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 نفس الشخصٌةمفهوم علم 

 الشخصٌة علم

 علم مثل المتعددة النفس علم فروع مداخل احد الشخصٌة سٌكولوجٌة دراسة تعد   

 الكلٌنٌكً النفس وعلم الصناعً النفس وعلم التربوي النفس وعلم االجتماعً النفس

 مهمة مكانة احتلت انها حتى ، التجرٌبً النفس وعلم والمراهمة الطفولة نفس وعلم

 فروع مع ارتباطاتها فً واسعة اهمٌة من فٌها لما للمتخصصٌن النفسٌة الدراسات فً

 لكل المشترن الماسم البعض عدها وربما والنظرٌة ، التطبٌمٌة االخرى النفس علم

 لوة عن فضال بها وثٌمة عاللة لها الولت بنفس وهً االخرى، النفس علم فروع

 واالنثروبولوجٌا وااللتصاد االجتماع علم مثل االجتماعٌة العلوم بمجموعة صلتها

 علم من الفروع تلن كل فً مإثر عامل اذن فالشخصٌة ، والتارٌخ السٌاسٌة والعلوم

 علم من الفروع تلن كل محور هو فاإلنسان ، بها ٌتؤثر وعامل االخرى، والعلوم النفس

  .االخرى العلوم فً الرئٌس العامل الولت بنفس وهو النفس

 اشتك من الكلمة الالتٌنٌة   Personalityوعلى اي حال فؤن مصطلح الشخصٌة 

الذي كان ٌلبسه الممثل ، حٌث ٌموم  Muskوهً تعنً المناع   Persona برسونا

بتمثٌل دور ما ، وٌظهر بمظهر معٌن امام االخرٌن وبذلن فان الشخصٌة هً ما ٌظهر 

 علٌه الشخص فً االدوار المختلفة التً ٌموم بها .

 الشخصٌة تعرٌف

 فٌه تتداخل الذي المجال وهو الدراسة فً االوسع المجال هً الشخصٌة ان بما

 االوسع فهو النفسٌة ، والمماٌٌس واالختبارات الشخصٌة ونظرٌات النفسٌة النظرٌات

 عرفوا العلماء الذٌن من العدٌد وهنان التطبٌك ، من ٌنطلك الذي التعرٌف فً
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علماء  تعرٌفات بعض وسنعرض النظرٌة وتصوراتهم رإاهم وفك على الشخصٌة

  .                                 النفس

بانها مجموعة الصفات النفسٌة الموروثة والمكتسبة من :  الشخصٌة فروم عرف

تجارب الطفولة المبكرة وتجارب الحٌاة وان المجتمع الذي ٌعٌش فٌه الفرد عامل مهم 

  فً تكوٌن الشخصٌة ونموها .                                      

د ما لطباع والدائم الى ح الثابت التنظٌم انها: بالشخصٌة  Eysenck اٌزنن وٌعرف

اسالٌب الفرد فً توافمه مع بٌئته  ٌحدد الذيالفرد ومزاجه وتكوٌنه العملً والجسمً 

                  بشكل ممٌز .                                       

 من نسبٌا والمتسمة المستمرة االنماط تلنبؤنها   :الشخصٌة دافٌدوف لٌندا وتعرف

 . الممٌزة ذاتٌتهم الناس لتعطً تبدو التً والسلون واالحساس والتفكٌر االدران

لسمات والصفات التً تمٌز الفرد عن ا مجموعةوٌمكننا ان نعرف الشخصٌة بؤنها 

على  هغٌره وتوجه سلوكه وطرٌمته فً التعامل مع نفسه ومع االخرٌن وتساعد

التكٌف مع الظروف البٌئٌة المحٌطة به ، مع مراعاة مظهر الفرد الخارجً ولدراته 

 .ومٌوله ودوافعه واتجاهاته 

 المحددات العامة للشخصٌة

اوصاف ثالثة  تنطبق عليهيذهب بعض علماء النفس الى ان كل انسان في بعض نواحيه 

 -وهي :

رثا بٌولوجٌا واحدا ونمر بنفس جمٌعا نرث ا ألنناان كل فرد ٌشبه كل الناس  -1

الخبرات مثل المٌالد ومراحل النمو المختلفة من طفولة الى مراهمة الى رشد الى 

 شٌخوخة .
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ان كل فرد ٌشبه بعض الناس فهنان افراد ٌشتركون فً صفات بعٌنها مثل انهم  -2

ان هذا طوال المامة او لصار المامة او لادرون على السٌطرة على انفعاالتهم او نمول 

 بدٌن وٌشترن فً هذه البدانة مع مجموعة من الناس .

ٌشبه اي انسان فهذا ٌتضح ان لكل فرد طرٌمته واسلوبه الخاص فً  اما انه ال -3

االدران والشعور والسلون والذي ٌطبعه بطابع ممٌز ال ٌتكرر لدى اي فرد اخر بنفس 

 هللا الباهرة فً خلمه فكل واحد منا فرٌد ونسخة غٌر مكررة . آٌاتمن  االصورة وهذ

 العوامل المكونة للشخصٌة

 ٌمكن تصنٌف العوامل المكونة للشخصٌة الى ثالثة عوامل هً :

وهً مجموعة عوامل وصفات جسدٌة التً تكون الجسم ، بما العوامل الجسمٌة :  -1

ر فً نفس الفرد وسلوكه فٌها الحالة الصحٌة العامة للشخص ، وهذه الصفات تإث

وتكوٌن شخصٌته ، فاذا كان الجسم سلٌما كان صاحبه نشٌطا لادرا على العمل 

واالنتاج ، اما اذا كان التكوٌن الجسمً نالصا او مشوها ٌشعر صاحبه بالنمص 

 واضطرابات الشخصٌة .

العوامل النفسٌة : شخصٌة االنسان هً حصٌلة تجاربه الماضٌة وولائع حاضره  -2

 اته فً المستمبل وتشمل هذه العوامل مجموعتٌن وهما :وامنٌ

العوامل االنفعالٌة : وهذه العوامل اما ان تكون فطرٌة كالدوافع االولٌة والمٌول  - أ

 واما ان تكون مكتسبة كالدوافع االجتماعٌة والخلمٌة .

العوامل العملٌة : وهذه تتمثل فً االستعدادات الفطرٌة لحل المشكالت وهو ما  - ب

بالذكاء او الموهبة المتمثلة على التصوٌر او تؤلٌف الموسٌمى ، وٌمكن نسمٌه 

 ان تكون العوامل العملٌة مكتسبة كما تبدو فً الثمافة واكتساب المعرفة .

العوامل االجتماعٌة : ان البٌئة االجتماعٌة هً التً ٌنتمً الٌها االنسان وٌستمد  -3

افرادها بعض العادات والتمالٌد منها مالمح شخصٌته فكل بٌئة اجتماعٌة تغرس فً 
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 ولواعد السلون التً تختلف من بٌئة الى اخرى وهً التً تضفً على االفراد

 انواعا وانماطا معٌنة من السلوكٌات التً تنعكس فٌها المالمح العامة لتلن البٌئة .

 سمات الشخصٌة 

وحدة نفسٌة جسمٌة اجتماعٌة  فاإلنسانسمات مجرد مجموعة من الالشخصٌة لٌست 

متفاعلة متكاملة ولٌست السمات اال جوانب او مظاهر لهذه الوحدة ، فالسمة هً استعداد 

 -ثابت نسبٌا لنوع معٌن من السلون ، وهنالن انواع عدٌدة من السمات اهمها :

وهً سمات تتولف فً الممام االول على التكوٌن الفسٌولوجً : مزاجٌة السمات ال -1

كحالة جهازه العصبً وجهازه الغدي اذ ٌمٌل بعض الناس الى الفرح والبعض للفرد 

 . االخر ٌمٌل الى االكتئاب

وهً سمات ال ٌفطن المرء الٌها وتكونت نتٌجة الرغبات :  الالشعورٌةالسمات  -2

 . المكبوتة مثل الغرور الشدٌد او المٌل الشاذ الى الظهور

السطح ولكنها تظهر على حٌن فجؤة  وهً سمات ال تظهر على:  عصابٌةالسمات ال -3

 . مثل الغٌرة الحمماء من امرأة عاللة

السمات العكسٌة : وهً سمات تبدو فً السلون الظاهري تحتوي على اخرى ال  -4

شعورٌة او بغٌضة فالطفل ٌحب والدٌه النهما مصدر الحماٌة واالمن وٌضٌك بهما 

 فً نفس الولت النهما مصدر التؤدٌب والكبح .

 راسة الشخصٌة اهمٌة د

ان معرفة الفروق بٌن االفراد تساعد على فهم االخرٌن والماء الضوء على كثٌر من  -1

 تصرفاتهم .

 تكون لها اهمٌة ذاتٌة . -2

 تكون لها اهمٌة فً االعداد المهنً والوظٌفً للحٌاة . -3
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 لها اهمٌة فً معرفة اضطرابات الشخصٌة من حٌث االسباب والعالج . -4

 المإثرة فً الشخصٌة العوامل 

ترى معظم النظرٌات التً بحثت فً الشخصٌة بؤنها تتؤثر بمجموعة عوامل واهمها 

 ما ٌلً :

الوراثة : وتمثل كافة العوامل الداخلٌة والصفات والسمات المتعددة التً تنتمل  -1

الى الفرد من والدٌه واجداده عن طرٌك الجٌنات ، اذ ان الوراثة تحدد 

واالجتماعٌة واالنفعالٌة واللغوٌة والجسدٌة والتً تشكل فً الخصائص العملٌة 

 مجموعها شخصٌة الفرد .

تإكد نظرٌات التعلم امكانٌة التحكم فً عملٌة تطور الشخصٌة من خالل التعلٌم :  -2

التحكم فً الظروف والمإثرات البٌئٌة التً ٌتفاعل معها الفرد والتحكم بنواتج 

ً ترى انه من الممكن تشكٌل سلون اي فرد السلون التعزٌزٌة والعمابٌة ، فه

 وبالتالً التحكم فً شخصٌته من خالل المكافآت والنواتج العمابٌة .

دور الوالدٌن فً التنشئة االسرٌة : ٌلعب كل من االم واالب دورا هاما فً تكوٌن  -3

هً التً تمنح الحنان والحب واالمن للطفل وهً التً تموي  شخصٌة الفرد فاالم

عاللته بابٌه واالخرٌن من افراد اسرته ، اما دور االب فٌتمثل فً منح الطفل 

الشجاعة واالعتماد على الذات والحاجة الى التعاون ، لذا فؤن طرٌمة تعامل 

 اٌجابً . الوالدٌن مع ابنائهما ٌنعكس تماما على شخصٌتهم على نحو سلبً او

جو االسرة الثمافً : ٌإثر هذا الجو تؤثٌرا كبٌرا على شخصٌة الطفل وتربٌته ،  -4

فالطفل الذي ٌنشؤ فً جو ثمافً وفكري ٌوفر له الخبرات المناسبة ٌولد عند 

شعور بالرغبة فً المطالعة والنمو الشخصً ، اما االسرة التً ال تتمتع بهذا 

المطالعة  التوجه نحو بعدم الرغبة فًالجو فالشن بؤنها ستإثر على الطفل 

 والثمافة ومواصلة الدراسة .
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الجو السكنً فً االسرة : كلما كانت شروط السكن مرٌحة ومرتبة وصحٌة  -5

انعكس ذلن على شخصٌة الطفل صحة وسالمة ، وعكس ذلن فؤنه ٌسبب ضٌما 

 وفوضى وبالتالً ٌإثر سلبٌا فً شخصٌة الطفل .

 


