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المعنى العامي: الشخصية

ير للتعب" شخصية " تستعمل العامة كلمة •
. عن صفة معينة تميز فردا ما

مظهر عام لهذا الفرد  الىتعود هذه الصفة •
.  أو على طريقة معينة في تصرفاته•
 يقال مثال عن إنسان إذا فشل في حياته•

ضعيف : " المهنية أو الزوجية أنه 
". الشخصية 

أو إذا فرض رأيه و استطاع أن يحقق •
 قوي الشخصية: " إرادته ، يقال عنه أنه 

 ."
كم هذا التصور الفكري للشخصية يعتبر ح•

تقويمي صادر عن الجماعة التي ينتمي 
.إليها هذا الفرد



المعنى العامي: الشخصية

ة تطلق أيضا كلمة شخصية في الحياة اليومي•
 لتعيين شخصية ذو وظيفة مهنية ، أو مكانة
 اجتماعية أو سياسية عليا مصاحبه لنوع من

ب عرفوزير ،سفير ، أو ما ي: السلطة مثل 
V. I. P 

م إذا أردنا التعرف على المعنى الحقيقي لمفهو•
لجأ إلى الشخصية ، ال نستطيع بطبيعة الحال أن ن

. هذه التصورات و التسميات للشخصية
فتها بل علينا أن نتطلع إلى معناها العلمي كما كش•

ي الدراسات و التفسيرات التي قدمها العلماء ف
.هذا الموضوع

ما الذي نعرفه حاليا عن الشخصية في علم •
النفس ؟ 

 و ما هو المعنى االصطالحي المستخدم في علم•
النفس ؟



في اللغة: الشخصية

 "الشخصيّة" لفظة داللة إلى المعجم يشير•
  تعني التي «ص خ ش» مادة خالل من

 ،بعيد من تراه وغيره اإلنسان سواد•
 .هشخص رأيت فقد جسمانه رأيت شيء وكل•
 ،وظهور ارتفاع له جسم كل هو والشخص•
  دض والشخوص ،ارتفع تعني وَشَخصَ •

 .بلد إلى بلد من السير يعني كما ،الهبوط
 عند يطرف فلم رفعه أي ببصره وَشَخصَ •

الموت
 واقتربَ ﴿ :تعالى قول الكريم القرآن وفي  •

  الذين أبَصارُ  ةٌ َشاِخصً  هيَ  فإذَا الحقُّ  الَوْعدُ 
﴾كفَروا

 .الخلق عظيم السيد أي الشخيص والرجل•
 نيتع وشخص ،تعيينه الشيء وتشخيص

إلى نظر



في اللغة: الشخصية

 رالعص في إالّ  ترد لم "شخصية"كلمة•
 ،الحديث

 اللغة عن مترجمة جاءت وقد•
  دمتاستخ التي األصل في الفرنسية

  في (Personne) شخص كلمة فيها
  وهي الميالدي عشر الثاني القرن

  الالّتيني األصل من مشتقة
(Persona)،  

  على البداية في يدل» األصل وهذا•
  ههوج على الممثل يضعه الذي القناع
 ارص ثم ،إليه المسند الدور أداء أثناء
.«نفسه الدور على يدل ذلك بعد



في علم النفس: الشخصية

بيراً تحتّل دراسة الشخصيّة جزءاً ك•
 من اهتمام علماء النفس في العالم؛

ن من ألنّها النواة األساسيّة التي يمك•
فهمها وتحليلها وصفها و خالل 

التي  بصورة دقيقة توقع التصرفات
يمكن أن يقوم بها اإلنسان في 

عديل المواقف المختلفة، وبذلك يمكن ت
سلوك اإلنسان نحو األفضل

:  ةأهداف العلم الكبرى اربع: تذكير•
تعديلالوصف والتفسير و التنبؤ وال



في علم النفس: الشخصية

• لدى القصد العلمي من مصطلح الشخصية 
هو فهم طريقة العيش و علماء النفس 

التصرف لذلك الكائن المتكون من نفس 
.وجسد أال و هو اإلنسان

• تحديد و تعريف مصطلح الشخصية يسمح و
و يسهل دراسته لدى اإلنسان في علم النفس

•  تعاريف العلماء للشخصية مختلفة و غير أن
:متعددة 

• هناك من عرفها من حيث أصل تشكيالتها ، ف
 و. البعض اآلخر اهتم بتعريف طبيعتهاو

عرفها آخرون حسب وجهة نظر المدرسة 
المدرسة السلوكية ، :التي ينتمون إليها 

...المدرسة التحليلية ، علم النفس االجتماعي



) السلوكيين ( االتجاه األول : الشخصية

 يرى أن الشخصية هي الصفات و: •
 المظاهر الخارجية للفرد كما يتمثل

في سلوكه الخارجي ، 
ومن علماء هذا االتجاه العالم •

الذي يعرف الشخصية ) واطسون(
كمية النشاط التي يمكن : بأنها 

 اكتشافها بالمالحظة الدقيقة لمدة
طويلة حتى يتمكن المالحظ من 
.  إعطاء معلومات دقيقة وثابتة 

يالحظ أن هذا التعريف يركز على •
 السلوك الناتج عن الفرد كما يراه

.اآلخرون 



) التحليل النفسي(االتجاه الثاني : الشخصية

ة يركز على القوة المركزية الداخلي•
صية التي توجه الفرد ، ويعتبر الشخ

هى الميول واالستعدادات الداخلية 
للفرد ، 

الكمية : يعرف الشخصية بأنها •
الكلية من االستعدادات والميول 
والغرائز والدوافع البيولوجية 
الفطرية والموروثة ، وكذلك 

ن االستعدادات والميول المكتسبة م
.الخبرة

ويالحظ أن هذا التعريف يهتم •
بالمكونات الداخلية للفرد التي 

.توجهه وتحدد سلوكه 



لبورتأ: الشخصية

النفس المهتمين علماء  كثير من •
 يميلون إلى تعريفبالشخصية 

:  ألبورت للشخصية وهو 
للفرد  الشخصية هي التنظيم الدينامي"•

لتي لتلك األجهزة الجسمية النفسية ا
مع  تحدد طابعه الفريد في التوافق

".بيئته
يرى ألبورت أن لكل إنسان •

ية شخصيته المتفردة وهذه الشخص
 متحولة وغير تابثة تؤثر عليها

ئة والتنش) الجينات(عوامل الطبيعة 
).  البيئة(



خصائص الشخصية

:خصائص الشخصية الى االتي علماء النفس يقسم 

لتعرف ان الشخصية مكون افتراضي يتم ا -:االفتراضية  -1
  .عليه من خالل السلوك الذي يمكن مالحظته وقياسه 

ف من تتميز الشخصية بالتفرد ، حيث تختل -:التفرد  -2
  .شخص الخر 

الشخصية هي نظام متكامل من الجوانب  -:التكامل  -3
  .البدنية والمعرفية واالنفعالية للفرد 

كة غير الشخصية هي نتاج للعالقة المتحر -:الديناميكية  -4
هة الثابتة بين الفرد من جهة وبيئته الثقافية من ج

  .اخرى 

النماط  الشخصية هي تنظيم مستعد -:االستعداد للسلوك  -5
  .معينة في السلوك 

ترتبط الشخصية بالزمن حيث لها  -:الزمنية  -6
  .ماضي وحاضر ومستقبل 



الشخصية مكونات

جاً من العديد تعتبر الشخصيّة في علم النفس الحديث مزي•
من المكّونات المختلفة والمتباينة، 

وتشمل تلك المكّونات 
الدوافع األساسية كالحاجة إلى المأكل، والملبس، •

والمأوى، 
و والعادات الشخصيّة التي يمكن أن تكون أصيلة أ•

موروثة، 
هنيّة والميول الذاتيّة لتي تحركها كّل من القدرات الذ•

تكون  والبدنيّة، ودرجة الذكاء، والعقائد واألفكار التي
حصيلة التفاعل المجتمعي عادة،

ر والعواطف، والقدرات الذهنيّة والبدنيّة، والمشاع •
واألحاسيس سواء بالذات أم باآلخرين، 

خصيّة ويمثل تفاعل كّل تلك المكّونات وامتزاجها الش•
الطبيعيّة لإلنسان، 

 ويؤدي نقص أحد تلك المكّونات إلى ظهور شكل من•
ة أشكال اضطراب الشخصية، وهو يأخذ صوراً متعدد

.ومتباينة بحسب نوع االضطراب



الدوافع

رد حالة فسيولوجية و نفسية داخل الف:   الدافع•
لوك معينة من الس  تجعله ينزع إلى القيام بأنواع

افي اتجاه معين واالستمرار فيها الى نهايته
عن   أهناك نوعان رئيسيان من الدوافع دوافع تنش •

حاجات الجسم الخاصة بوظائفه العضوية 
جنس وال  والفسيولوجية كالحاجة إلى الطعام والماء

وهذا النوع من الدوافع ال يتعلمها المرء أو 
علم بالفطرة وان ت  يكتسبها ولكنها موجودة فيه

.شيئا يتعلق بها فهو التحكم فيها
د أو نتيجة نمو الفر  وهناك دوافع أو حاجات تأتي

اة اتصاالته باآلخرين واحتكاكه بظروف الحي
.هذه الظروف  تقتضيهالعامة و ما 

ة ويطلق على النوع األول من الدوافع في العاد
الثاني  الفسيولوجية والنوع  اسم الدوافع األولية أو

.الدوافع الثانوية أو االجتماعية أو المكتسبة



العادات

•  سلوك مكتسب يقوى بالتكرار والممارسة
ويضعف باالهمال

• ويقصد به غالبا المستويات الدنيا من 
االداء وخاصة في مجال السلوكيات 
المادية مثل العادة اليومية في الماكل 
والملبس وتنظيم االشياء 

• وقد يتسع المفهوم ليشمل بعض عادات 
التفكير



الميول

• اتجاه ايجابي محب نحو 
موضوع معين قد يكون 
شخصا او مادة او فكرة

• وهو من الدوافع النفسية 
 المكتبة من البيئة المحيطة
د بنا فتختلف الميول من فر

الخر وتتعدل بالخبرات 
والظروف التي يمر بالفرد



العواطف

•  حالة إنفعالية معقدة موجهة نحو شخٍص معيٍن أو شيءٍ 
 محدٍد، تدعو إلى القيام بسلوٍك خاص أمام فكرة أو حالة

. أو ظرف يتعرض له اإلنسان

• وعلى الرغم من التداخل بين مفهومي االنفعال 
والعاطفة في المراجع النفسية، إال أّن الفرق
يبدو في أّن االنفعال استجابة معينة لموقف معين، 

• في حين أّن العاطفة استعداد للقيام بنوعٍ معين من 
االستجابات وفقاً للحالة الشعورية الراهنة ولطبيعة 

  .الموقف الخارجي



اآلراء والمعتقدات

• التوجه المعرفي واالستعداد لالستجابة 
نحو موضوع خاص او مجموعة من 
الموضوعات

•  وتكون االستجابة بالموافقة او المعارضة
او المحايدة



االستعدادات والقدرات

• االستعداد هو القدرة الممكنة 
واالداء المتوقع ان يصل اليه 
الفرد فيما بعد

•  واذا اكتسب الفرد مرانا وتدريبا
الستعداد من االستعدادات صار 
االستعداد قدرة



السمات

•  األنماط المعتادة للسلوك والتفكير،
اوالعاطفة والصفات المستقرة نسبي

• وغالبا ما نتحدث عن خمس عوامل 
:تتجمع حولها سمات الشخصية هي

• االنبساطية والعصابية والطيبة  
والتفتح ويقضة الضمير



كيف تستمد الشخصية مكوناتها وخصائصها؟
لماذا يختلف األفراد؟

او مياال لحب السلطة؟ ) مثال(هل يولد الفرد انبساطيا 
ام انه يكتسب ذلك بتأثير عوامل الحقة بعد الوالدة؟

:  ن لمحددات الشخصية إلى اتجاهين رئيسيي أرائهمانقسم العلماء في 
يتصارعان احيانا، ويتالقيان أحيانا أخرى في النظر الى محددات 

الشخصية

محددات الشخصيّة



: االتجاه البيولوجي -1 
يؤكد علماء هذا االتجاه أن العوامل البيولوجية 
الوراثية هي العوامل األساسية المحددة لقطاع 

:كبير من الشخصية 
ويمكن تحديد دور العامل البيولوجي في 

: الشخصية إلى عاملين فرعيين

محددات الشخصيّة



العامل الوراثي 
ت يستخدم انصار هذا االتجاه منهج التوائم المتطابقة الثبا

ذلك
التوائم المتطابقة هي التي تولد من بويضة واحدة

يكون رصيدها الوراثي واحدا
وتقابلها التوائم االخوية او غير المتطابقة

د أي تغير او فروق بين التوأمين في الشخصية فيما بع
يرجع الى التعلم االجتماعي الالحق

محددات الشخصيّة



اذا قارنا مجموعة من التوائم المتطابقة في ظروف اجتماعية 
:مختلفة 

أي تشابه بالرغم من اختالف الظروف االجتماعية يعني ان 
الخاصية وراثية

 أي فرق او اختالف في سمات معينة بين التوائم التي انفصلت
عن بعضها البعض فهو يرجح انها متعلمة

تبني باستخدام منهج المقارنة بين التوائم الذين انفصلوا بسبب ال
او الهجرة او غيرها من العوامل

محددات الشخصيّة



كثير من توصل العلماء الى ان الوراثة تلعب دورا كبيرا في 
خصائص وسمات الشخصية

زوجا من التوائم المتطابقة انفصلوا قبل نهاية  95نتائج دراسة
السنة األولى من العمر

الطول الوزن مالمح : تماثل كبير في عدد من خصائص الجسم 
الوجه، بدا التغيرات الجسمية المصاحبة للمراهقة 

تطابق في شكل الموجات الكهربائية الصادرة عن المخ، ضغط 
الدم ، شكل العينين ولونهما شكل االسنان وما فيهما من تسوس 

اللوازم الحركية المصاحبة للكالم او  الحركة

محددات الشخصيّة



بعض التماثل في مستوى التصلب الفكري : الجانب العقلي
والرغبة في السيطرة

الميول والذكاء وبعض االضطرابات كالتهتهة قيتماثل اقل 
حسب هذه الدراسة الخصائص الجسمية تخضع للوراثة بشكل 

اكبر من الخصائص االخرى
من المعروف ان الوراثة تلعب دورا كبيرا في االضطرابات 

العقلية التي تصيب الشخصية

محددات الشخصيّة



العامل الفسيولوجي   
يتكون اإلنسان من مجموعة من الغدد الصماء 

)  كالغدة الدرقية ، والنخامية والبنكرياسية والجنسية( 
وتؤثر الهرمونات التي تفرزها هذه الغدد في سلوك 

اإلنسان 
في حالة حدوث خلل أو اضطراب في وظائف هذه الغدد 

.يتأثر نمو الفرد وسلوكه ونشاطه وطريقة تفكيره 

محددات الشخصيّة



إصابة اإلنسان بعاهة مستديمة ، يمكن أن تؤثر على 
شخصية الفرد وعلى نظرته لنفسه وعلى عالقته 

.باآلخرين
فالفرد الذي وقع له حادث وفقد أحد رجليه فان ذلك ( 

يمكن أن يؤثر على عالقاته باآلخرين وتجعله ينطوي 
.)ويبتعد عنهم

محددات الشخصيّة



: االتجاه االجتماعي -2
يرى أصحاب هذا االتجاه أن الشخصية مكتسبة ، وأن العوامل 

التي تحدد نمط  هىوالمواقف االجتماعية التي يمر بها الفرد 
شخصيته ، 

أي أن المجتمع هو الذي يحدد مالمح شخصية الفرد من خالل 
التنشئة االجتماعية

محددات الشخصيّة



على انه إذا ما توافرت اإلمكانات )  واطسن( وأكد العالم 
بها  والوسائل الفنية فمن الممكن توجيه الطفل للمهنة التي ترغب

الجماعة ؛ 
فطبيعة الطفل مرنة وطيعة ويمكن تشكيل شخصيته في أي 

.صورة تختارها األسرة 

محددات الشخصيّة



العوامل االجتماعية المحددة لشخصية الفرد 
هناك عوامل اجتماعية كثيرة  تؤثر على شخصية الفرد، 

: ومن أهم هذه العوامل ما يلي 
المؤسسات االجتماعية التي ينتمي إليها الفرد: أوال 

ينتمي كل منا إلى مجموعة من المؤسسات االجتماعية 
 الهامة التي تلعب دورا مهما في تشكيل شخصياتنا ، ومن

:أهم هذه المؤسسات 

محددات الشخصيّة



الوسط االجتماعي األول الذي يتلقى الطفل  هى: األسرة 
ويتعهده بالرعاية واالهتمام ، وهى المؤسسة المسئولة عن 

 توفير احتياجات الطفل المادية والمعنوية واالجتماعية ،
كما أنها المؤسسة األولى تُكسب الطفل ثقافة المجتمع 

.وترسم مالمح شخصية الفرد 

محددات الشخصيّة



تكمل المدرسة دور األسرة حيث يبدأ الطفل في : المدرسة 
 االنفصال تدريجيا عن أسرته ويبدأ في توسيع دائرة عالقاته

االجتماعية من خالل المدرسة ، والمدرسة تلعب دورا مهما في 
تكوين شخصية الفرد من خالل توسيع مدارك الطالب ، وتزويده 

كما بالمعارف المختلفة ، وتساعده ، ومعرفة ثقافة المجتمع ، 
 تساعده في تشكيل طريقة تفكيره ونظرته لألمور وتحليلها ،

.جدران المدرسة داخل فجزء كبير من شخصية الفرد يتكون 

محددات الشخصيّة



اإلنسان اجتماعي  بطبعه ال ) : األصدقاء ( جماعة الرفاق 
يستغنى عن مخالطة الرفاق، والرفاق لهم دور هام في التأثير 

مرحلة المراهقة حيث ينفصل الطفل  فيعلى الفرد وخصوصا 
تدريجيا عن الوالدين ، ويحرص على قضاء أكبر وقت مع 

الخ ؛  ... أصدقائه ويتحدث معهم في مشكالته وتجاربه 
ولألصدقاء أهمية كبيرة في حياة الفرد ويتأثر بهم وبأخالقهم 
ومبادئهم ، فالفرد الذي ينتمي إلى مجموعة متهورة ومنحرفة 

. سيكون مثلهم  والعكس 

محددات الشخصيّة



تلعب دورا هاما في تحديد مالمح   :الطبقة االجتماعية
ينة شخصية الفرد ، فكل فرد ينتمي إلى طبقة اجتماعية مع
ا ، ولكل طبقة اجتماعية ثقافتها وقيمها وعاداتها وتقاليده

ئي ويكتسب الفرد بشكل تلقا.  التي تختلف عن األخرى 
.ثقافة الطبقة التي ينتمي إليها 

 

محددات الشخصيّة



األدوار االجتماعية التي يقوم بها الفرد: ثانيا 
يحتل الفرد عدة مراكز اجتماعية ، وكل مركز يفرض 

علينا أدوا معينة ينبغي على الفرد القيام بها  
فالمرأة قد تكون زوجة وأم وابنه وخاله وعمه وموظفه ، 
وكل دور من هذه األدوار له حقوق وواجبات ينبغي على 

.الفرد القيام بها 

محددات الشخصيّة



وجدير بالذكر أن األدوار االجتماعية ليست واحده في كل 
المجتمعات ، فثقافة المجتمع هي التي تحدد المراكز 

واألدوار في هذا المجتمع ، والفرد يكتسب هذه األدوار 
من الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه ؛ فدور الزوجة في 

.الشرق يختلف عن دورها في األسرة الغربية

محددات الشخصيّة



مع تتأثر شخصية الفرد بالمراكز التي يحتلها في المجت
واألدوار المتوقع القيام بها ؛ 

له فالفرد مجبر على االلتزام بمتطلبات المركز الذي يشغ
ء حتى ال يتعرض لنقد المجتمع ، وكلما نجح الفرد في أدا

األدوار المطلوبة منه وفق توقعات المجتمع حظي برضى 
واستحسان  الجماعة التي ينتمي إليها 

محددات الشخصيّة



المواقف والخبرات التي يمر بها الفرد : ثالثا 
يمر كل فرد في حياته بالعديد من المواقف والخبرات 

سواء الجيدة أو السيئة ، وتترك هذه المواقف والخبرات 
.تهآثارها على شخصي

محددات الشخصيّة



 بعض المواقف األسرية تترك أثرا عميقا على شخصية األفراد ؛
فغياب أحد الوالدين نتيجة الوفاة أو الطالق يغير مجرى حياة 

 األسرة ، وقد يدفع أحد األبناء للعمل في سن مبكرة إلعانة إخوانه
، كما أنه قد يغير من توزيع األدوار والمسئوليات داخل األسرة ، 

فتضطر األم أو األب للقيام بالدورين معا، ويتحمل األبناء 
.مسئولية أكبر في حالة غياب أحد الوالدين 

محددات الشخصيّة



بينت بعض النظريات ان كثير من جوانب السلوك و 
سمات الشخصية يرتبط ظهورها باساليب محددة من 

ا التنشئة التي يتلقاها الطفل  او الخبرات التي يمر به
البالغ، 

:وبينت ان هناك عددا من المبادئ التي تحكم ذلك من اهما

محددات الشخصيّة



ل او التعلم بالقدوة والتي تتم عندما يتمثل الطف: المحاكاة
ئته المعايير وجوانب السلوك االجتماعي التي تشيع في بي

ويتبناها بحيث تصبح جزءا ثابتا من سلوكه

محددات الشخصيّة



عادة ما يتم ذلك من خالل توحده وتقمصه الحد افراد 
االسرة محاوال اتخاذه نموذجا

االتجاهات السياسية : ومن اهم ما يكتسب بهذه الطريقة
واالجتماعية، التعصب والعدوان، مستوى الطموح، 

الميول الفنية، الحاجة لالنجاز

محددات الشخصيّة



المبدأ الثاني هو الثواب والعقاب
مة اثابة سلوك معين تؤدي بالطفل الى تكراره حتى يتحول الى س

ثابتة
الثواب ال يتم اليا بل يتوقف على نوعه  تاثير

اضعف من الثواب الوجداني  تاثيرهفالثواب المادي يكون 
اكثر  علماء النفس ان الثواب الوجداني مثل العناق والتقبيل يتعبر

فعالية في اكساب الطفل دافع االنجاز والطموح

محددات الشخصيّة



العقاب
الجسمي يستطيع ان يوقف بعض انواع السلوك غير  العقاب

المرغوب فيها في المنزل
الحارجيةضعيف في المواقف  تاثيرهلكن 

الجزاء المباشر على السلوك قادر على ضبطه، لكن : القاعدة
تأثيره في اكتساب تغيرات ثابته ضعيف

محددات الشخصيّة



العقاب الجسمي تزداد فعاليته اذا كان مقرونا باالقناع 
ةالعقلي ، وكان الطفل متقبال لوالديه وعالقته بهما دافئ

 االقناع بتوضيح ما يجب ان ال يفعله و يجب ان يفعله و
كيف يفعله

محددات الشخصيّة



العقاب الوجداني القائم على التهديد بسحب الحب 
واالهتمام

لب يؤدى الى تكوين ضمير صارم يقوم على التقبل المتص
للقواعد السلوكية والمعايير

مع ميل الى الشعور بالذنب عند المخالفة خاصة في حالة 
العالقة الدافئة بالوالدين والقائمة على التبعية

محددات الشخصيّة



 ترتبط بأساليب الضغط الشائعة في السلوكاتبعض 
االسرة 

الجانح يتعرض في طفولته للعقاب الجسمي اكثر من 
االفراد االخرين
ل الى يتميزون بالضبط الشديد والمي الباءالقلقون هم ابناء 
العقاب الوجداني

محددات الشخصيّة



:خالصة
ة في ان تحديد االهمية النسبية للعوامل البيولوجية او البيئ

تكوين الشخصية ال يزال موضوعا للجدال
وافضل مدخل لهذا الموضوع هو النظر للشخصية ال 

على اعتبار انها شيء واحد وانما على انها مكون متعدد 
المكونات ولكل واحد منها يخضع لمنطق مستقل

محددات الشخصيّة



ل خصائص الشخصية يخضع تقريبا بكامله لعوامبعض 
الوراثة

وبعضها يخضع للتعلم االجتماعي واالكتساب
 وبعضها يعبر عن تفاعل بين االستعداد الوراثي وانماط

التعلم االجتماعي الالحق

محددات الشخصيّة


