الطرز الهرمونية 

لديهم ، فهناك الطراز الدرقي وصاحبه متهور سهل االستثارة ،قلق ، نشط يميل الى العدوان ، 
وصاحبه مثابر نشط قوي ، اما الطراز الجنسي فصاحبه خجول يسهل  ياألدرينالينوهناك الطراز 

، فراده بضبط النفس والسيطرة عليهايتميز أاستثارته للضحك والبكاء في حين ان الطراز النخامي 
 اما الطراز الثيموسي فصاحبه ذو نزعة لواطية ويتميز بانعدام المسؤولية الخلقية ، وقد أطلق 

( وأتباعه على الغدد الصم اسم غدد الشخصية أو غدد المصير يشيرون  (Bermanرمان يب
إلى الخير أو إلى الشر ، إلى الصحة بذلك إلى إننا نرث جهازا غديا يطبع شخصياتنا ويوجهها 

 أو إلى المرض .



فما طرأ على شخصية بونابرت من تغير أثناء حملته على روسيا وبعدها يرجع الى قصور في 
يحول دون ذلك لتغير وجه التاريخ، ومما يالحظ في هذا  غدته النخامية ولو قد حدث ما

والثقافية إغفاال تاما فيما بين الشخصيات التصنيف ان أصحابه يغفلون اثر العوامل االجتماعية 
 من فوارق .

الطبيب النفسي السويسري ان الناس يمكن تصنيفهم من  (Jung(يرى يونج  :  الطرز النفسية
 حيث اسلوبهم العام في الحياة واهتماماتهم الغالبة الى منطوي ومنبسط .

يفضل العزلة واالعتكاف ويجد صعوبة في االختالط بالناس فيقصر  (Introvert)فالمنطوي 
معارفه على عدد قليل منهم ويتحاشى الصالت االجتماعية ويقابل الغرباء في حذر وتحفظ وهو 
خجول شديد الحساسية لمالحظات الناس وهو كثير الشك في نيات الناس ودوافعهم شديد القلق 

ومصائب يطير صوابه في ساعات الحرج والشدة يهتم به الغد من احداث  يأتياقد  على م
 بالتفاصيل ويضخم الصغائر متقلب المزاج دون سبب ظاهر.

فعلى العكس من ذلك يقبل على الدنيا في حيوية وصراحة ويصافح   ( Extravert)المنبسط اما 
الحياة وجها لوجه ويالئم بسرعة بين نفسه والمواقف الطارئة ، ويعقد مع الناس صالت سريعة فله 

 يهتم كثيرا بمرضه أو صحته أو هندامه او يحفل بالنقد وال أصدقاء أقوياء وأعداء أقوياء ال
يجول في نفسه من انفعال ويفضل المهن التي تتطلب  يكتم ما وهو ال التفاصيل واالمور الصغيرة

 نشاطا وعمال واشتراكا مع الناس .
 الحيل الدفاعية

يعانيه من صراع بطريقة ايجابية واقعية بأن كانت  ان يوفق الفرد الى حل ازمته النفسية أي ما
المشكلة تفوق قدرته على حلها أو احتمالها أو كانت الشعورية خافية الجوانب أو النه لم يتعلم 
في ماضيه حل المشكالت بالطرق السلمية الناجحة ظل الفرد في حال إحباط موصول ولجا الفرد 

 تعرف بالحيل الدفاعية واليك اهم هذه الحيل : االى طرق اخرى ملتوية أو سلبية خادعة هي م
هو تراجع الفرد الى اساليب طفلية أو بدائية من السلوك  (Regression) النكوص* 

والتفكير واالنفعال حين تعترضه مشكلة أو يلتقي بموقف آزم فاذا به يستبدل بالطرق المعقولة 
لحلها اساليب ساذجة يبدو فيها تهلهل التفكير وغلبة االنفعال فترى المناقش الهادئ الرزين 

ة ومن مظاهر النكوص السب والصراخ والتمارض يلجا حين يفحم الى الصياح والمكابر 
والغيرة والعناد والبكاء عند االرتطام بالمشاكل ،والنكوص غير مقصور على الكبار فالطفل 



في التبول القسري أو في مص أصابعه أو يكثر من العناد والعصيان  يأخذذو السادسة قد 
شعوريا  الى الماضي نكوصا البعناية امه وعطفها فهو ينكص  استأثراخاه االصغر  رأىان 

بطبيعة الحال عسى ان يصيبه شيء من الحنان المفقود وكلنا يعرف الطفل الذي يستسلم 
اليقظة حين يشعر انه غير مرغوب فيه والطفل الذي يتشبث بثياب امه حين يتشاجر  ألحالم

لدى كثي  في قضم اظافره حين تترك امه البيت، ويبدو النكوص واضحا يأخذوالداه أو الذي 
من الناس في حالة المرض الجسمي لكنه اكثر وضوحا في االمراض النفسية واالمراض 
العقلية إذ يتخذ اشكاال عنيفة منها التجهم والصراخ والغيرة العنيفة والغضب لشديد والضحك 
أو البكاء الصبياني واالندفاع والذعر من اشياء تافهة وكذلك الكالم واللعب الصبياني في 

 االت الجنون .بعض ح
يقصد بالعدوان كل المشاعر والدوافع التي تتضمن عنصر  ( Aggression( العدوان* 

التدمير وسوء النية حيال االخرين ، ويالحظ السلوك العدواني عند االطفال في ميلهم لالعتداء 
والتشاجر واالنتقام والمشاكسة والمعاندة والميل للتحدي والتلذذ من نقد االخرين وكشف اخطائهم 

اما اساليب التعبير المباشرة عن العدوان فتكون بالضرب العجز،  و الضعفواظهارهم بمظهر 
او االعتداء على ممتلكات الغير او التدمير وقد تكون باللجوء الى التهديدات والشتم والنقد اما 
االساليب غير المباشرة فمنها السرقة والكذب والهرب من المنزل ، وفي كلتا الحالتين يكون 

هو سلبي في شخصيته وهم )األطفال  األطفال ما الطفل ذا شخصية ايجابية ولكن من
السلوب سلبي في التعبير عن مشاعر الغضب التي يتعرضون لها  ويلجؤون االنطوائيين( 

 ويكون ذلك باالنطواء على النفس واالبتعاد عن االخرين او االضراب عن الكالم والطعام الخ .

 بإيذائهموينشأ العدوان عند الطفل عندما يكتشف انه يستطيع ان يجعل االخرين يسايرون رغباته 
وهو كلما ازداد علما بدوافع االخرين ازدادت مهارته في استخدام هذه الوسيلة من وسائل السيطرة 

غيرهما ،وتتحدد انواع االساليب التي يعلمها الطفل بنوع االستجابات التي تصدر عن الوالدين و 
ينطوي عليه استجابات  كما ان المدى الذي يصل اليه دافع العدوان عنده يتوقف على ما

 من اثابة حين يسلك سلوكا مؤذيا أي عدوانيا . الوالدين والكبار

عميق بالنقص  بإحساسوينشأ العدوان في الغالب من احساسهم بنبذ ابائهم او معلميهم لهم او 
التي تشجعها العائلة سببا من اسباب العدوان فقد يعتقد اآلباء ان او قد تكون انواع من السلوك 



يبديه االطفال من سلوك عدواني ضروري لنجاحهم في الحياة ومن ثم فهم يشجعونهم على  ما
 القيام بهذا النوع من السلوك .

يقتصر العدوان على سن معينة ولكنه يظهر في جميع االعمار ويرى احد المربين ان  وال
ن يبدو بوضوح في السنة االولى عند الفطام والتي تحدث فيها تغيرات اساسية في حياة العدوا

وعند انتقال الطفل من البيت  لألسرةالطفل ويظهر العدوان ايضا عند مجيء طفل مولود جديد 
لدى الطفل  الى المدرسة ، وقد ينتج العدوان في حاالت التربية الجامدة القاسية التي تكبت ما

قيمة  شعر الطفل بانه مهمل من بيئته وال في التعبير والنشاط التلقائي ، وكذلك اذا مامن حرية 
يعيرون له اهتمامهم فهنا يكون عدوان الطفل وسيلة لجذب انتباههم واهتمامهم  له وان االخرين ال

 يعترفون بها . نحوه ثم ليثبت شخصيته التي ال

إيذاء االخرين او تكوين القلق عندهم ويكون عند ويشير العدوان الى انواع السلوك الذي يستهدف 
قبل المدرسة بصورة الضرب او تدمير الممتلكات او الهجوم الفظي او  الطفل في مرحلة ما

وهناك ثالثة عوامل يتوقف عليها ميل الطفل لكي ، يوجه اليه من طلبات او أوامر مقامة ما
 يكون عدوانيا:

 مهم .شدة رغبته في ايذاء اآلخرين وإيال -1
 درجة إحباط البيئة وإثارتها للميول العدوانية . -2
المرتبطة بالعدوان ، وللموقف العائلي اثر من العدوان فإذا عوقب  باإلثمكمية القلق والشعور  -3

 الطفل على هذا السلوك فيترتب على هذا ان يتعلم الطفل الكف عن االستجابات العدوانية .
 

هو ان ينتحل الفرد سببا معقوال لما يصدر عنه من سلوك  (Rationalization) التبرير* 
خاطئ أو معيب أو لما يحتضنه من افكار ومعتقدات وعواطف ونيات حين يساله الغير أو 
حين يسال نفسه ، وهو تقديم اعذار تبدو مقنعة مقبولة لكنها ليست األسباب الحقيقية فالتلميذ 

أو يغش في االمتحان ويعتذر بان االمتحان ليس المتخلف يبرر تخلفه بان الماد صعبة عسيرة 
وسيلة عادلة الختبار الكفاءات ،ومن االباء من يبررون عقابهم الشديد ألطفالهم بان ذلك 
فيصالحهم في حين ان الدافع الحقيقي هو تصريف غضب االباء ، ومن الناس من يرون 



الفوضى حرية والقعود قناعة االستكانة تواضعا والتبذير كرما والمجون مرحا والبخل حرصا و 
 يكون محاولة لحل ازمة معينة . والقسوة حزما من هذا نرى ان التبرير غالبا ما

يميل الى هذا الشيء  وللتبرير صور متعددة منها اعتذار الفرد في الحصول على شيء بانه ال
 انه الأو يكرهه فيكون مثله كمثل الثعلب الذي الذي عجز عن الوصول الى العنب فادعى 

يحب العنب ومثال ذلك ايضا الرجل الذي يصرح بسروره لعدم إنجابه االطفال بان األطفال 
يؤذيها  عبء ومسؤولية وعناء كبير لذا نرى ان التبرير حيلة يدفع بها الفرد عن نفسه ما

ويسبب لها القلق وهو حيلة يتنصل الفرد بها من عيوبه وهو حيلة يلجا اليها كل مقصر وفاشل 
 عتد أو عاجزا وهو حيلة شائعة بين الكبار والصغار خاصة بين من تناقض أفعالهم ماأو م

 لديهم من مبادئ خلقية ومن ينساقون وراء عواطفهم ونزواتهم وعاداتهم الضارة .
حيلة الشعورية تتلخص في ان ينسب الفرد عيوبه ومناقصه ورغباته   (Project)  إلسقاطا

يعترف بها الى غيره من الناس أو األشياء أو األقدار أو  المستكرهة ومخاوفه المكبوتة التي ال
سوء الطالع وذلك تنزيها لنفسه وتخفيفا مما يشعر به من القلق أو الخجل أو الذنب .مثال ذلم 

هم يؤمنون بها في قرارة نفوسهم أو من يدعون السلم وهم اشد الناس من يهاجمون األباطيل و 
 خصاما وعنفا وغير ذلك . 

 هنالك عدد من الوسائل واألساليب في قياس الشخصية أهمها: قياس الشخصية:
  :عينات السلوك وتقديراته .1

ويتم فيها الحكم على السلوك من خالل عينات تشتق من مواقف الحياة اليومية للفرد 
ومالحظة سلوكها وإعطاء تقدير كمي لتلك المالحظة وهو من أكثر الوسائل المتبعة في تقدير 

 الشخصية.
 :ساللم التقدير .2

تكون هذه الطريقة فعالة في قياس الشخصية إذا استخدمت من قبل أشخاص يتمتعون 
ح بفرص واسعة لالحتكاك باألفراد وتسجيل المالحظات موضوعيا عن سماتهم وفق سلم تتراو 

 كثير". -متوسط -وتقدير على سلم ثالثي "قليل -درجات 9-3-درجاته مثال 
 
 

 :االختبارات الموقفية .3



وتقوم هذه االختبارات على أساس وضع الفرد في مواقف اختبارية مقننة شبيهة بمواقف 
 الحياة اليومية العادية ومالحظة سلوكه في هذه المواقف وذلك انطالقًا من االفتراض بأن السلوك
 فيها بعكس سلوكه الطبيعي ويشترط ان يتم ذلك ون معرفة من الفرد ألنه يحتاز مواقف امتحانيه.

 :اختبارات الشخصية .4
هي وسائل مقننة تحتوي كل منها على مجموعات من األسئلة أو العبارات تختص كل 

قات مجموعة منها لقياس بعد من أبعاد الشخصية كاالهتمامات أو التكيف االنفعالي أو العال
 االجتماعية وتحول اإلجابات إلى عالمات أو أرقام رياضية وفق تعليمات واضع االختبار.

سؤااًل مباشرة في ضوء اإلجابات  (45)اختبارات دراسة القيم: ويتكون هذا االختبار من  .أ
 الفرد يصنف ضمن احد أنماط الشخصية.

المستخدمة في قياس السلوك الغير اختبارات "مينسوتا" متعدد األوجه: وهو أكثر االختبارات  .ب
الشخص واضطراب  ةسوي في العيادات النفسية ويتضمن عشر مقاييس لتقدير مدى معانا

سلوكه هي عدة مجاالت مرضية منها. االكتئاب والهستريا واالنفصام وجنون العظمة 
و ال سؤال يجاب عنها بنعم أو ال أ 55واالنطواء ويصل عدد األسئلة في هذا االختيار إلى 

 ادري.
االختبارات االسقاطية: وتفحص هذه الطرائق بموقف غامض عن الشخص وتكلفه  .ج

باالستجابة له دو معرفة مدى استجابته ودون ان يعرف أي من سمات الشخصية تكشف 
عنها هذه االستجابات ولهذه الطريقة ميزة استبعاد الكذب والتمويه والتحريف في 

 االستجابات.
اخ" اسم العالم: يتكون االختبار من عشر بطاقات مطبوع على كل شور اختبار بقع الحبر "ر  .د

واحد منها بقعه حبر خمس منها ملون باللون األبيض واألسود والخمس األخرى بظالل من 
ألوان مختلفة تقدم بطاقات المفحوص واحدة بعد األخرى ويطلب منه ان يصف الشكل الذي 

رض على إجاباته وتسجل األجوبة حرفيا مع الزمن يراه وما يذكره به هذا الشكل دون قيود تف
وأي انفعاالت أخرى مصاحبة لإلجابة ويحتاج هذا االختبار إلى خبره أخصائي في تأويل 

 وتحديد اإلجابات.
اختبارات تفهم الموضوع: يتكون من عشرين بطاقة تحمل كل واحد منها صورة غير ملونة  .ه

وي قصة مما يراه في الصورة بحيث تتضمن ألناس وأشياء مختلفة وتكلف المفحوص بان ير 



هذه القصة كل ما هو دار في الصورة وان تصف مشاعر الناس فيها وكيفيته ونوع 
 الحادث.

قوائم تكملة الجمل: يعطي المفحوص قائمة مطبوعة من الجمل الناقصة ويطلب إليه ان  .و
مما يمكن وان  يبني كل جملة بحيث تعطي معنا مفيدًا. بحيث ينتهي من اإلجابات بأسرع

 يجيب بأول ما يدور في خاطره.
المقابالت: ومنها المقابالت الحرة والمقابلة المقننة في األولى تدور أحاديث عامة غير  .ز

مقررة سلفًا حول موضوعات تساعد في إعطاء تقدير عام في الشخصية أما في االختبارات 
لمقابالت تامين جو من الود والثقة المقننة فاألسئلة مدونة سلفا بدقة وعناية ومن المهم في ا

يدفع المفحوص للبوح بحقيقة مشاعره وآراءه وقدراته وتعد المقابالت الشخصية من أفضل 
 وسائل تقيم الشخصية إذا استمت إرادتها وكان الفاحص خبيرا في مجال عمله.

 :الشخصية نظريات
 من فرويد لنظرية وفقا الشخصية تتكون  :(  النفسي التحليل)  الشخصية في فرويد نظرية. 1

 الذي والوعاء الفوضى (super  Ego العليا واالنا Ego  واالنا  Id  الهو):  مكونات ثالث
 تضغط وهي اللذة مبدأ يحكمها بل خلقي حسا لها ليس التي والحوافز الهائجة اإلثارات يتضمن

 األولية العملية الهو يستخدم ما غالبا التوتر ولخفض ، للحوافز المباشر لإلشباع طلبا باستمرار
 أوضح والهلوسة الليل أحالم وتعد ، الحافز بإشباع سابقا ارتبط مرغوب ءشي صور وهي للتفكير

 من تميزها يمكن ال صوت هيئة على رغبات اعتبارها ويمكن األولية التفكير عملية على مثال
 .  الواقع
 أثناء البيئة مع اليومية تعامالتهم في لتتحكم األطفال نمو خالل فرويد لرأي وفقا األنا وتبرز
 عدل الذي األنا من جزء الهو كانت ولقد ورغباتهم حاجاتهم عن منفصلة حقيقة هناك أن تعلمهم
 على ويعمل ومنطقي وواقعي مضبوط فهو الهو يشبه ال واالنا الخارجي العالم من قربه بسبب
 التفكير عملية يستخدم انه كما مناسب موضوع أو موقف واجهة متى الهو رغبات إشباع تأجيل

 .  الهو حوافز إلشباع واقعية أساليب خلق في الثانوية
 وقيمهم قيودهم ويستوعبون  والديهم الصغار األطفال يتقمص عندما األنا من العليا األنا وتتكون 

 مستقال يعمل انه اال الشخصية اجزاء احد انه من الرغم وعلى جوهره في شعوري  فهو وعاداتهم
 .  والمثالية الكمال اجل من يجاهد فهو تماما



 على التغلب في الناس مساعدة روجرز كارل حاول لقد:  روجرز لكارل الذات نظرية. 2 
 من متسق منظم نموذج أنه على الذات مفهوم أو الذات روجرز عرف وقد ، الحياة مشكالت

 مثلما تماما الشخصية لنمو حرج وقت الطفولة ان روجرز أدرك ولقد لالنا المدركة الخصائص
 ويحتاج المبكرة االجتماعية العالقات تأثيرات على يركز فهو ، الدينامية النفسية النظريات فعلت

 راي في فأطفال والقبول العاطفي والدفء االيجابي االعتبار على األخرين من يحصل ان فرد كل
 الوالدين قبول على األطفال يحصل ولكي الحاجة هذه لإلشباع ءشي أي يعملون  سوف روجرز

 .  أفكارهم وكذلك وإحساساتهم وانفعاالتهم الخاصة تهم إدراكا ينكرون  ما عادة
 التي الحدود على يركز فأنه الشخصية تحددان والبيئة الوراثة ان يعرف روجز ان من الرغم وعلى

 األخرين يتقبل ان يجب النمو عملية لدفع انه يعتقد فانه عادتا تمدد ان يمكن والتي الذات تضعها
 في الناس دأيب الظروف هذه وفي عالية بدرجة ويعتبرونه ويقيمونه الفرد جوانب كل البيئة في

 .  الذات تحقيق اتجاه في ويتحركون  الخاصة خبراتهم على منفتحين ويصبحون  أنفسهم تقبل
 للشخصية االساسية المكونات وقياس تحديد في كاتل ريموند بدا: كاتل لريموند السمات نظرية.3
 في تستخدم انجليزية كلمة االف ثمانية حوالي وزمالءه هو جمع وقد القرن  هذا من الثالثينات في

  .المتداخلة التعبيرات حذف بعد مفردة مائتي إلى العدد هذا تخفيض وتم الناس وصف
 في الطفل تدريب خالل وتصقل وتهذب وراثي اساس من تنشا انها مع التعلم نتاج والسمات

 العاملي بالتحليل المعروف الرياضي االسلوب كاتل النفس عالم استخدم ولقد، والمدرسة البيت
 ان الموضوعية االختبارات ابدت حيث عناوين لها وضعت مجموعة عشر ستة تحديد أمكن وقد
 مصدرا اعتبرت وقد المصدرية بالسمات عرفت حيث للشخصية اساسية ابعادا تمثل السمات هذه

 . الظاهرية أو السطحية السمات من لكثير
 عن مسؤولة تعد(بالخضوع)االخر الطرف وعند(بالسيطرة) النهايتين احد عند تتحدد التي فالسمة

 (.التباهي)و(بالنفس الثقة) الظاهرتين السمتين
 
 رايه في فالشخصية، المتطرفة السلوكية يسمى برأي الشخصية في سكنر يرتبط : سكنر نظرية.4

 المضمرة الخصائص ويستنتجون  فعلونه ماي يرون  فالناس ،جوهرها في خيال أو وهم عن عبارة
 .صاحبها ذهن في اصال الموجودة (القدرات ،السمات ،الدوافع)



 طريقة يسلك أو القتال حب غريزة بسبب يحارب أو جائع ألنه يأكل اإلنسان ان نقول فعندما
 عبارة تفسير ممارسة إن، األسباب إلى نشير الحاالت هذه في يبدو فانه، ذكاءه بسبب المعة
 بحث إلى حاجة في لسنا ولهذا السبب وجدنا اننا تعني ألنها خطيرة عملية اخرى  بلغة معينة
 على يؤكد وهو، البيئية والعوامل الوراثية بالعوامل تفسيره يمكن السلوك ان سكنر ويعتقد، اخر

 (.والتمييز ،واالنطفاء ،التعزيز) مثل البسيط االشتراط مبادئ إضافة
 وعلى بالموقف خاص أو معين بموقف خاص شيء انه على السلوك يدرك سكنر ان والخالصة
 الحاالت وليست معينة حاالت في الناس يفعله ما على يؤكدوا ان الشخصية نظريات أصحاب
 . السلوك نتائج يعتبرها والتي المشاعر مثل الداخلية

 
 

 
 


