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 : كرٌشتمر نظرٌة -3

 النفسً للطب ممارسته خالل من اهتم ولد االصل المانً نفسً امراض طبٌب وهو

 انماط اربعة وجود الى توصل ولد الظاهري والسلون الجسمً البنٌان بٌن الوثٌمة بالصلة

 -: هً للشخصٌة

 والوجه,  لصٌرتان والساق,  الممتلى الجسم:  ٌلً بما وٌتصف:  البدٌن النمط -1 

 . واالجتماعٌة واالنبساط بالمرح فتتمٌز النفسٌة صفاته اما,  لصٌرة والرلبة,  كبٌر

 صفاته اما,  االطراف وطول,  ونحوله الجسم بضعف وٌمتاز:  النحٌل النمط -2 

 . والتأمل والحزن باالنطواء فتتصف النفسٌة

 النفسٌة صفاته اما,  الجسم وامتالء العضالت بموة وٌتصف:  الرٌاضً النمط -3 

 . والمسابمات اللعب الى ٌمٌل عدوانً وغٌر وفعال,  الحركة دؤوب,  نشٌط فهو

 حٌث معتدل بشكل السابمة الصفات فٌه تتوازن الذي النمط وهو:  المنتظم النمط -4 

 . السابمة االنماط صفات من مزٌج ٌعتبر

  السمات نظرٌة:  ثانٌا

 بعض توفر على بناءا السلوكٌة االنماط بعض وفك االفراد تصنٌف النظرٌة هذه تحاول  

 الشخصٌة جوانب من جانبا تمثل السمات من سمة كل ان اساس على لدٌهم السمات

 انهم اال الشخصٌة تكون التً السمات حول ٌختلفون السمات منظري ان من الرغم وعلى

 النظرٌات اهم ومن الشخصٌة لبناء االساسٌة اللبنات تمثل( السمات)  كونها حول ٌتفمون

 : هً السمات ضوء على الشخصٌة فسرت التً

 البورت جوردن  االمرٌكً العالم النظرٌة هذه رواد اشهر من وٌعتبر:  البورت نظرٌة -1

 وعمل العالم مستوى على الجامعات ارلى من تعتبر التً هارفورد جامعة فً درس الذي

 عام فً اصدره الذي كتابه العلمٌة اعماله اشهر ومن الجامعة نفس فً التدرٌس فً
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 وهو( الشخصٌة فً والنمو النموذج)  وكتابه(  نفسً تفسٌر الشخصٌة) بعنوان 1331

 ٌلمى موضوعا الشخصٌة دراسة من جعل حٌث الشخصٌة نفس علم على فضل صاحب

 . والتمدٌر االحترام

 الشخصٌة) التالً للتعرٌف وصل ان الى للشخصٌة تعرٌفا( 55) البورت استعرض ولد

 سلون تحدد التً والجسمٌة النفسٌة االنظمة على وتشتمل للشخص الدٌنامً التنظٌم هً

 ( .وفكره الفرد

 وما المبكرة الطفولة مرحلة على الشدٌدة االهمٌة اضفاء فً فروٌد مع البورت ٌتفك وال

 الفرد حٌاة ان البورت ٌعتبر حٌث الفرد حٌاة على المرحلة هذه واثر صراعات من فٌها

 . بالماضً تأثرها من اكثر المستمبلٌة واآلمال الحالٌة بالخبرات تتأثر

 : هً نماذج ثالثة الى السمات البورت لسم ولد

 وهً,  لوة واكثرها الشخص عند عمومٌة السمات اكبر وهً:  االساسٌة السمات -1

 هً السمة فهذه,  الموالف كل فً لدٌه وتظهر الفرد فٌها ٌشتهر والتً البارزة السمات

  . الظروف كانت ومهما الموالف كل فً سلوكه توجه والتً الفرد عند السائدة

 تمٌز التً المٌول وتمثل االصلٌة السمات من شٌوعا اكثر وهً:  المركزٌة السمات -2

 بمدر الشخصٌة على بالتعرف تسمح ولكنها سمات 15-5 عددها ٌتجاوز ال ولد الفرد

مثل الخجل والتملن والسلبٌة والمنافسة  سمة  15-15وممكن تكون .  الدلة من معمول

 وهذه السمات تكون لها سٌطرة الل على سلون الشخص ولكنها مهمة 

 والل حدوثا الل وهً مستدٌمة ولٌست ثابتة لٌست سمات وهً:  الثانوٌة السمات -3

 االلربون اال ٌعرفها ال وغالبا الشخص على تظهر ما ونادرا الشخصٌة وصف فً اهمٌة

وتظهر فً موالف معٌنة دون غٌرها ومثل هذه السمات ان ٌتسم الفرد  . الشخص من
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بالعدوانٌة والسٌطرة داخل اسرته ولكنه ٌتسم باالمتثال فً تعامله مع رؤسائه فً العمل 

 وممكن ان تندرج العادات تحت هذا المسمى مثل مٌل الفرد الى ممارسته الطعام والشراب 

 :  كاتل نظرٌة -2

 1323 عام النفس علم فً دكتوراه على وحصل 1355 عام انكلترا فً كاتل راٌموند ولد

 بحوث فً السهاماته لندن جامعة من 1331 عام الدكتوراه درجة نال ثم لندن جامعة من

 . الشخصٌة

 عما بالتنبؤ لنا تسمح التً المترابطة السمات مجموعة بانها الشخصٌة كاتل وٌعرف

 ولد(  نسبٌا ودائمة واسعة مٌول عن عبارة) والسمةمعٌن  مولف فً الشخص سٌفعله

 : ٌلً ما منها نذكر االنسانٌة للشخصٌة السمات بعض تحدٌد الى كاتل توصل

 بتدنً ٌسمى ما او العملً الضعف سمة ممابل العام الذكاء هنا بها وٌمصد الذكاء سمة -1

 ( .الغباء)  الذكاء مستوى

 . الخجل وسمة الجبن سمة ممابل الشجاعة سمة -2

 . االكتئاب سمة ممابل المرح سمة -3

 . االستمرار سمة ممابل الهٌجان سمة -4

 . الثبات عدم سمة ممابل االنفعالً الثبات سمة -5

 


