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 الشخص والموقف 

 تعريف الشخصية

 المقدمة

 كيف يتصرف االفراد في المواقف وما الذي يؤثر في سموكيم؟

توقف االمريكيون في كل مكان لممشاركة في   6116في صباح الحادي عشر من ايمول 
صباحا ، بالضبط بعد عام من  تحطم اول طائرة مخطوفة  64:2لحظات صمت عند الساعة 

في البرج الشمالي لمركز التجارة العا لمي في نيو يورك. عوائل الضحايا تجمعوا قرب المنطقة 
. كما عزفت سمفونية باخ ، وقرات اسماء  .Ground Zeroر المسماة االن المنطة صف

الذين قتموا في ىجوم نيويورك بصوت عالي . احتفاليات مشابية جرت في  6610الضحايا ال
واشنطن وبنسمفانيا، بينما الطائرتين االخرالمخطوفتين قد تحطمتا اثناء اليجوم . في  -البنتاغون 

االمم االخرى تجمع الناس لمشاىدة الذكرى وتكريم مئات المجتمعات عبر البالد وعدد من 
 الضحايا. كان يوما لمحداد ، لمذكرى ولمتفكير.

ان اليجوم االرىابي في الحادي عشر من ايمول عمى امريكا ال يشبو اي حدث اخر منذ تفجير 
ف . منذ المحظة االولى لمتقارير االخبارية فان االمريكان من مختم.Pearl Harborبيرل ىاربر 

االديان ومن كل المجموعات االثنية والخمفيات الدينية تشاركوا الرعب وعدم التصديق.  لقد  
اشتروا االعالم وتبرعوا بالدم وارسمو التبرعات وتشاركوا في المشاعر.  لقد اغمقت االعمال 

 والمدارس كما ان االحداث الرياضية والترفييية الغيت ايضا. واالمة حزينة.

ىي الطريق ال ستدعاء ردود افعال متشابية لدى الناس .البعض ربما يشير الى  االحداث القوية
ىذه المأساة  ليوضح مدى تشابينا لبعضنا البعض، الى مدى تشابو الناس اساسا. بيمنا لو نظرنا 
عن قرب قميال حتى في مثل ىذا الحدث  فاننا نستطيع ان نرى ان ليس كل فرد تصرف بنفس 

م التي تمت اليجوم  فان العديد من االمريكان تسمروا امام شاشات تمفازىم الطريقة.  ففي االيا
يترقبون بفارغ الصبر كل تطور في االحداث. اخرين اشاحوا انظارىم بعيدا ولم يعودوا قادرين 
عمى تحمل الصور المزعجة. بعض المواطنين امتمؤا غضبا وتعيدوا باالنتقام. البعض االخر 



موا كيف يمكن تقديم المساعدة. بعض الناس تجمعوا مع اخرين في ركز عمى الضحايا وتسائ
االماكن العامة حيث تشاركوا المشاعر وتواسوا مع جيرانيم. البعض سعى لمعزلة والتأمل اليادئ. 
العديد من الناس رجع الى الدين ليفتش عن المعنى وليجد الراحة، لكن البعض وجد من الصعوبة 

المعاناة الكبيرة.  بعد سنة الكثير من الناس تحدث عن مدى تغيره. ان تكون هلل يد في في ىذه 
اخرين  عجبوا من قدرة االمة عمى العودة الى الحياة الطبيعية. البعض وجد امال من خالل الوعد 
ببداية جديدة خالل الذكرى السنوية.  بالنسبة لمبعض االخر،  ان اليوم اثار ذكريات االلم وجدد 

 الخوف. 

مختمفة، فان ردود الفعل حول ىجوم الحادي عشر من سبتمبر شكمت حالة ماساوية لمناس بطرق 
الذين وجدو انفسيم فجاة في موقف مأساوي مميز. في بداية االمر متطمبات الموقف غمرت 
الناس بشكل مختمف ، ولكن في الحال خصائص طريقة تعامل  كل فرد ومشاعره تجاه الموقف  

 ظيرت الى السطح .

ا نظرنا اكثر، كمما رأينا ان الناس ليسوا متشابيين. عندما ننظر عن قرب نكون اكثر قدرة كمم
عمى رؤية االختالفات بين الناس. ىذه الخصائص المختمفة ىي موضوع تركيز ىذا الكتاب. 
وىي جزء مما ندعوه الشخصية. اكثر من ذلك، ان عمماء نفس الشخصية قد درسوا بالفعل العديد 

ع  واالمور التي برزت في مأساة الحادي عشر من سبتمبر. التأقمم مع الضغوط ، من المواضي
 .زلة و مواضيع اخرى ذات عالقة االفصاح لالخرين، المشاعر، الدين، القمق، الع

The Person and the situation                                                       الشخص والموقف 

تشكل بواسطة الموقف الذي نمر به او بواسطة نوع الشخص الذي نحن هل ان سموكنا ي
 عميه؟

في الحادي عشر من سبتمبر ،ىل تصرف  الناس  بالطريقة التي تصرفوا بيا بسبب االحداث  
التي تحيط بيم ، ام ان ردود فعميم كانت نتيجة لنوع الشخص الذي كانوا عميو قبل الحدث؟ ىذا 

ي عمم النفس . الجواب المتفق عميو عموما ىذه االيام ىو ان كال من ىو احد االسئمة الدائمة ف
الموقف والشخص يساىمون في السموك. بالتاكيد نحن النتصرف بنفس الطريقة في كل المواقف. 
اعتمادا عمى اين نحن وما حدث ، كل واحد منا يمكن ان يكون ودي ،خجول ،عدواني ،ودود ، 

الواضح ان الجميع ليس عمى ذات الجانب ، فال يتصرف مكتئب، خائف او متحمس. ولكن من 
الناس بنفس الطريقة في ممعب لكرة القدم او في مركز لمتسوق. ان الجدال بين عمماء النفس قد 



تحول االن الى السؤال حول كيف يؤثر الموقف في سموكنا وكذلك كيف  يعكس سموكنا 
 شخصيتنا.

بالتوافق مع اجابة ذلك السؤال. العديد من عمماء يمكننا ان نقسم مجال البحث في عمم النفس 
النفس اىتموا بكيفية استجابة الناس عادة الى متطمبات البيئة. ميزة ىذه البحوث ان  ردود فعل 
جميع االشخاص ليست متشابية بذات الموقف ، ولكن ىدفيم ىو تحديد االنماط  التي تصف 

اء النفس االجتماعي ربما ابتكروا مواقف مختمفة عموما ما الذي سيفعمة غالبية الناس. بينما عمم
والتي شاىد فييا المشتركين اشخاص بحاجة  االى مساعدة. والغرض من ىذا البحث ىو لمتعرف 
عمى نوع المواقف التي يمكن ان تزيد او تقمل من سموك المساعدة. عمماء نفس الشخصية قمبوا 

ن ىناك انماط  نموذجية من االستجابة لممواقف ىذا النوع من التفكير بالعكس تماما. نحن نعمم ا
، ولكن ماوجدناه اكثر اىمية ىو لماذا يميل بيتر  نحو المساعدة بصورة اكبر من بول، حتى 

 عندما يتعرضون لموقف بنفس المتطمبات.

ربما تكون قد سمعت القول الماثور ،" ىناك فروق قميمة بين الناس ، لكن ذلك الفرق ميما  
وىذا يتجو الى تمخيص وجية نظر عمماء نفس الشخصية. انيم يرغبون بمعرفة مالذي بالتاكيد". 

يجعمك مختمفا عن الشخص الذي يجمس بجانبك. لماذا يستطيع بعض الناس تكوين صداقات 
بسيولة، بينما يعيش اخرون وحيدين؟ ىل نستطيع ان نتنبأ بمن سيرتقي الى قمة قيادة االعمال 

ا؟ لماذا بعض االشخاص انطوائيون بينما اخرون  يميمون الى ومن الذي سوف يفشل سريع
االختالط؟  كل ىذه االسئمة تم استكشافيا في ىذا الكتاب . مواضيع اخرى غطيت بما في ذلك 
كيف ترتبط شخصيتك باالستجابة لممنوم ) المخدر(، ردود الفعل لمضغوط،  كيف تؤدي في 

 بية.المدرسة وحتى ما ىو حتمال اصابتك بنوبة قم

وفي ىذا ال لكي نقول ان الموقف ليس ميم او ىو خارج اىتمام عمماء نفس الشخصية. في 
الحقيقة ، و كما تم نقاشو في الفصل السابع ، ان العديد من ىذه االسئمة تم اثارتيا من قبل 
الباحثين في الشخصية مع اىتماميم بالكيفية التي  يتصرف فييا اشخاص معينين في مواقف 

ومع ذلك ان تركيز ىذا الكتاب يتمحور حول ما الذي يجعمك تختمف عن الشخص الذي محددة. 
 تمك ىي شخصيتك. قبل ان نعنون سؤالنا دعنا نبدأ بتعريف "الشخصية". –يقف بجانبك 

 Defining Personality    تعريف الشخصية 

                  كيف نعرف الشخصية؟ وىل ىناك تعريف واحد ليا؟



كل شخص قد درس في جامعة فانو من المحتمل انو توقع ان يكون موضوع المحاظرة االولى   
حول تعريف المصطمح. مثال ان استاذ الفمسفة سوف يسأل " ماىي الفمسفة؟" وفي المحاظرة 

السؤال ىو "ماىي االتصاالت؟"  اؤلئك الذين   communicationاالولي لمركز االتصاالت 
لتاريخ و التفاضل والتكامل لدييم محاظرات مشابية. وىكذا السباب عممية يدرسون الجغرافية، ا

 وتقميدية فان استاذ عمم النفس ايضا سيبدأ بسؤال اساسي ىو "ماىي الشخصية؟"

بالرغم من التعريف التالي يجب عمينا ان نضع في اذىاننا من ان عمماء النفس لم يتفقوا عمى 
قة عمماء نفس الشخصية قد دخمو في نقاش مستمر وربما لن اجابة واحدة ليذا السؤال. في الحقي

ينتيي في كيفية وصف شخصية االنسان وماىي المواضيع التي تنتمي ليذا العمم الفرعي من 
  (Mayer، 6112; McAdms & Pals،6112عمم النفس  )

ا  عمماء  الشخصية لدييم افكار مختمفة حول ما يجب عمى عمماء النفس  ان يدرسوه. فبينم
اشار احد المنظرين  الى اليات الالوعي،  نظر اخر الى تاريخ التعمم، وبقي اخر ينظر الى 
الطريقة التي ينظم بيا الناس افكارىم. ايضا ربما يجد بعض الطالب احباطا من نقص التوافق 
بين العمماء،   دعني اقترح من البداية ان ىذا االختالف في وجيات النظريعطي الطار العمل 

 ارة واغناء والتي بيا يمكن استكشاف الطبيعة المعقدة لمفرد.اث

.  عدة كانماط سموكية متسقة و عمميات داخمية نشأت داخل الفرد تعرفالشخصية يمكن ان 
الحظ انو يتكون من  جزأين . الجزء االول .  جوانب في ىذا التعريف البسيط تحتاج الى تفصيل

كاختالفات ثون في مجال الشخصية عادة يشيرون الى ىذه ييتم باالنماط المتسقة لمسموك. الباح
. النقطة الميمة ىنا ىي  ىل ان الشخصية متسقة. بامكاننا التعرف عمى ىذا االتساق في فردية

 outgoingاالنماط السموكية عبر الزمن وعبر المواقف. نستطيع التوقع من ان الشخص  الودود 
في العمل من المحتل جدا ان يكون متنافسا في  اليوم سيكون ودودا غدا. الشخص المتنافس

الرياضة . نحن بذلك نعترف  بيذا االتساق في الشخصية عندما نقول،" انيا ىي لتقوم بذلك" او 
"كان كما عرفناه" بالطبع ىذا ال يعني انو شخص منفتح وصاخب ومرح في كل االوقات، في 

طبع ان الناس اليمكنيم التغير. لكن اذا المناسبات الرسمية كما ىو في الحفالت. واليعني بال
كانت شخصيتو واضحة وسموكو ليس عبارة عن ردة فعل لموقف معين وجد نفسو فيو حينئذا 

 يجب ان نتوقع بعض االتساق في طريقة سموك الناس. 

. بالنقيض من Processes   Intrapersonalالجزأ الثاني من التعريف ييتم بالعمميات الداخمية
، التي تاخذ مداىا بين الناس فالعمميات  Interpersonal Processes الخارجيةالعمميات 

الداخمية تتضمن كل العواطف و الدوافع والعمميات المعرفية التي في داخمنا والتي تؤثر عمى 



الكيفية التي نسمك  ونشعربيا. وليذا سوف تجد العديد من عمماء الشخصية منيكين بمواضيع 
المعمومات والسعادة واالنكار. بطبيعة الحال بعض ىذه العمميات مشتركة  مثل الكأبة ومعالجة

بين جميع الناس . عمى سبيل المثال ، طبقا لبعض المنظرين، كل واحد منا لديو نفس القدر من 
تجارب  القمق او معالجات متشابية لمتعامل مع االحداث الميددة. مع ذلك الكيفية التي نستخدم 

 وكيف تتفاعل مع الفوارق الفردية تمعب دورا في تحديد خصائصنا الفردية.بيا ىذه العمميات 

ايضا من الميم ان نالحظ ، طبقا لمتعريف، ىذه االنماط المتسقة من السموك والعمميات الداخمية 
تنشأ داخل الفرد. ليس ىذا لنقول ان المصادر الخارجية ال تؤثر في الشخصية. بالتاكيد الطريقة 

االبوين اطفاليم تؤثر في نوع الراشد الذي سيصبح عميو ذلك الطفل. وبالطبع التي ربى بيا 
المشاعر التي نختبرىا ىي في الغالب ردود فعل لالحداث التي نواجييا. ولكن النقطة ىي ان 
السموك ىو ليس فقط داللة عمى الموقف. ان الخوف الذي نجربو حين نشاىد فمم رعب ىو نتيجة 

 ختمفة التي نعبر بيا او التي نتعامل بيا مع الخوف تأتي من الداخل.لمفمم، لكن الطرق الم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رة الثانية المحاض
  ماهي المناهج المطبقة في عمم النفس الشخصية؟

 Six Approaches to                                      ستتتتتتهج للتتتتتت         تتتتتت ج   ستتتتتتهج للتتتتتت         تتتتتت ج   

Personality 

؟ ىذا ىو السؤال االساسي الذي الداخمية ماهو مصدر االتساق في انماط السموك والعمميات

طرح من قبل منظري الشخصية وباحثييا. السبب الوحيد لطوال ىذا الكتاب ىو ان عمماء نفس 

الشخصية قد اجابوا عمى ىذا السؤال بعدد من الطرق المختمفة. لممساعدة عمى اعطاء معنى 

ماضي، سوف ننظر في ستة لممدى الواسع من نظريات الشخصية التى اقترحت خالل القرن ال

مناىج عامة لتفسير الشخصية. وىي المنيج التحميمي،منيج السمات، المنيج البايموجي، المنيج 

التعمم االجتماعي والمنيج المعرفي. عمى الرغم من ان تطابقيا ليس  \االنساني، المنيج السموكي

ع في واحدة من ىذه دائما مثاليا، كل واحدة من نظريات الشخصية الرئيسية يمكن ان توض

 المناىج الست العامة.

ولكن لماذا ىذا العدد الكبير من نظريات الشخصية؟ ىذا السؤال يمكن االجابة عميو بطريق 

. تقريبا كل شخص سمع بقصة الرجال العميان الخمسة الذين صادفوا الفيل.  analogyالتناظر 

ان يشرحوا لالخرين كيف يبدو  كل واحد منيم تحسس جزأ مختمف من الحيوان وبعدىا حاولوا

الفيل. الرجل االعمى االول الذي تحسس الساق وصف الفيل عمى انو طويل ومستدير. االخر 

الذي تحسس االذن  ادعى ان الفيل رفيع ومسطح، بينما االخر الذي امسك الخرطوم وصف 

نب الفيل الحيوان عمى انو طويل ومستدير. الرجل الذي تحسس الذيل واالخر الذي تممس جا

لدييم صور مختمفة. الميم في ىذه القصة ىو بالتأكيد ان كل شخص عرف جزءا واحدا فقط من 



، وصف كل رجل كان لحيوان من تمك التي اختبرىامن جوانب االن ىناك الكثير الحيوان ككل. 

 صحيحا ولكنو غير مكتمل.

منيج يبدو انو تعرف  بيذا المعنى، المناىج الستة في الشخصية مناظرة لمعميان. وليذا كل

واختبر جانب ميم من الشخصية. مثال عمى ذلك عمماء النفس الذين ساىموا في المنيج 

التحميمي جادل بان العقل الالواعي لالنسان ىو الجزأ االكبر المسؤل عن االختالف في  انماط 

ن الشخص سموكيم . عمماء النفس االخرين  اولئك الذين يفضمون منيج السمات، تعرفوا عمى ا

يكون عمى طول سمسمة متصمة من خصائص شخصية مختمفة. عمماء النفس المتحمسين لممنيج 

البايموجي اشارو الى االستعدادات الوراثية والعمميات الفسيولوجية في تفسير االختالفات الفردية 

رد في الشخصية. في المقابل اولئك الذين اسسوا المنيج االنساني حددوا عمى ان مسؤلية الف

والشعور بقبول الذات ىي مفتاح اسباب االختالفات في الشخصية. نظريات التعمم االجتماعي 

السموكيةفسروا االتساق في انماط السموك كنتيجة لالشتراط والتوقعات. الذين عززوا المنيج 

 المعرفي نظروا الى الفروق لطريقة معالجة الناس لممعمومات لتفسير االختالفات في السموك.

من المغري ان اقترح انو بواسطة الجمع بين كل المناىج الستة يمكن لنا ان نحصل عمى  انو

صورة واضحة وكبيرة لمطريقة التي يتصرف بيا الناس كما يفعمون. لسؤ الحظ ان التشابو الجزئي 

لمرجال العميان تنطبق جزئيا عمى المناىج الستة لمشخصية. عمى الرغم من ان المناىج المختمفة 

مع ان كل منيا يعطي تبريرا منطقيا  -لموضوع الحالي لمشخصية غالبا متنوع في تركيزهفي ا

ففي كثير من الحاالت فان تفسير منيجين او اكثر تظير تعارضا تاما.  اولئك  -وتفسيرا مالئما

الناس الذين يعممون في ىذا الحقل غالبا ما ينحازون الى واحد او اكثر من ىذه المناىج الستة 

 يقررون اي من التفسيرات المتنافسة يقبمون. عندما



بالعودة الى الرجال العميان والفيل، عمى افتراض ان احدما سأل كيف يتحرك الفيل. ان الرجل 

الذي تحسس الخرطوم ربما يجادل من ان الفيل يسير منزلقا عمى االرض كاالفعى. والرجل الذي 

ب ان يطير مثل الطائر مع اجنحتو الكبيرة امسك اذن الفيل ربما اليوافق قائال ان الفيل يج

والعريضة. بينما الرجل الذي تممس الساق فبالتأكيد لديو تفسير مختمف. عمى الرغم من انو في 

بعض الحاالت ربما اكثر من واحده من ىذه التفسيرات قد تكون دقيقة) عمى سبيل المثال فان 

ون من الواضح لحد االن فانو ليس كل الطائر يستطيع المشي والطيران معا( ولكن يجب ان يك

نظرية  يمكن ان تكون صائبة. ولكن من المحتمل ان تكون واحدة من النظريات صحيحة في 

وصف بعض الجوانب. الشك ان بعض النظريات ربما تكون اكثر منطقية  بالنسبة لك من 

ت من قبل االخريات. ولكن من الجيد ان تحتفظ في ذىنك من ان كل منيجية قد طورت وعزز 

عدد كبير من النفسيين المحترمين. بالرغم من ذلك ليس جميع ىؤالء الرجال والنساء مصيبين 

حول كل موضوع، فان كل منيج لديو شئي ما قيم ليقدمو في طريق سعينا لفيم ما الذي يجعل 

 كل منا عمى ماىو عميو.

 

 

 

 

 

 



 رة الثالثةالمحاض

 كيف نتعرف عمى الفروق بين النظريات؟

 -ن التعرف عمى الفروق بين النظريات من خالل االمثمة التالية:يمك

 Two Example: Aggression and        مثالين: العدوان والكأبة      

Depression 

لمحصول عمى افضل فكرة في كيفية فيم الشخصية من خالل المناىج الستة تعطينا ستة 

السموك، دعنا ننظر الى مثالين شائعين. اختالفات، لكنيا شرعية، في تفسير اتساق انماط 

السموك العدواني والمعاناة التي تأتي من الكأبة ىما مشكمتين منتشرتين بشكل واسع في مجتمعنا، 

 وعمماء النفس من مختمف المشارب قد نظروا في اسباب العدوان والكأبة.

موك العدواني بشكل لقد راينا او قرءانا جميعا حول اناس قد تورطر بالس: العدوان. 1مثال 

مستمر. رجال اعتقموا الرتكابيم اعتداء وىؤالء عادة لدييم تاريخ من السموك العدواني يعود الى 

مراحل القتال في مرحمة الطفولة اثناء المعب. ما الذي يجعل بعض الناس  اكثر عدوانية بشكل 

ل اجابة واحدة.  دائم من االخرين؟ كل واحدة من المناىج الستة لمشخصية تعطي عمى االق

اي من المناىج الستة  عندما تقرأ ىذه االجابات فكر بشخص عدواني يمكن تكون قد صادفتو.

 تبدو اكثر قدرة عمى تفسير سموك ذلك الفرد؟

التحميمية الكالسيكية تفسر السموك العدواني عن طريق غريزة الموت في الالوعي. ذلك باننا 

شعور لتدمير الذات. مع ذلك والن الناس لدييم شخصية جميعا نقول باننا نمتمك رغبة في الال

صحية فيم ال يؤذون انفسيم، ان دفقات التدمير الذاتي ربما من دون وعي توجو نحو الخارج 



ليعبر عنيا ضد اخرين بطريقة العدوان. محممون نفسيون اخرون يجادلون من ان العدوان ينتج 

ي يواجو مقدار كبير من االحباط، وربما الشخص عندما نمنع من تحقيق اىدافنا. ان الشخص الذ

الذي يمنع بشكل مستمر من تحقيق اليدف المنشود، فيو سيكون المرشح المحتمل لمسموك 

 العدواني بشكل مستمر. في معظم الحاالت فان الشخص غير مدرك لالسباب الحقيقية لمعدوان.

تالفات الفردية وعمى دوام السموك عمماء الشخصية الذين يتبعون منيج السمات يركزون عمى االخ

سنوات  6العدواني. عمى سبيل المثال احد فرق البحث قاموا بقياس العدوانية الطفال في سن 

(Huesmann، Eron، & Yarmel، 0862  قام الباحثون بمقابمة المشتركين مرة ثانية .)

خصوا عمى انيم عدوانيين عندما بمغوا الثالثين من العمر. اكتشف الباحثون ان االطفال  الذين ش

عندما كانوا في المدرسة االبتدائية ىم اكثر احتماال ليصبحو عدوانين في الكبر. االطفال الذين 

كانو يضربون ويدفعون زمالئيم في الصف غالبا يصبحوا اؤلئك الكبار الذين يسيوؤن معاممة 

 شركائيم ويتورطون في سموك اجرامي عنيف. 

لمنظور البايموجي اىتموا ايضا باالنماط الثابتة من السموك العدواني. عمماء نفس الشخصية ذوي ا

لقد اشاروا الى النزعة الجينية لمتصرف بعدائية كاحد اسباب ىذا الثبات في السموك. اشارت 

 ،Miles& Careyاالدلة ان موروثات بعض الناس اكثر ميال باتجاه العدوان من االخرين) 

ربما يولدون مع التصرف العدواني وىذا يعتمد عمى تربيتيم، (. ولذلك فان بعض الناس 0882

فيؤدي الن يكونوا عدوانين في الكبر. عمماء اخرين فسروا العدوان عمى اساس نظرية النشوء 

(. عمى سبل المثال  ان حقيقة   الرجال  Cairns، 0862) evolutionary theoryواالرتقاء 

ربما تفسر بان موروثات الرجال تحتاج الى تدريب  يميمون ليكونوا اكثر عدوانية من النساء

 لمسيطرة عمى منافسيو من اجل البقاء وتمرير جيناتو الجيال مقبمة. 



عمماء النفس ذوي اتجاه  المنيج االنساني في الشخصية فسروا العدوان بطريقة اخرى. ىوالء 

، العديد منيم حاجج بان  المنظرين انكروا ان بعض الناس يولدون ليكونوا عدوانيين. في الحقيقة

الناس في االساس اخيار. وىم يعتقدون ان جميع الناس يمكن ان يكونوا سعداء، غير عدائيين 

اذا سمح ليم بان ينشائوا ويتطوروا في بيئئة غنية ومشجعة. تتطور المشاكل حينما يتداخل شئي 

من بيوت  تحبط فييا  ما مع عمميات التطور الطبيعية ىذه. االطفال العدوانين غالبا ياتون

 الحاجات االساسية. اذا طور الطفل تصور ذات سمبية، فيو او ىي قد يبدأ باحباط االخرين.

المنيج السموكي/التعمم االجتماعي  بطرق عديدة  كان عمى النقيض مع وجية نظر المنيج 

ريقة التي يتعممون االنساني. وفقا لعمماء النفس ىوالء ، يتعمم الناس ان يكونوا عدوانيين بنفس الط

بيا انواع السموك االخرى. العبي كرة القدم يجدون ان السموك العدواني يكافأ. وىم في الصدارة 

ويختارون اوال وفقا لمتطمبات المعب الن االطفال االخرين يخشونيم. ان السر في تفسير 

المحتمل انيم  التصرف ىو ان السموك المكافأ سوف يكرر. والعبي كرة القدم  الصغارىؤالء من

سوف يستمرون في السموك العدواني ويحاولون تجريبو في مواقف اخرى. واذا العدوان كوفأ بشكل 

مستمر بدل العقاب ، فان النتيجة سوف يكون راشد عدواني. يتعمم الناس ايضا من مشاىدة 

الحيان. كما النماذج.  ربما يتعمم االطفال من زميل عدواني اذيتو لالخرين اتت بفائدة في بعض ا

، العديد من الناس يخشون من ان ادوار العدوان التي يشاىدىا االطفال :0نوقش في الفصل 

 بشكل مستمر عمى التفاز ربما ىي المسؤلة عن زيادة كمية العنف في المجتمع.

عمماء النفس المعرفي المعرفيين اجابو عمى سؤال  السموك العدواني من منظور اخر. ان 

ي ىو في كيفة معالجة المعمومات من قبل الناس العدوانين. الفم االفضل ليذا تركيزىم االساس

المصطمح، تصور انك تسير بمفردك في متنزه . اثنان من المراىقين يسيرون خمفك بعشرة امتار 



وفجأ اسرعوا خطاىم واقتبرو منك. ماىي ردة فعمك؟ ربما االوالد في عجمة من امرىم لمذىاب الى 

ما ىم ببساطة اكثر طاقة ويسيرون اسع منك. ربما ىم اسرعو كي يمحقو بك كي مكان ما4 او رب

يسألوك عن الوقت او ترشدىم الى طريق. او ربما يريدون اذائك. ىذا الموقف مثل مواقف كثرة 

 نواجييا، تحتوي عمى مقدار البأس بو من الغموض، والناس تكون ردة فعميم مختمفة ازائيا. 

معرفيون يجادلون بان طريقتك في االستجابة ليذه المواقف تعتمد عمى عمماء نفس الشخصية ال

(. سواء رأيت الظروف كتيديد، مزعجة، او تؤدي بك  Anderson، 6116كيفية تفسيرك ليا ) 

لميرب بعيدا، او تبتعد عن مسارك. يفترض المنيج المعرفي ان بعض الناس اكثر احتماال 

دة من االخرين. وىؤالء الناس اكثر احتماال لالستجابة لتفسير الظروف الغامضة عمى انيا ميد

بتصرف عدواني. ان المنيج المعرفي يستطيع مساعدتنا عمى فيم لماذا يتصرف بعض المراىقين 

 ،Hubbard، Dodge، Cillessen، Coie، & Schwartzبعدوانية اكثر من االخرين )

6110; MacBrayer، Milich، &Hundley، 6112). 

الباحثون ان عدوانية اوالد المدارس االبتدائية تفسر بشكل مستمر التصرفات البرئية وجد  

لالخرين عمى انيا تيديد شخصي. اي عثرة بطريق الخطأ في الممر ربما تفسرا خطأ عمى انيا 

محاولة لبدأ القتال. انو ليس من الصعوبة تفسير لجوء الطفل  الذي يعتقد ان االخرين يتحدوه 

 ى العنف.وييددوه ال

واالن لنعود الى السؤال االصمي4 لماذا يظير بعض االشخاص نمط سوك عدواني ثابت؟ كل 

واحد من منياج الشخصية الستة عرض تفسيرا مختمفا.  اي منيا ىو الصحيح؟ احد االحتماالت 

ىو واحد فقط ىو الصحيح وان البحوث المستقبمية سوف تجد ىذه النظرية. االحتمال الثاني ىو 

كل منيج صحيحا جزئيا. ربما ىناك ستة )او اكثر( من االسباب المختمفة لمسموك العدواني. ان 



يبقى االحتمال الثالث وىو ان التفسيرات الستة التعارض بعضيا البعض ولكنيا تختمف فقط في 

تركيزىا. وليذا من المحتمل ان العدوانية ثابتة نسبيا وتعكس سمة العدوانية ) منيج السمات(. 

ن من المحتمل ايضا ان حالة بعض الناس تميل لتفسير االحداث الغامضة كتيديد) التفسير ولك

تفسير التعمم  \المعرفي( بسبب الخبرات الماضية والتي من خالليا تم االعتداء عمييم ) السموكية

االجتماعي(. ىؤالء الناس ربما ولدو مع ميل لالستجابة  بسياق عدواني لمنيديد ) المنيج 

موجي(. ولكن ربما ىؤالء قد نشأو في بيئة غير محبطة ) المنيج التحميمي( او في بيوت الباي

داعمة تم فييا تمبية حاجاتيم االساسية) المنيج االنساني( حيث كانو قد تغمبوا عمى نزعاتيم 

 العدوانية. النقطة االساسية ىنا ىو ان كل منيج قد ساىم بشئ ساعدنا في فيم العدوان.

 رابعةرة الضالمحا

 المثالي الثاني 

معظمنا يعرف ماىي الكأبة .  نحن جميعا كان لنا ايام عانينا فييا قميل من : الكأبة. 2المثال 

السوداوية او الحزن. مثل العديد من زمالئك ربما عانيت لفترة طويمة من حزن شديد ونقص في 

ومستويات مختمفة من الدافعية لمقيام بأي شئ.  ايضا العديد منا تقمب في مزاج متغير 

االىتمامات والطاقة، بعض الناس يبدون اكثر عرضة لمكأبة من االخرين. مرة اخرى ، كل واحد 

 من المناىج الستة لمشخصية لديو تفسير مختمف لمكأبة.

طبقا لسيجموند فرويد، مؤسس منياج التحميل النفسي، الكأبة ىي غضب استدار نحو الداخل. 

ون من الكأبة لدييم مشاعر غير واعية من الغضب والعدائية. وربما ولذلك الناس الذين يعان

يرغبون ليكونوا بعيدين عن افراد االسرة، ولكن الشخصية السميمة ال تعبر عن ىذه المشاعر 



بصورة عمنية. المحممون النفسيون  قالوا ايضا  بان كال منا قد استدخل قيم ومعايير المجتمع، 

التعبير عن العدائية. ولذلك مشاعر الغضب ىذه تستدار نحو  والتي عادة ما ال تشجع عمى

الداخل، ولذلك يظيرىا الناس عمى انفسيم. وكما ىو الحال مع اغمب تفسيرات المحممين النفسين، 

 فان ىذه العممية تحدث في المستوى الالشعوري. 

ما الذي يسبب الكأبة؟ اعتمادا 

عمى اي من مناىج الشخصية 

ما تفسر الكأبة التي تتبناىا ، رب

من ناحية ان الغضب استدار 

الى الداخل ، او سمات ثابتو، 

او انيا نزعة وراثية، او تقدير 

ذات منخفظ ، او نقص 

 المعززات، او افكار سمبية.

 8الصورة صفحة 

 

منظري السمات اىتموا بالتعرف عمى االشخاص المعرضين لمكأبة. وجد الباحثين ان مستوى 

مشاعر الشخص الحالية ىي مؤشر جيد لمشاعر الفرد في المستقبل. احدى فرق البحث قاست 

 ،Leonسنة )  21الكأبة لدى مجموعة من الرجال متوسطي العمر واعادة االختبار الحقا بعد 

Gillum، Gillum، & Gouze، 0828).   وجد الباحثين ارتباطا عاليا والفتا بين مستوى .

كأبة الرجال في الوقتين المختمفين. فيما بعد ، دراسة اخرى وجدت ان مستوى الكابة في عمر 



 2عام يمكن ان يتنبأ بيا من خالل النظر في سموك المشتركين في وقت مبكر من عمر ال 06

 (. Block، Gjerde، & Block، 0880سنوات ) 

عمماء الشخصية البايموجيين اشاروا الى االدلة من ان بعض الناس ربما يرثون جينات ليا القابمية 

(. ان الشخص  Wender et al.، 0862 McGue، & Christensen، 0882 ;لمكأبة )

يواجو  احتماليو اكبر بكثير من االخرين  Vulnerabilityالذي يولد مع ىذا  الضعف )التحسس( 

ان يكون ردة فعمة الحداث الحياة الضاغطة مصحوبة بكأبة. بسبب ىذا الميل الوراثي ،  في

 بعض ىؤالء الناس يجربون نوبات متكررة من الكأبة خالل حياتيم.

.  self-esteem منظري الشخصية ذوي االتجاه االنساني يفسرون الكأبة وفقا لتقدير الذات

ىم اولئك الذين فشموا في تطوير شعور جيد بذات  حيث ان االشخاص الذين يعانون من الكأبة

. مستوى تقدير الفرد لنفسو ينشاء بينما ينمو الفرد ، ومثل كأي مفيوم في  self-worthقيمة 

الشخصية، فيو ثابت نسبيا عبر الزمن والمواقف. القدرة عمى تقبل الذات، حتى مع اخطائيا 

نساني عندما يتعاممون مع عميل يعاني من وضعفيا، فيو ىدف ميم لممعالجين ذوي االتجاه اال

 الكأبة.

التعمم االجتماعي اختبروا نوع تاريخ التعمم الذي يقود الى الكأبة. عمماء السموك \المنيج السموكي

ناقشوا من ان الكأبة تنتج من نقص التعزيزفي حياة الفرد. وليذا  ربما تشعر بعدم القدرة وعدم 

رى ان ىناك نشاطات قميمة في حياتك تستحق القيام بيا. نماذج الدافعية لمقيام باي شي النك ت

، افترض ان الكأبة قد طورت من خالل خبرات :0واسعة من السموك، غطيت في الفصل 

لمواقف كريية والتي خالليا كان لمناس سيطرة ضعيفة عمييا. ىذه النظرية تحافظ عمى ان 



جز والذي بدوره يعمم عمى مواقف التعرض الحداث غير مسيطر عمييا تخمق تصور من الع

 من الكأبة. classicاخرى والذي يمكن ان يتطور الى اعراض تقميدية 

بعض عمماء الشخصية المعرفيون قد اخذوا ىذا التفسير الى خطوة اخرى ابعد. عمماء النفس 

ة ىؤالء افترضوا ان االفراد سواء اصبحو مكتأبين اعتمادا عمى تفسير عدم قدرتيم عمى السيطر 

عمى االحداث. عمى سبيل المثال  الناس الذين يعزون عدم قدرتيم عمى الحصول عمى ترقية 

بسبب الركود االقتصادي المؤقت سون لن يصبحوا مكتابين مثل االشخاص الذين يعتقدون انيا 

بسبب عدم كفاياتيم الشخصية. افترض عمماء نفس معرفويون اخرون اننا نستخدم ما يشبو 

تفسير ومعالجة المعمومات. ىذا الن االشخاص المكتابين قد تيأوا لرؤية العالم مرشح االكتأب ل

من مفيوم اكثر كأبة محتممة. وليذا السبب ، االشخاص الكأيبين يستطيعون استدعاء تعابير 

الكابة بسيولة. الناس واالماكن التي يواجيونيا من المحتمل انيا تذكرىم ببعض االوقات الحزينو 

 ة. بأختصار، الناس يصبحون مكتأبين النيم استعدوا لتكوين افكار كئيبة. او غير السار 

اي من ىذه الروايات حول الكأبة تدىشك باعتبارىا اكثر دقة؟  اذا كنت قد اصبت بالكأبة ، فيل 

كان بسبب تقديرك المنخفظ لذاتك، او بسبب مواجيتك لمواقف غير مسيطر عمييا، او بسبب 

خالل عدسة الكابة؟ كما في مثال العدوانية، واحد او اكثر من ىذه  انك تنظر الى العالم من

المناىج  ربما صحيح. ربما تكون قد وجدت ان نظرية واحدة يمكن ان تفسر ما مررت بو من 

خبرات الكأبة في العام الماضي،  في حين ان نظريات اخرى تبدو افضل لفيم النوبات االخيرة. 

في بعض االوقات تكمل بعضيا بعضا. عمى سبيل المثال، ربما باالضافة الى ىذا ان النظريات 

 يفسر الناس االحداث عن طريق الكأبة النيم تقديرىم لذاتيم منخفض.



درس اخر يمكن ان يستنبط من ىذين المثالين4 ال تحتاج الن توأم نفسك مع ذات المنيج في 

بما تجد ان التفسير المعرفي الشخصية عندما تقوم بتفسير ظاىرة مختمفة. عمى سبيل المثال،  ر 

لمعدوان مثمت افضل معنى لديك، بينما المنيج االنساني اعطاك افضل توضيح لمكأبة. ىذه 

المالحظة تبين ان النقطة االساسية من ىذا القسم4 كل من المناىج الستة لدييا شيء تقدمو لتثير 

 اىتمام الطمبة في فيم الشخصية

 رة الخامسةضالمحا

 الثقافة في الشخصية؟ واييما اكثر تأثيرا في انتاج السموك؟ما تأثير 

                                Personality and Cultureالشخصية والثقافة      

تنبو عمماء النفس الى الدور التزايد الذي تمعبو الثقافة في فيم الشخصية.بالنسبة لبعض الطالب، 

االولى غير متسق مع مفيوم الشخصية باعتباره متمايز عن تأثير فان ىذا الرصد يبدوا من اوىمة 

الموقفي في السموك. مع ذلك ، عمماء نفس الشخصية في الدول الغربية المتطورة يفيمون ان 

العديد من االفتراضات االساسية بالطريقة التي وصفناىا وتدرس بيا الشخصية ربما ال تنطبق 

 ،Church، 6110; Kitayama & Markusفات مختمفة )عندما نتعامل بيا مع الناس من ثقا

088:; Rozin، 6112)  ليس فقط الخبرات المختمفة في الثقافات المختمفة تؤثر في كيفية .

تطور الشخصية. باالحرى عمماء النفس وصموا الى رؤية ان الناس وشخصياتيم تتماشى وفقا 

 لمسياق الثقافي.

حثين عبر الثقافات ىو بين الثقافات الفردية وثقافة ربما التمايز االكثر اىمية بين البا

،والتي  Individualistic cultures(. الثقافات الفردية  Triandis، 0868، 6110الجمعية)



تتضمن اغمب دول شمال اوربا  والواليمت المتحدة، وىي تولي تركيزا كبيرا لحاجات الفرد 

عمى انيم مستقمين ومميزين. في المقابل، الناس  وانجازاتو. الناس في ىذه الثقافات يعدون انفسيم

ييتمون باالنتماء الى مجموعة اكبر كالعائمة  Collectivist culturesفي الثقافات الجمعية 

والقبيمة او االمة. وىؤالء الناس اكثر اىتماما بالتعاون من التنافس. وىم يشعرون بالرضا عندما 

لفردي. واوصاف ىذه  الثقافة تنطبق عمى  العديد من يكون االداء الجماعي جيد وليس االداء ا

دول اسيا وافريقيا وامريكا الوسطى والعديد من دول امريكا الجنوبية. وبناء عمى ذلك،  ىذه 

المصطمحات درست بصورة مكثفة من قبل عمماء نفس الشخصية الغربيين وىي تأخذ معاني 

الثقافة الجمعية. عمى سبيل المثال،  مختمفة تماما عندما تدرس من قبل عمماء من مجتمعات

اقترحت بان تقدير الذات في الدول الغربية استندت عمى  06البحوث التي روجعت في الفصل 

 افتراض االىداف الشخصية والشعور بالتميز وىذا ربما ليس لو معنى لمواطني الدول االخرى)

Markus & Kitayama، 0880  .) 

ي اختبرت في بحوث الشخصية يمكن ان تأخذ بمعاني مختمفة اكثر من ذلك، انواع السموك الت

اعتمادا عمى الثقافة. مثال عمى ذلك، ضل عمماء الشخصية لسنوات عديدة  ميتمين بالسموك 

التحصيمي.  وطبيعيا ىذا يعني محاولة لمتنبؤ اي من االشخاص سوف يسير قدما في الدراسة 

التعريف لمتحصيل والنجاح غير متفق عميو االكاديمية او في مجال االعمال. مع ذلك ىذا 

(.  في بعض الثقافات الجمعية النجاح يعني التعاون واالنجازات   :Salili، 088عالميا) 

الجماعية. االعتراف الشخصي ربما قد يكون مستيجن من قبل الناس الذين يعيشون في ىذه 

قافية لمشخص حنيما نريد ان نتعرف الثقافات. وبالمثل عمينا ان ناخذ بنظر االعتبار المرجعية الث

-Fischer، Jome، & Atkinson، 0886; Lewisعمى اضطراباتو ومعالجتيا )

Fernandez & Kleinmam، 088:; Okazaki، 0882  عمى سبيل المثال ان السموك .)



الذي يشير الى وجود اعتماد مفرط او انانية مبالغ فييا في احدى الثقافات ربما تعكس تكيف جيد 

 في ثقافة اخرى.

و من الجدير بالذكر ان اغمب النظريات وكثير من البحوث التي غطيت في ىذا الكتاب قد 

روجعت عمى اساس الثقافات الشخصية. في الحقيقة ان اغمب البحوث قد اجريت في الواليات 

 دولة اجريت 0:المتحدة، البمد الذي وجد في احدى الدراسات عمى انو االكثر فردية من بين 

(.  ىذا ال يعني ان نتائج  Suh، Diener، Oishi، & Triandis، 0886عمييا الدراسة) 

البحوث يجب ان ترفض. ولكن يجب ان نضع في اذىاننا سواء اكان الوصف العممي ينطبق 

عمى الناس في جميع الثقافات فان السؤال يبقى مفتوحا. في بعض الحاالت ، كما في بحوث 

،  01و دراسات انماط الزواج التي قدمت في الفصل  :في الفصل  محتوى  الحمم التي قدمت

وجد الباحثون نتائج متطابقة عبر جماعات ثقافية مختمفة جدا. وفي حاالت اخرى، كما في تقدير 

الذات وامثمة التحصيل الدراسي، وجدوا اختالفات ميمة بين الثقافات. ان تحديد القيود الثقافية او 

 مفة يقدم لنا رؤية اضافية في طبيعة المفاىيم التي نقوم بدراستيا.عالمية الظواىر المخت
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ب ، سوف تالحظ ان الكتاب اذا قضيت بعض الوقت تتفحص جدول المحتويات  في بداية الكتا

جزأ الى اقسام. كل قسم يقدم منيج مختمف من مناىج الشخصية. كل واحد من ىذه االقسام قسم 

الى اربعة اجزاء)في فصمين(. ىذه االقسام تمثل العناصر االربعة الضرورية الكمال فيم 

في ىذه  الشخصية. كل قسم يبدأ بعرض نظرية. كل واحدة من نظريات الشخصية التي غطيت

الصفحات تمثل نموذجا متكامال لكيفية بناء وعمل شخصية الفرد. لكن عمماء النفس لم يضمنوا 

ابدا وصفا بسيطا لمشخصية. بل لدينا تاريخ طويل من المعمومات التي حصمنا عمييا من 

النظريات والبحوث لتطبيقيا في االجابة عمى االسئمة والمسائل التي تؤثر مباشرة عمى حياة 

تتضمن التطبيقات العالج النفسي والتعميم والسموك في اماكن العمل.  تم اعطاء مثل    ناس.ال

حول الكيفية التي طبق بيا عمماء النفس نظرياتيم عمى ىذه المواضيع باستخدم كل واحد من 

المناىج. عمماء النفس الذين يعممون مع كل واحده من ىذه المناىج عمييم ايضا ان يطوروا  

وا طرق لقياس بناء الشخصية التي يدرسونيا. اما التقييم فيومجال اخر ميم غطاىا ويستعمم

عمماء نفس الشخصية مع كل منيج.  تناثرة االمثمة عن اجراءات تقييم الشخصية  في ىذا 

فانك لن تحصل فقط عمى   inventoriesالكتاب. اذا منحت نفسك  وقت لتجريب ىذه المقاييس 

الشخصية من قبل العمماء من مختمف المناىج، ولكن ايضا سوف تكون فيم افضل لكيفية قياس 

لك بصيرة عمى ما في داخل شخصيتك. باالضافة الى ىذا، مع كل قسم فان ىناك فصل مكرس 

لبحث ذات صمة لذلك المنيج في الشخصية. بعد ىذا كمو فان عمم نفس الشخصية ىو عمم. 

تعمق لكل واحدة من ىذه المناىج فأنك سوف بواسطة فحص عدد قميل من المواضيع البحثية ب

ترى كيف تولد النظريات بحوث وكيف ان نتائج الدراسة تقود بشكل طبيعي الى اسئمة جديدة 

 والى مزيد من البحث.



   

   

Figure 0.0 p.02 

  Theoryالنظرية    

كل منيج لفيم الشخصية بدا مع نظرية. ىذه النظرية عادة اتت من كتابات عدد من عمماء 

النفس الميمين الذين قدموا وصفيم النماط السموك الثابتة والعمميات الداخمية لمفرد. لقد فسروا 

االليات التي تكمن وراء شخصية االنسان  والكيفية التي تكون فييا ىذه االليات مسؤلة عن 

ن نمط سموك مميز لشخص بعينو. في معظم الحاالت حاول المنظرين تفسير الكيفية التي تكوي

تتطور فييا االختالفات في الشخصية. العديد منيم ايضا وصفوا الطرق التي تتغير فييا 

 الشخصية اعتمادا عمى نظرياتيم. 

وكل منظر  باالضافة الى ذلك كل نظرية تميل الى التأكيد عمى جانب مختمف من الشخصية،

عميو ان يتصارع مع عدة مواضيع عندما يصف طبيعة الشخصية االنسانية. القميل من ىذه 

المواضيع يتم تقديميا في االقسام القادمة. طريقة المنظرين في كل من المناىج الستة والتي 

 .0.0تعامل بيا عموما مع ىذه المواضيع قد تم تقديميا في الشكل التخطيطي 

ىل مقولة ان االنسان يولد مع  بذور شخصية البموغ ىي سميمة نية مقابل البيئية. التأثيرات الجي

بالفعل؟ او اننا ندخل عالمنا بدون ميول شخصية موروثة، كل طفل يولد معافا فيو يماثل اي 

طفل اخر بحيث يمكن ان يصبح انسانا عظيما او مجرما او قائد او مريضا ذىانيا عاجزا؟ من 



مجاال واسعا الراء اخرى بين ىاتين الرؤيتين. ولكن اغمب منظري الشخصية  الطبيعي فان ىناك

قد وضعوا السؤال التالي4 الى اي مدى تكون شخصياتنا ىي نتيجة لالستعدادات الوراثية، والى 

اي مدى تتشكل شخصياتنا بواسطة البيئة التي ننموا فييا؟ العديد من عمماء السمات واالحياء  

االحيان قد فشل الكثير من عمماء النفس في التعرف عمى اىمية النزعات قالوا ان في اغمب 

الوراثية. وبدرجة اقل منظري التحميل النفسي  ايضا ركزوا عمى الحاجات الفطرية وانماط السموك، 

ولو في الالوعي. بينما ان االنسانيين،  السموكيين/التعمم االجتماعي ومنظري االتجاه المعرفي 

احتماال لمتركيز عمى تاثير الوراثة في الشخصية.  ان جواب ىذا السؤال كان الى فقد كانوا اقل 

حد ما تجريبيا. لقد اشارة العديد من الدراسات الى اشتراك بعض العوامل الوراثية  عمى االقل في 

 (.01تطور الشخصية )الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رة السابعةالمحاض

 الشخصية؟ما الذي يؤثر في السموك وفقا لنظريات 

 Conscious versus Unconsciousالوعي مقابل الالوعي في تحديد السموك.

Determinants                of Behaviour.    

الى اي مدى يدرك الناس بواعث سموكيم؟ عالم النفس سيجموند فرويد يقول ان اكثر ما نقوم بو 

نحن غير قادرين عمى ادراكيا. ب . ىو تحت سيطرة قوى الالوعي،  تمك التي من خالل تعريفيا 

ف. سكنر، وىو احد منظري السموك المؤثرين، يقول ان الناس يزعمون انيم يفيمون بواعث 

تصرفاتيم  بينما في الحقيقة ىم اليفيمون. في المقابل، اعتمد  منظري السمات واالتجاه المعرفي 

.  مثال عمى ذلك ، لقد افترضوا ان بقوة عمى بيانات التقرير الذاتي في تطوير نظرياتيم وبحوثيم

الناس قادرين عمى التعرف وتقرير مستوى قمقيم االجتماعي او كيفية تنظيم المعمومات في 

عقوليم.  مع ذلك عمماء النفس ىؤالء بقوا محتاطين من المواقف المتطرفة في ىذه المسألة. 

الجة المعمومات تجرى في ادرك عمماء النفس المعرفيون بشكل متزايد بان مقدار كبير من مع

المستوى ما تحت الوعي. عمماء النفس االنسانيين غالبا ما اتخذوا موضع وسط  في ىذا 

الموضوع.  بالرغم من انيم وضحوا بانو ال احد يستطيع فيمنا اكثر من انفسنا، مع ذلك اعترفوا 

 ا. بان عدد كبير من الناس لم يفيموا لماذا تصرفوا بالطريقة التي تصرفوا بي

 Free will versus determinismاالرادة الحرة مقابل الحتمية 

الى اي مدى نقرر مصيرنا بايدينا، والى اي مدى يحدد سموكنا من قبل قوى خارج سيطرتنا؟ ىذا 

موضوع قديم في عمم النفس وقد راج قديما عبر النقاشات الفمسفية والالىوتية. عمى احد االطراف 



ه السموكي / التعمم االجتماعي والذين يدعون بالسموكيين الراديكاليين نجد المنظرين من االتجا

Radical  ربما من اشير من تكمم في ىذا الموضوع كان ب. ف.  سكنر والذي ادعى بان  .

سموكنا ليس مختارا تماما  ولكنو نتيجة مباشرة لممحفزات البيئية التي نتعرض ليا.  سكنر دعاىا 

حميل النفسي اتخذوا موقفا اقل تطرفا ولكنيم ضموا مركزين عمى خرافة الحرية. منظري الت

الحاجات الداخمية واليات الالوعي والتي تترك الكثير من سموك االنسان خارج نطاق سيطرتنا. 

في الطرف االخر كان منظري االنسانيين المذن اكدوا عمى ان اختيار الشخص ومسؤليتو ىي 

الجين النفسيين االنسانيين كانوا يشجعون عمالئيم عمى حجر الزاوية في صحتو العقمية. المع

 الدوام لمتعرف عمى المدى المذين  ىم مسؤليين بو عن حياتيم.

كان ىناك وضوح اقل في ىذا الموضوع  عند منظري السمات والبايموجيين والمعرفيين والمذن من 

يين ركزوا غالبا عمى الممكن انيم كانوا في وضع ما بين االخرين. منظري السمات والبايموج

النزعات الجينية والتي تميل لمحد من النمو في مجاالت محددة. ولكن ال احد من عمماء النفس 

ىؤالء قد برىن عمى ان الشخصية ىي بالكامل نتيجة ىذه النزعات البايموجية. وبالمثل فان 

ر من مشاكميم المعالجيين المعرفيين  غالبا شجعوا عمالئيم ليتعرفوا كيف يتسببوا بالكثي

 ويساعدوىم ليطوروا اليات يتجنبوا من خالليا الصعوبات المستقبمية.

  Applicationالتطبيق 

من اكثر الطرق وضوحا الستخدام عمماء نفس الشخصية لنظرياتيم  في تحديد الحاجات 

الشخصية واالجتماعية ىي من خالل العالج النفسي. ان العديد من عمماء الشخصية الرئيسسين 

كانوا ايضا معالجين وىم طوروا وحسنوا  افكارىم حول الشخصية االنسانية من خالل عمميم مع 

م(.  لقد كان المعمجين النفسيين من انماط مختمفة، كل منيم عكس افتراضات زبائنيم )مرضاى



التي كونيا المعالجين عن طبيعة الشخصية. عمى سبيل المثال،  المعالجين التحميميون يعتقدون 

ان الالوعي يسبب مشكمة السموك. المعالجيين االنسانيين اكثر احتماال لمعمل بطريقة غير مباشرة 

المالئم والذي بواسطتو يستطيع العمالء اكتشاف مشاعرىم.  المعالجين المعرفيين العداد الجو 

يحاولون تغييرطريقة معالجة المعمومات من قبل عمالئيم . بينما السموكيون يقومون اساسا ببناء 

البيئة  بحيث تزداد احتمالية تكرار السموك المرغوب وتقميل السموك غير المرغوب. نظرية 

ايضا من قبل عمماء النفس في التعميم واالدارة واالرشاد. في  ية  استخدمت وابحاث الشخص

 الفصل القادم ، سوف ترى ماذا قال منظري الشخصية حول الدين والتعميم الفعال واختيار المين.

 كيف نقيم الشخصية؟ وما ىي طرق قياسيا؟

   Assessmentالتقييم 

ماء النفس تعتمد عمى اي من المناىج الستة التي ان الطريقة الي تقاس بيا الشخصية من قبل عم

يمتزمون بيا. عمى سبيل المثال  ان باحثي الشخصية عادة ما يستخدون استمارة التقرير الذاتي ، 

والتي من خالليا يجيب  المستجيب عمى سمسمة من االسئمة حول انفسيم. بينما ييتم عمماء نفس 

ناس وصفو بصورة مباشرة.  انيم يتعممون حول بعض التحميميون بصورة اكبر بما ال يستطيع ال

حيث يقوم عالم  لمثيرات قويةىذه االفكار الالواعية من خالل الطمب من المستجيب االستجابة 

. عمماء النفس السموكييون التقميديون عادة ياخذون تكتيكا مغايرا في تقييم النفس بتفسيرىا

والبنيات والتي تكون من المفترض موجودة اصال في الشخصية. فيم ال يعيرون اىتماما بالمفاىيم 

اذىان الناس. لتحديد انماط السموك المتسقة، يقوم عمماء النفس ىؤالء بمراقبة السموك. عمى 

سبيل المثال عمماء النفس السموكييون المذين يرغبون بقياس التعاون ربما يراقبون العاممين اثناء 

شترك بعدد كبير من السموكيات التعاونية ) عمى سبيل قياميم بميام جماعية. والشخص الذي ي



المثال يساعد االخرين في المجموعة، يساند االخرين في اعماليم، وىكذا( سوف يعرف عمى انو 

شخص متعاون . باختصار ، الطريقة التي يقيس بيا عالم النفس الشخصية تعتمد عمى اعتقاده 

 عمى ما ىي الشخصية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثامنةالمحاظرة 

 ما الوسائل واالدوات المستخمة في البحث في الشخصية؟

  Researchالبحث 

بالمقابل كان جيود ىؤالء تتركز عمى الفروق بين المناىج الستة، واحد فوائد ذلك انيم جميعا 

انتجوا عموما مقدارا معتبرا من  البحوث ذات الصمة بالمواضيع. وكما سوف ترى ان ىذه 

احيان المبادئ واالفتراضات االساسية لمنظرية. وفي احيان اخرى فان البحوث تختبر في 

الباحثين اىتموا باكتشاف المزيد من المفاىيم التي قدمت بنظرية الشخصية. ان العديد من 

المجالت النفسية قد تحمست لنشر بحوث في الشخصية، والعديد من ىذه المقاالت المنشورة ذات 

في ىذا الكتاب. ان المواضيع التي اثارت   examined الصمة بيذه المواضيع قد فحصت

باحثي الشخصية قد عدت  وقدمت كنظريات جديدة وان النتائج الجديدة قد اثارت بحوث اضافية 

(Sharman، Buddie، Dragan، End، & Finney،0888  لقد طبق الباحثين النفسيين .)

 ;Craik، 0862)  لشخصيةعدد كبير من الطرق في اطار جيودىم لكشف معمومات عن ا

Endler &Speer، 0886; Mallon، Kingsely، Affleck، & Tennen، 0886)   انت .

التحتاج ان تفيم ىذه االجراءات بشكل كامل كي تقدر البحث الذي غطي في ىذا الكتاب.  

ولكن سيكون من المفيد ان تكون لديك فكرة عن منيج اختبار الفرضيات والقميل من االجراءات 

 العامة التي استخدمت من قبل باحثي الشخصية. ىذه المواضيع قد طرحت في الفصل القادم.

      Summaryالخالصة 



ييتم عمم نفس الشخصية باالختالفات بين الناس ، بالرغم من ذلك فميس ىناك اتفاق  -0

حول تعريف الشخصية، عرفت الشخصية ىنا عمى انيا انماط متسقة من السموك 

 اخمية التي تنشاء مع الفرد.والعمميات الد

لمفائدة،  نظريات الشخصية العديدة قد قسمت الى ستة  اقسام عامة4  التحميمية،  -6

التعمم االجتماعي،  والمناىج المعرفية. كل  \السمات، البايموجية، االنسانية، السموكية

واحد من ىذه المناىج  ركزت بشكل مختمف عمى تفسير اختالف سموك الناس. ان 

اىج الستة يمكن ان تكون نموذج متكامل لفيم شخصية االنسان،  باالضافة لذلك لقد المن

 شكموا احيانا منافسة في اختبار السموك.

لقد اصبح عمماء النفس اكثر ادراكا لمحاجة  الن يضعوا في اعتبارىم الثقافة التي ينحدر  -2

س بحوث في منيا الشخص. اغمب النتائج التي سجمت في ىذا الكتاب كانت عمى اسا

مجتمعات الثقافة الفردية، مثل الواليات المتحدة. غير ان ىذه النتائج اليمكن تعميميا 

 بشكل دائم عمى الناس في الثقافة الجمعية.

من خالل فيم شخصية االنسان فيي تحتاج الى اكثر من الدراسة النظرية. وبالنتيجة  -:

كيف تعامل كل منيا مع فاننا سوف نختبر كيف ان  كل منيج طبق مفاىيم عممية، 

تقييم الشخصية، وكذلك بعض البحوث ذات العالقة بالوسائل والمواضيع التي تصدت 

 ليا النظريات.

 المصطمحات الرئيسية

 (00الثقافة الجمعية )ص. 

 (00الثقافة الفردية )ص.



 (:الشخصية )ص.

 مصادر

قم بزيارة موقعنا الالكتروني ، اذىب الى                           

http://www.thomsonedu.com/psychology/burger       حيث سوف تجد المصادر

عبر النت المرتبطة مباشرة بكتابك متضمنة استبيانات وبطاقات تعميمية وكممات متقاطعة 

 والمزيد.

 

 

 

http://www.thomsonedu.com/
http://www.thomsonedu.com/

