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عناصر المحاضرة

نظرية السمات 
والعوامل
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:نظرية السمات والعوامل

مات الشخص تركز هذه النظرية على العوامل المحددة التي تفسر السلوك البشري والتي تساعد في تحديد س

قلية أو وتعتمد هذه النظرية على حقيقة الفروق الفردية بين األفراد، والسمة هي الصفة الجسمية أو الع

السمات االنفعالية أو االجتماعية التي تميز الفرد عن غيره وهناك نوعان من السمات، الفطرية الوراثية و

لعالمية األولى المكتسبة المتعلمة استفادت نظرية السمات من حركة القياس النفسي التي ظهرت بعد الحرب ا

امة في استخدامها ألسلوب التحليل العاملي كأسلوب إحصائي، إذ توصل العلماء من خالله إلى سمات ع

ى الفرد، مشتركة بين جميع الناس فضالً عن السمات الكامنة التي تكون مصدراً لسمات أخرى تظهر عل

وسمات تدفع الفرد نحو األهدافديناميةوتسمى األولى سمات مصدرية والثانية سمات سطحية وهناك سمات 

لى مفاهيم قدرة تحدد قدرة الفرد على تحقيق األهداف وهذه كلها تختلف من فرد إلى آخر وتقوم هذه النظرية ع

.تشكل األساس التي بنيت عليه

وهي عبارة عن نظام يتكون من مجموعة عوامل مستقلة تمثل مجموع أجزائها وهي حصيلة : الشخصية

.صاحبهابهاتفاعل السمات المختلفة التي يتميز 

خدام االختبارات يستطيع الفرد تنظيم سلوكه بطريقة مباشرة ويمكن قياس العوامل المحددة لـه باست: السلوك

.والمقاييس للوقوف على الفروق والسمات المميزة للشخصية

الشخص بهاتميز هي الصفة الجسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية الفطرية أو المكتسبة التي ي: السمة

فرد على أنها وتعبر عن استعداد ثابت نسباً لنوع معين من السلوك، وتنظر نظرية السمات إلى شخصيه ال

بهااص عبارة عن نظام يتكون من مجموعة من السمات تتفاعل فيما بينها لتعطي كل شخصية الطابع الخ

ج ومن وجهة نظر أصحاب هذه النظرية أن السلوك اإلنساني ينمو من الطفولة إلى الرشد عن طريق نض

الفرد ،السمات والعوامل التي تكون شخصية 
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:تطبيقات نظرية السمات والعوامل في اإلرشاد

ب السمات لقد كان لهذه النظرية إسهامات كبيرة في التوجيه اإلرشاد ومن أهم إسهاماتها تصنيفها لألفراد حس

فسي عنها مما يتيح للمرشد النالمسؤولةوإمكانية قياس هذه السمات وتحديد العوامل بهاالتي يمتازون 

حصل في المستقبل من تلك العوامل في تحديد السلوك المضطرب والتنبؤ بالتطورات المتوقعة التي تاالستفاد

وامل ما ومن أهم االفتراضات الذي اعتمد عليها أسلوب اإلرشاد المباشر في استخدامه لنظرية السمات والع

:يأتي

.تعد عملية اإلرشاد النفسي عملية عقلية-1

خدامه في عدم التوافق لدى األشخاص العاديين يجعل جزءاً من العقل غير مستخدم مما يتيح فرصة است-2

.عملية التعلم وإعادة التعلم

.مسؤولية المرشد في تحديد المعلومات المطلوبة وجمعها وتقديمها للمسترشد-3

.المشكالت بطريقة اإلرشاد المباشرفىحلخبرة المرشد وقدرته على تقديم النصح -4

:أهم االنتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية

.علماء هذه النظرية غير متفقين على السمات العامة للشخصية وهي األساس في هذه النظرية

لسمات وبما استخدام أسلوب التحليل اإلحصائي في تحديد السمات العامة الذي يقوم على إعطاء وصف كمي ل

.كميةأن الشخصية اإلنسانية ال تتصف بالثبات لذلك فإن من الصعب تحديد تلك السمات بطريقة
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:النظرية السلوكية

فية تعلمه إذ تركز على السلوك وكي" نظرية التعلم أو نظرية المثير واالستجابة"النظرية يطلق على هذه 

اهموا في وتعديله أو تغييره مما يجعلها تشترك مع اإلرشاد والتوجيه في هذا الهدف، ومن أهم العلماء الذي س

(.بافلوف)، و(ثورندايك)و( سكنر)و( هل)، و(واطسون): همتأسيس هذه النظرية 

ت وفيما يأتي وتركز هذه النظرية على مفاهيم ومبادئ وقوانين تتعلق بالسلوك وبعملية التعلم وحل المشكال

:أهم هذه المفاهيم

واء أكان هذا إن غالبية السلوك اإلنساني متعلم يكتسبه الفرد من المحيط س: معظم السلوك اإلنساني متعلم

ليحل محله السلوك سوياً أم غير سوي، وبما أنه متعلم إذن يمكن تعديله عن طريق إلغاء السلوك غير السوي

.السلوك السوي

بين المثير ترى هذه النظرية أن لكل استجابة مثيراً يؤدي إليها، فإذا كانت هذه العالقة: المثير واالستجابة

ليمة وغير واالستجابة سليمة تقوم على االنسجام فإنه ينجم عنها سلوك سوي أما إذا كانت هذه العالقة غير س

مثير في ال)المصدر منسجمة فإن السلوك يصبح مضطرباً، ويرجع سبب سوء العالقة إلى عاملين أحدهما 

وم باالستجابة عجزه عن توصيل الرسالة بالشكل الصحيح أما اآلخر فقد يكون المستقبل أي الفرد الذي سيق

عوامل أخرى خارجية لسبب قد يكون نقصاً معرفياً عنده أو عيباً انفعالياً أو عيباً اجتماعيا،ً وقد يرجع إلى

سي في البحث مثل حدوث ضوضاء أثيرت على توصيل المثير بطريقة سليمة ويكمن دور عملية اإلرشاد النف

لمساعدة عن مصدر الخطأ الذي أفسد العالقة بين المثير واالستجابة والتعرف عليه من أجل التدخل في ا

.بتصحيحه
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دفعه وتحركه إلى فال تعلم بدون دافع، ذلك أن الدوافع هي التي تحدد الطاقة الكامنة في الفرد بدرجة ت: الدافعية

يام بنشاط السلوك، وهي توجه الفرد إلشباع حاجة من حاجاته وبذلك فإن الحاجات هي التي تدفع الشخص للق

ة مثل معين من أجل إشباعها، والدوافع نوعان دوافع أولية فطرية كالجوع والعطش والجنس ودوافع ثانوي

.الحاجات االجتماعية والترفيهية والحاجة إلى الحب والتقدير

عه تعزيز والتعزيز أما إن التعزيز هو التقوية والتدعيم والتثبيت باإلثابة، فالسلوك يقوي ويثبت إذا تب: التعزيز

ز فذهب إلى أن على قيمة التعزيسكنريكون أولياً كإشباع دافع الجوع أو ثانوياً مثل إزالة الخوف، وقد ركز 

.تعليم أي سلوك يجب أن ينقسم إلى خطوات صغيرة متتابعة ثم تعزز كل خطوة تتم بنجاح

من العوامل التي السلوك المتعلم يختفي إذا لم يعزز، وهذا ما يطلق عليه في علم النفس باالنطفاء، و: االنطفاء

 ً .بالعقابتؤدي إلى انطفاء السلوك باإلضافة إلى عدم التعزيز هو عدم ممارسته أو ربطة ارتباطاً شرطيا

.هي رابطة قوية بين مثير واستجابة وتتكون عن طريق التعلم والتكرار: العادة

.تعميم االستجابة في مواقف محدودة على مواقف أخرى بصفة عامة: التعميم

ليحل محله (عملية غسيل الدماغ)طريق يمكن محو السلوك غير السوي عن : التعلم ومحو التعلم وإعادة التعلم

.سلوك سوي
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:أهم تطبيقات النظرية في مجال اإلرشاد النفسي

قبال على العملية يعد إصغاء المرشد النفسي للمسترشد، وتقبله له كما هو تعزيزاً لمحاوالت المسترشد في اإل

اإلشراطأ أهمية مبدسكنربدوره في حل مشكلته، وتعديل سلوكه، وقد حدد وقيامهاإلرشادية والتفاعل معها 

ميل إلى تكرارها والتعزيز في عملية اإلرشاد النفسي وذلك عند تعزيز استجابة صحيحة لدى المسترشد فإنه ي

.والقيام باستجابات مماثلة في المستقبل وبذلك يستطيع التخلص من سلوكه غير السوي

عزيز كل وعلى المرشد النفسي الذي يعتمد على النظرية السلوكية أن يكون قدوة حسنة للمرشد، وعليه ت

وب فيه سلوك متوافق عند المسترشد ومساعدته في تعلم كل سلوك مرغوب فيه ومحو كل سلوك غير مرغ

لقة على وعلى المرشد النفسي أن يقلل من مصادر سوء التوافق عند المسترشد بمحاولة منعه من تعميم ق

.مثيرات جديدة

:أهم االنتقادات التي وجهت للنظرية

.إهمالها للعناصر الذاتية في السلوك وتركيزها على السلوك الظاهري

.اهتمامها بإزالة أعراض سوء التوافق أو أعراض السلوك الخاطئ من غير إيجاد حل جذري له

.تجاربها أجريت على الحيوانات أكثر مما أجريت على اإلنسان مما جعلها محل شك وجدل


