
 (المحاضرة الثانٌة عشر)االرشاد التربوي 

 "بعض نظرٌات السمات"أوال  

ٌذهب اصحاب هذه النظرٌة الى ان لكل شخصٌة نمطها الفرٌد من السمات 

 0وان هذه السمات تلعب دورا رئٌسا فً تحدٌد سلوك الفرد 

 تستعٌن نظرٌة السمات بعدد كبٌر من السمات او االبعاد التً ٌفترض انها

مشتركه بٌن الناس جمٌعا فً وصف كثٌر من الفروق االخرى فً 

 0الشخصٌه التً ال ٌمكن وصفها بعدد محدود من االنماط 

نسبٌا تصدر عن  ا انماط سلوكٌه عامه نسبٌا وثابتةنهبأ :وتعرف السمات 

الفرد فً مواقف كثٌره وتعبر عن توافقه مع البٌئه والسمات ال ٌمكن 

فً ٌستدل على وجودها من مالحظه سلوك الفرد  مالحظتها مباشرة ولكن

مواقف كثٌره وتعبر عن توافقه مع البٌئه والسمات ال ٌمكن مالحظتها 

مباشرة ولكن ٌستدل على وجودها من مالحظة سلوك الفرد خالل فترة من 

 0الزمن 

 0لبوت اهم نظرٌات السمات نظرٌة جوردن أ ومن

 "نظرٌة السمات عند جوردن البوت "

وهوٌعرف السمة بأنها ,بورت من ابرز المنظرٌن لنظرٌة السمات ٌعد ال

الوحدة المناسبه لوصف الشخصٌة ولٌست السمه فً رأٌه صفة مٌزة 

لسلوك الفرد فقط بل انها اكثر من ذلك إنها اسعدادات او قوه او دافع الفرد 

سلوكه وٌوجه بطرٌقة معٌنه فالشخص الذي ٌتسم بالكرم مثال ٌكون دائما 

ستعداد للتصرف بكرم فً الظروف والمواقف وهو ٌبحث دائما عن على ا

 المواقف التً ٌتصرف فٌها بكرم 

 :وٌقسم البورت السمات من حٌث عمومٌتها وخصوصٌتهاعلى 

وهً االستعدادات او السمات التً :السمات العام هاو المشتركه  -1

ٌشترك فٌها كثٌر من الناس بدرجات متفاوته وٌمن على اساسها 

فسمة السٌطره 0الذٌن ٌعٌشون فً ثقافة معٌنه رنه بٌن االفرادالمقا



ونحدد ,مثال سمة عامه ٌمكن ان نقارن على اساسها بٌن االفراد 

منهم درجة معٌنه فً مقٌاس السٌطره والسمة العامه عادة سمة  

 0متصلة وتتوزع بٌند الناس توزٌعا معتدال 

شخصٌه  وهً االستعدادات او السماة ال:السمات الفردٌه  -2

والخصائص السلوكٌه التً ال توجد لدى األفراد جمٌعهم بل تكون 

خاصةبفرد معٌن وهً تعبر عن نواح فرٌده فً شخصٌة فرد معٌن 

وٌجب اخذها باالعتبار اذا اردنا ان نصف شخصٌة هذا الفرد المعٌن 

وصفا دقٌقا وٌهتم البورت اهتماما خاصا بالسمات الفردٌه وٌعدها 

اما السمات العامة ,قٌه التً تصف الشخصٌة بدقة هً السمات الحقً

 األفراد بعضهم ببعض ال ٌتم مقارنة  ان   اذ,فٌرى أنها شبه حقٌقٌه 

 0اال على وفق السمات الشخصٌة 

 

 : "أما من حٌث  درجه االهمٌة  فٌقسم البورت السمات على"

وهً السمة التً تكون على درجة عالٌة جدا  :السمة الرئٌسٌة   -1

االهمٌه فً سلوك الفرد إذ تسود وتسٌطر على شخصٌته من 

وٌظهر اثرها فً سلوكٌات جمٌعها تقرٌبا  فالشخص الذي تكون 

الشجاعه سمته الرئٌسٌه ٌكون دائما شجاعا فً موافقة وعالقاته 

كلها مع الناس وعادة ما ٌشتهر الناس ببعض سماتهم الرئٌسٌه 

 0ولكن ٌظهر على نحو العموم قلٌلون 

سمة تخص فردا معٌنا بدرجة كبٌره وتكون :المركزٌة  السمة -2

اكثر تمٌزا له وحٌنما تكتب خطابا توصٌة لشخص ما فاننا غالبا 

وٌرى البورت ان  0زٌه التً ٌتمٌز بها ما نصفه بسماته المرك

السمات المركزٌه التً ٌمكن ان توصف عن طرٌقتها شخصٌة 

بٌن خمس وعشر الفرد وصفا دقٌقا هً فً العادة قلٌلة تتراوح 

سمات كما ٌرى  بأنها فً الشخصٌة وان ما ٌرجع عادة من ثبات 

 0فً سلوك الفرد ٌعود الٌها 

 وهً التً تشٌر الى استعداد ثانوي اقل اهمٌة ووضوحا :السمة الثانوٌه  -3

وهً ال تمٌز الفرد  وعمومٌة وثباتا وظهورا من االستعدادت المركزٌه

وانه ٌظهرها بظروف خاصة فقد ٌتصرف الشخص الكرٌم احٌانا بطرٌقة 



ال تدل على الكرم غٌر ان مثل هذا التصرف ال ٌكون ثابتا فً سلوكه هذا 

 0الشخص 

 

 "تطبٌقات نظرٌة السمات فً األرشاد التربوي "

فً دراسة  نظرٌة السمات بقدر كبٌر على الخالة الفردٌهساهمت    -1 

 0السلوك مستخدما الطرائق والمتغٌرات التً تناسب فردٌة كل شخص 

ان المرشد مسؤول عن تحدٌد المعلومات المطلوبه وعن جمعها  – 2

 وتقدٌمها الى العمٌل 

 مساهمة نظرٌة السمات فً عملٌة التوجٌه واإلرشاد من خالل المقابلة  – 3

 0بٌن التنبؤ الفردي والجمعً

لماء النفس على ان ٌخصصوا قدرا من وقتهم وجهدهم حفز البورت ع

لدراسه الحالة الفردٌه مؤكدا ان من اكثر المناهج فعالٌة فً دراسة سلوك 

 الفرد ومعرفة سماته هو منهج دراسة الحاله 

 "اهم االنتقادات الموجهة لنظرٌة السمات "

ال ٌمكن وصف الشخصٌه بمجرد حصر سماتها فقط بل ٌجب ان  – 1

ٌضا ما بٌن هذه السمات من تفاعل فلٌست الشخصٌة مجرد نعرف ا

 مجموعه من السمات او االستعدادات المستقله المنعزلة بعضها عن بعض 

لم تبٌن نظرٌه السمات كٌفٌه حدوث التفاعل والتنظٌم بٌن السمات  -2

 المختلفه للشخصٌه 

على اساس انها  كذلك وجه النقد  اٌضا الى نظرٌة البورت -3

د مجموعه من االبعاد الستخدامها فً دراسة عجزت عن تحدي

الشخصٌه فالسمات الفردٌه ال ٌمكن وضعها فً صورة عامه ولذا 

فً ان ى الباحث ان ٌتبع المنهج الفردي ٌصبح من الضروري عل

ٌقوم بمهمة تحدٌد ابعاد الشخصٌه بالنسبة لكل فرد ٌقوم بدراسة 

مً وٌعطل العل  شخصٌه وهو امر من شانه ان ٌثبط همة الباحث

 0تقدم البحث


