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 نظريات الشخصية

ٌمكن النظر الى نظرٌات الشخصٌة على انها محاوالت منظمة هدفها وصف بناء 
الشخصٌة ومكوناتها , والنظرٌة الجٌدة هً التً تأخذ باالعتبار كل العوامل 
 المختلفة الدالة على التمٌز فً سلوك االفراد وتخرج باطار عام له صفة الثبات
وٌمكن بواسطة ذلك االطار التفرٌق بٌن فرد واخر ومقارنة االفراد مع بعضهم 

 البعض .

ان نظرٌات الشخصٌة لٌست مجرد افكار متراصة تعكس وجهة نظر الباحث الذي 
صاغها عن الشخصٌة فحسب , ولكنها افكار قابلة للتحقق والتطبٌق , وقد تعددت 

نسانٌة ومعظمها ظهر فً القرن النظرٌات التً بحثت فً موضوع الشخصٌة اال
, وهنالك على الرغم من وجود عدد اخر منها ٌعود الى العصور القدٌمة العشرٌن 

 -مجموعة من الخصائص ٌجب ان تتصف بها النظرٌة الجٌدة واهما ما ٌلً :

النظرٌة الجٌدة تبحث عن دوافع السلوك فً الحاضر بدال من البحث عنها   -1
 فً الماضً .

 دة تنظر الى الشخص باعتباره ملٌئا بمتغٌرات تسهم فً افعاله .النظرٌة الجٌ  -2
 النظرٌة الجٌدة ترى ان الشخصٌة متضمنة داخل الشخص .  -3
 ان تفسر النظرٌة الجٌدة الوعً بالذات تفسٌرا سلٌما .  -4

 
 الفرق بين نظريات الشخصية والنظريات االخرى 

لدافعٌة والنمو ان نظرٌات الشخصٌة تختلف عن نظرٌات التعلم ونظرٌات ا

ونظرٌات االرشاد وغٌرها من النظرٌات المفسرة للسلوك االنسانً فً 

 العدٌد من الجوانب اهمها :

نظرٌات الشخصٌة لٌست مجرد افكار نظرٌة تعكس وجهة الباحث الذي   -1

 عمل على صٌاغتها ولكنها افكار قابلة للتحقق والتطبٌق .

فً نفس الوقت اكثر من  تعتبر نظرٌات الشخصٌة نظرٌات عامة تتناول  -2

 محور ومجال لذلك فهً اكثر شموال .

 تعتبر معظم نظرٌات الشخصٌة نظرٌات متعددة المحاور . -3
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 -وفٌما ٌلً عرض الهم تلك النظرٌات وهً كما ٌلً :

 اوال : نظرية االنماط 

تعد نظرٌات االنماط من اقدم نظرٌات الشخصٌة , حٌث حاول اصحابها تصنٌف 
الناس الذٌن ٌشتركون بصفات معٌنة تحت نمط واحد , وٌشٌر النمط الى المفهوم 
الذي ٌظهر تجمع الصفات االساسٌة الفطرٌة او الجسمٌة التً ٌتمٌز بها الفرد 

جزءا ثابتا من جوهر  والتً ال تخضع لتغٌر اساسً وتبقى مالزمة له وتصبح
, وتنطلق نظرٌات االنماط على اختالف زمانها ومكانها من الصلة شخصٌته 

 -. واهم هذه النظرٌات هً :القوٌة بٌن البناء الجسدي والسلوك 

 قراط ) نظرية االمزجة ( : نظرية هيبو  -1

والمطورة من جالٌنوس من اولى النظرٌات فً انماط  تعد نظرٌة هٌبوقراط
الشخصٌة حٌث حاول هٌبوقراط فهم الناس من خالل تصنٌفهم الى انماط شخصٌة 
او مزاجٌة على اساس ان هنالك اربعة سوائل جسمٌة مختلفة تؤثر فً اربعة انماط 

 -وهذه االنماط هً :اساسٌة 

وغٌر متوقع السلوك وٌكون حذرا وحرٌصا ومتشائما الدموي :  الشخص - أ
 .وٌتسم اسلوب كالمه بالسرعة 

وهو شخص غٌر انفعالً وهادى , ٌحتاج الى التوجٌه :  الشخص اللمفاوي -ب
 . من االخرٌن وٌمٌل الى العمل بمنهجٌة

وهو شخص رقٌق القلب وٌمٌل الى عمل االشٌاء من السوداوي :  الشخص -ج
 .لك بنتائج سلبٌة اجل االخرٌن ومساعدتهم وكثٌرا ما ٌعود علٌه ذ

وهو شخص مباشر فً تفاعله مع االخرٌن وٌمٌل الى :  الشخص الصفراوي -د
استعمال اقل عدد ممكن من الكلمات باإلضافة الى انه شخص انانً ٌمٌل الى 

 . ارهاب االخرٌن 

 نظرية كارل يونغ :   -2

قسم ٌونغ الشخصٌة الى نمطٌن رئٌسٌٌن واطلق على تصنٌفه هذا بالتصنٌف 

 -الثنائً للشخصٌة , واصبح هذا التصنٌف شائعا وهذٌن النمطٌن هما :
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: اصحاب هذا المزاج ٌتوجهون نحو العالم الخارجً ,  النمط االنبساطي -1

وٌتمٌزون بحب االختالط وتكوٌن الصداقات وسهولة التعبٌر والمرح 

وحب الظهور والتوافق والحٌوٌة والنشاط والمرونة وهم ٌنقسمون الى 

 قسام هً :اربعة ا

النمط االنبساطً التفكٌري : واهم صفاته التفكٌر , واالهتمام  - أ

 بالحقائق الموضوعٌة وٌمتاز بالتفكٌر العلمً والواقعً .

النمط االنبساطً الوجدانً : وٌتصف بأنه اجتماعً , سهل   - ب

 االختالط , مندفع , انفعالً .

, سرٌع ٌستمد لذاته من خبراته الحسٌة النمط االنبساطً الحسً :  - ج

 الملل , ٌحب التجدٌد والتنوٌع .

النمط االنبساطً االلهامً : ٌعتمد على الحدس , وٌتصف بأنه  -د

 مغامر ومندفع ومتسرع فً عمل االحكام وال ٌحترم العادات .

: وٌكون متمركز حول الذات وٌتصف بالحذر  النمط االنطوائي -2

وٌنقسم الى اربعة والتأمل والعزلة وقلة الحدٌث وعدم المرونة والشك 

 اقسام هً :

النمط االنطوائً التفكٌري : وهو متفلسف , خجول , كثٌر الصمت ,  - أ

 غٌر عملً .

النمط االنطوائً االنفعالً : وهو قوي ومتطرف فً انفعاالته , حٌث  -ب

 ٌحب وٌكره بعنف وتحكمه العوامل الذاتٌة .
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تأمل  , ٌحبالنمط االنطوائً الحدسً : وهو ذاتً فً ادراكه  -ج

 المحسوسات والطبٌعة .

النمط االنطوائً االلهامً : وٌهتم بالجانب السلبً واالسود من  -د

 الخبرات , متقلب , ٌهتم بالطقوس وٌأخذ بها .

 


