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 مقدمة

بيان  ألهـم النظريـات التـي تناولـت  و يف هذا الكتاب محاولة لدراسة مفهوم الشخصية ،

 لتسهيل تحليل شخصية األفراد ومعرفة كيفية التعامل مـع الشخصية وقسمتها إىل أمناط ، 

منها، فتقسيم الشخصية يعد من املوضوعات التي شغلت العلامء والبـاحثني منـذ كل منط 

، حيـث بـدأ ل الشخصية إىل اليونـانني القـدماءقديم الزمن حيث يعود تاريخ دراسة وتحلي

 بني الـسوائل الحيويـة األربعـة االختالفية، عىل حسب اإلنسانأبقراط بتقسيم الشخصية  

 واملـادة الـسوداء اإلنـسانواملادة الصفراء من مرارة   الدم وهياإلنساناملوجودة يف جسم 

إيجاد السامت والصفات التـي  والبلغم، بعدها استمر العلامء يف محاولة اإلنسانمن مرارة 

يل املقدرة عىل تحليل الشخصيات والتعامـل من شأنها التسهيل يف تقسيم الشخصية، وبالتا

 .مع كل شخصية مبا يناسبها

وقد عرض الكتاب مناذج شاملة ألمناط الشخصيات التي تم التوصل لها مـن قبـل البـاحثني 

يف علم الشخصية ، وكيفية التعامل مع كل منط مبا يتناسب معه، ويف ذلـك محاولـة لفهـم 

 .وتحليل شخصيات اآلخرين
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ية، فمنهـا عوامـل فـسيولوجية اإلنـسانب يف عوامـل  اكتـساب الشخـصية كام بحث الكتـا

، ومنهـا مـا هـو مكتـسب مـن البيئـة التـي اإلنـسانتعتمد عىل املكونات الداخلية لجسم 

اء الشخصية السليمة، والحفـاظ عـىل يعيش فيها الفرد ، وهذه الصفات ميكن تطويرها لبن

 .ين وعالقته باآلخراإلنسانالتوازن ما بني شخصية 

وقد بني الكتاب أيضا أن ديننا اإلسالمي الحنيف قد بني لنا معـاين اخـتالف الشخـصية بـني 

 الواضح بـني االختالفوالناس ، والتي بدأت من خلق الكون و نبؤة سيدنا آدم عليه السالم 

حيث ميكن القول بأن قصة قابيل وهابيل املذكورة يف " قابيل وهابيل"شخصيات إبني آدم 

ريم ، هي أول مثال بتـاريخ البـرشية عـىل اخـتالف شخـصيات البـرش، وبعـدها القرآن الك

 .بنصائح لقامن ألبنه ، والتي فيها وضوح تام عن البناء السوي للشخصية

 سبحانه أن أكـون قـد قـدمت مـا ينفـع القـارئ الكـريم عمليـا وعلميـا بهـذا الـلـهوأسأل 

 .الكتاب

  املوفقالـلـهو
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 الفصل األول

 الشخصية
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  مفهوم الشخصية: أوالً

   .صفات متيز الشخص من غريه : الشخصية لغة 

ــال  ــالن ذو: ويـق ــة  شخـصــية ـف ــان مـســتقل  ذو ـصــفات: قوـي ــزة وإرادة وكـي   .متمـي

فهي سلوك متأصل يف نفس الفرد مستمد من موروثه الجيني والرتبوي يتميز :ًأما اصطالحا 

واتخـاذ  والترصفـات التفكـري يبأسـالمجموعـة مـن : ً وهي أيضا به كل فرد عن من سواه

  .واملشاعر املتأصلة والفريدة لشخص معني القرارات

الـذي  1أبقـراط القـدماء وخاصـة مـن اليونانيني  مناإلنسانبدأت دراسة وتحليل شخصية 

وصـفه   يف الشخصـيات بـني بنـي الـبرش يرجـع إىل اخـتالف نسـب مـااالخـتالف أناعتقد 

 :بالسوائل الحيوية األربعة وهي حسب أبقراط

                                                            
ـاء األـقـدمني قـبـل اـملـ460ـحـوايل ـسـنة  جزـيـرة ـكـوس ـبـن أبـقـراط وـلـد ب إقلـيـدس ـهـو اـبـن 1  . يالد وـهـو أـشـهر األطـب

 عاش خمسة وتسعني سنة، تعلم خاللها الطـب مـن أبيـه وجـده وبـرع فيـه، يف الـعرص العبـايس نقـل إىل العربيـة عـدد 

 ) الفـصـول بتفـسـري ـجـالينوس(، وكـتـاب )كـتـاب عـهـد بـقـراط بتفـسـري ـجـالينوس: (ـمـن الكـتـب الـتـي تحـمـل اـسـمهمنها

ـاب  ـالين(وكـت ـري ـج ـة بتفـس ـة املعرـف ـاب ) وستقدـم ـالينوس(وكـت ـري ـج ـادة بتفـس ـراض الـح ـاالت )األـم ـس مـق ـو خـم  ، وـه

ـاب  ـا، وكـت ـا منـه ـى ثالـث ـن يحـي ـرجم عــيىس ـب ـكرس بتفســري جــالينوس(ًـت ـاب ) اـل ـدمييا(، وكـت ـاب ) إبـي   األخــالط(وكـت
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 والـبلغم فعـىل اإلنـسان واملادة السوداء من مرارة اإلنسانواملادة الصفراء من مرارة   الدم

يكـون ذات صـفات متفائلـة ومحبـة " الشخـصية الدمويـة"سبيل املثال اعتقد أبقـراط ان 

 .التي تكون غري مبالية" ية البلغميةالشخص"للمغامرة بعكس 

 يف الشخصيات فقام بتفسريها حسب قـسامت االختالفتحليل  2أرسطو بعد أبقراط حاول

ان األشـخاص ذوي البنيـة  أرسطو الوجه والبناء الجسمي للشخص فعىل سبيل املثال اعتقد

 . النحيفة يكونون عادة خجولني

األنـا  األنـا الـسفىل واألنـا و  بـنيتفاعـل باإلنسانفقد حلل شخصية  3سيغموند فرويد أما 

 . العليا

 

طبيعة اإلنسان (، وكتاب ) املاء والهواء بتفسري جالينوس(تاب ، وك)قاطيطيون بتفسري جالينوس( وكتاب جالينوس  بتفسري

 ).بتفسري جالينوس
 كتـب يف. اإلسكندر األكرب ومعلم أفالطون يوناين قديم كان أحد تالميذ فيلسوف ).م.ق 322 -م.ق 384(ارسطوطاليس   2

 .وأشكال الحكم ،واألحياء ،وعبادة الحيوان ،واملنطق ،والشعر ،الفيزياء مواضيع متعددة تشمل
مــن اصــل يهــودي، اخــتص بدراســة  منــساوي طبيــب هــو). 1939 ، ســبتمرب23 - 1856 ، مــايو6(  ســيغموند فرويــد  3

  6(واســمه الحقيقـي سيغيــسموند شـلومو فرويــد . التحليــل النفـيس يعتـرب مؤســس علـم. ومفكـر حــر العــصبي الطـب

، وهو طبيب األعصاب النمساوي الـذي أسـس مدرسـة التحليـل النفـيس وعلـم الـنفس )1939 سبتمرب، 23—1856مايو 

 .الحديث
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 :ويف نظرية فرويد يف التحليل النفيس 

واألنـا  ،، واألنـا) ألنـا الـسفىلا(  هـي الهـورأى فرويد أن الشخصية مكونة من ثالثة أنظمة

 .األعىل

  : الهو 

 .الهو هو الجزء األسايس الذي ينشأ عنه فيام بعد األنا واألنا األعىل 

  :يتضمن الهو جزئني

 .الغرائز املوروثة التي متد الشخصية بالطاقة مبا فيها األنا واألنا األعىل :جزء فطري 

مـن الظهـور، ) الـشعور(ة التي منعهـا األنـا وهي العمليات العقلية املكبوت: جزء مكتسب 

يعمل الهو وفق مبدأ اللـذة وتجنـب األمل ،وال يراعـي املنطـق واألخـالق والواقـع ،وهـو ال 

 . شعوري

 :األنا 

يعمل األنا كوسيط بني الهو والعامل الخارجي فيتحكم يف إشباع مطالـب الهـو وفقـا للواقـع 

 .والظروف االجتامعية 
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ويرشف عىل   العقلية،واملالمئةاقع ، وميثل اإلدراك والتفكري والحكمة و يعمل وفق مبدأ الو

النشاط اإلرادي للفرد ،كام ويعترب األنا مركز الشعور إال أن كثريا من عملياتـه توجـد يف مـا 

 .وتظهر للشعور إذا اقتىض التفكري ذلك  قبل الشعور ،

والعامل الخارجي ،وإذا فشل يف ذلـك ويوازن األنا بني رغبات الهو واملعارضة من األنا األعىل 

 .أصابه القلق ولجأ إىل تخفيفه عن طريق الحيل الدفاعية 

 :األنا األعىل

ميثل األنا األعىل الضمري ،وهو يتكون مام يتعلمه الطفل من والديه ومدرسته واملجتمع من 

 .معايري أخالقية

 . أي أنه يعارض الهو واألنا – واألنا األعىل مثايل وليس واقعي ،ويتحه للكامل ال إىل اللذة

أمـا إذا تغلـب  إذا استطاع األنا أن يوازن بني الهو واألنا األعىل والواقع عاش الفرد متوافقا ،

 .الهو أو األنا األعىل عىل الشخصية أدى ذلك إىل اضطرابها 

ــب ــه الجان ــو بأن ــف اله ــن وص ــضها ،وميك ــن بع ــستقلة ع ــست م ــصية لي ــة الشخ  أنظم
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واألنـا األعـىل بالجانـب  واألنا بالجانـب الـسيكولوجي للشخـصية ،  ، البيولوجي للشخصية

 .االجتامعي للشخصية 

 اإلنسان شخصية عوامل تكوين: ًثانيا

يكـون عـامالً  ، فمنهـا مـااإلنـسان التي تحـدد شخـصية وجد الكثري من العوامل األساسيةي

 العوامـل األساسـية ًيكـون مـؤثرا عـىل تكوينهـا، أمـا أساسيا يف تكوين الشخصية ، ومنها ما

  :فيمكن تلخيصها باآليت

 : النواحي الجسمية -1

مــام ال شــك فيــه أن النــواحي الجــسمية تــوثر يف الحالــة النفــسية وبــاألخص يف الناحيــة 

االنفعالية واملزاجية التي تعتمد يف أساسها عـيل الرتكيـب الكميـايئ والـدموي، ومـن أهـم 

 : تكوين الشخصية هيالنواحي الجسمية التي يظهر لها أثر واضح يف

 بنية الجسم من حيث النمو والنضج

 الجهاز العصبي حالة

 الغدد الصامء حالة

 املظاهر الحركية
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 األمراض الجسمية

 :النواحي العقلية-2

فالعمليات العقلية هي كل ما يتـصل باألحـساس , تنقسم إىل العمليات والقدرات العقلية

درة عيل التفكري والتعلم أي كل العمليات التـي يقـوم بهـا واالدراك والتصور والتخيل والق

العقل لتكوين الخربات املعرفية، أما القدرات العقلية فهـي اإلسـتعدادات التـي يـزود بهـا 

 .الذكاء الفرد وتساعدة عيل أكتساب الخربة مثل

 : النواحي املزاجية -3

 الـشخص مـن ى مـا لـدابتة نسبيا املبنيـة عـىلثويقصد بالنواحي املزاجية االستعدادات ال

نفعاالت من حيث رسعـة الوجدانية والطبائع واملشاعر واإلنفعالية مثل الحاالت الطاقة اإل

 .رتها أو بطئها وقوتها أو ضعفهاستثاإ

 : النواحي الخلقية -4

 وتتكـون الـصفات ، وأسـاليب الـسلوك املكتـسبة،امليـولويقصد بهـا العـادات و

 الفرد نتيجة ما ميتصه من البيئة الخارجية التي تحيط به سواء عن ىالخلقية لد
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 للتغــري القابلــة وهــي أكــرت مكونــات الشخــصية ، أو املجتمــع، أو املدرســة،طريــق املنــزل

 .والتطور

 : النواحي البيئية -5

ية التي تؤثر يف الشخص من بدء منوه سواء كان ذلـك يقصد بالبيئة جميع العوامل الخارج

متصال بعوامل طبيعيـة أو اجتامعيـة مثـل العـادات والـنظم الرتبويـة والظـروف األرسيـة 

 .واملدرسية 

 الشخصية تصنيف نظريات : ًثالثا

عبارة عن نظريات وضعت لتحديد البنيان العام للشخصية التي تدل عىل فردية الـشخص، 

  .كومتيزه يف السلو

  :ومن أبرز تلك  النظريات

 :نظريات األمناط

تصنيف الشخصية عىل حسب األمنـاط الجـسدية والفـسيولوجية ، ب اتوتعني هذه النظري

  .والسلوكية

ـــو ـــسم دتع ـــث ق ـــاط حي ـــات األمن ـــدم نظري ـــن أق ـــة م ـــراط يف األمزج ـــة أبق  ّ نظري

ــب يف جــسم األمزجــة  ــذي يغل ــسائل ال ــوع ال ــا لن ــواع تبع ــة أن ــساَإىل أربع   وهــذه ناإلن
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  ألمزجةا

 :هي

نسبة إىل الدم ويتميز أصحاب هذا املزاج بالـرسعة واالنفعـال والنـشاط :  املزاج الدموي-1

  .ورسعة االستثارة

نسبة إىل املرارة الصفراء يف الكبد ويتميز أصابه برسعة الغضب وقوة :  املزاج الصفراوي-2

 .االنفعاالت الحزينة وقلة الرسور وشدة االنفعال

ويتميـز , نسبة إىل املرارة الـسوداء وهـو الـدم املتخـرث مـن الطحـال: زاج السوداوي  امل-3

 .أصحابه برسعة االكتئاب والحزن الشديد 

نسبة إىل البلغم ويتميز أصـحابه بـالبالدة والـضعف وعـدم االكـرتاث :  املزاج البلغمي -4

  .وقلة االنفعال

 1824عـام   روسـتان العـامل الفرنـيسوبدأ . قراطأب سار العديد من العلامء عىل ما وضعه

بوضــع أربعــة أمنــاط تتعلــق بالبنيــة الجــسمية هــي الــنمط الهــضمي، والــنمط العــضيل، 

 .املخي، والنمط التنفيس والنمط
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معـامل علـم الـنفس الحـديث، 1921فقدت بدأت عىل يديه عـام   4كريتشمر إرنست أما   

مي الظـاهري للفـرد واالضـطراب بوجود عالقة بني البنيان الجـس إهتاممه وذلك من خالل

  .العقيل

ًطبيبا لألمراض العقلية يف أملانيا، وقام بدراسـة العديـد مـن الحـاالت التـي  ركريتشم وكان

أمناط تتفـق مـع  أربعة  توصل من خاللها لنظريته التي قام من خاللها بتقسيم األفراد إىل

 :.و هي يتميز بها بناؤهم الجسمي، تركيبات أربعة

وال يقتـرص األمـر .  ويتميز أفراده بالجسم الطويل النحيـف :النحيف أو الواهن النمط .1 

ــسجة  ــة األن ــة كاف ــشمل نحاف ــد لي ــل ميت ــة الجــسم، ب ــد، العــضالت، (عــىل نحاف الجل

والفـرد الـذي يتـصف بهـذه الـصفات نـراه طـويالً، تتـدىل منـه ذراعـان .). إلخ العظام،

يكـون قفـصه الـصدري طـويالً  كـام .من حيث العظـام والعـضالت تركيبهام نحيفان يف

 ً.ضيقا

يف الطـب النفـيس،  أملـاين، تعلـم بجامعـة زيـورخ، وحـصل عـىل الـدكتوراهطبيـب م 1964 –م 1888إرنست كريتشمر  4

ج، وأسهم يف تأسيس العيادة النفسية باملشفى العسكري وتخصص يف الهسترييا وأنواع الذهان، ودرس يف توبنجن وماربور

الذي كان يخدم فيه خالل الحرب العاملية األوىل، وله بحوث ودراسـات رائـدة عـىل قـدر كبـري مـن األهميـة يف مجـاالت 

 .التيبولوجيا البنيوية وعلم نفس النمو والعالج النفيس
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الـرأس، (ويتميـز أفـراده بـاالمتالء، وزيـادة محـيط تجـاويف الجـسم   :البدين النمط  .2 

 .، مع استدارة القوام، وقرص الرقبة، توزيع الدهون حول جذع الجسم)الصدر، املعدة

. و الهيكـل العظمـيويتميز أفراده بالبنيان العضيل القوي، وزيادة منـ  :الريايض النمط  .3 

 .والجلد، وزيادة عرض الكتفني واملعدة مع قوة لعضالت،

وهو النمط الذي بتميز بعدم اتساق نسب الجسم، وتظهر فيه بعض   :املختلط النمط  .4 

 .مظاهر األمناط الثالثة السابقة

أحد علامء النفس الذين استطاعوا الحـصول عـىل درجـة  وهو شيلدون ويرى 

ــة  ــان الجــسمي كمحــدد أويل يف الطــب، أهمي ــر البني واضــحة وحاســمة ألث

ــسلوك ــاول ، ولل ــيلدون ح ــل  ش ــاس العوام ــة لقي ــة منظم ــد طريق  أن يوج

 وهو يفرتض ،البيولوجية وتشخيصها، وعدم االكتفاء بتصنيف األبنية الجسمية

 وأن ،وجود بناء بيولوجي يكمن وراء البنيان الجسمي الخارجي الذي نالحظـه

ًيلعب دورا هاما  البنياين هذا الطراز   وقـديف تشكيل مظاهر الـسلوك بعامـة ،ً
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وفـيام يـيل . من أمناط الرتكيب الجسمي ترتبط بثالثة أنواع من األمزجـة  وضع ثالثة أنواع

 -:رشح هذه األنواع

 -: أنواع األمناط الجسمية-

ثالثة أنواع أساسية أو أولية من البنيـان الجـسمي تعتمـد يف تقـسيمها  شيلدون حدد  

لقحـة، والتـي سـبق وأرشنـا إليهـا يف فـصل ىل الطبقات الثالثة التي تتكـون يف الخليـة املع

وهذه الطبقات تتاميز منها ). طبقة اإلندوديرم، طبقة امليزوديرم، طبقة اإلكتوديرم(التكاثر 

وضـع باإلضـافة  كام .أجهزة الجسم املختلفة مع استمرار عمليات االنقسام وتكوين الجنني

مـا ) املورفولـوجي(وتشمل أنواع البنيـان الجـسمي الظـاهري . آخرين ثانوينيلذلك منطني 

 -:ييل

املـسئولة عـن ) الطبقة الداخليـة(ويرجع لزيادة طبقة اإلندوديرم   اإلندورمويف النمط  .1 

ويتميز صـاحب هـذا النمطبـاإلمتالء، وزيـادة حجـم . تكوين الجهاز الهضمي واألحشاء

 .تخلف يف منو العظام والعضالتواملظهر الكروي، مع   البطن،
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املـسئولة عـن ) الوسـطى الطبقـة(ويرجع لزيادة طبقة امليزوديرم   امليزوموريف النمط  .2 

ويتميـز صـاحب هـذا الـنمط بقـوة البنيـان . تكوين العظام والجهاز العـضيل والقلـب

 .الجسمي، وزيادة طول العظام

) الطبقــة الخارجيــة(اإلكتــوديرم ويرجــع لزيــادة وغلبــة طبقــة   اإلكتومــوريف الــنمط  .3 

ويتميز صاحب هـذا الـنمط بكـرب حجـم الـدماغ . املسئولة عن تكوين الجهاز العصبي

 .والطول، ودقة الجسم، مع بساطة العضالت والنحافة والجهاز العصبي،

 -:منطني هام فتشمل أما األمناط الثانوية،  

خلـيط  وهـو .من قبل كريتشمر وقد استعاره من النمط الذي وضعه  :النمط املختلط .1 

غري متسق من األمناط الثالثة األولية، حيث تنتمي بعض أجزاء الجسم إىل منـط معـني، 

 .بينام تنتمي األجزاء األخرى إىل النمطني اآلخرين

وهـو يعـرب عـن وجـود سـامت جـسمية تـرتبط   :األنثـوي النمط  .2 

 ًفقــد ميلــك الــذكر حوضــا. بالبنيــان الجــسمي للجــنس اآلخــر
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ــةً وأهــدابا ًاســعا، و ــة، واســتدارة جــسمية أنثوي ــدى. طويل ــة ل  ونجــد ســامت الرجول

 . األنثى

 -: أنواع األمزجة-

. الثالثـة الـسابقة املورفولوجيـة ثالثة أنـواع مـن األمزجـة تـرتبط واألمنـاط شيلدون حدد  

لخـصها )  سـمة60األمزجة الثالثة  ىف مجموعها( سمة 20ويحتوي كل مزاج عىل ما يقارب 

 -:وتشمل هذه األمزجة ما ييل. الثني سمة أساسيةيف ث

الفرد ذو الدرجة العالية عىل هـذا  ويتميز .اإلندوموريف ويقابل النمط  :الحشوي  املزاج-1

 -:املكون مبجموعة من السامت نوجزها فبام ييل

   .الحب العام للراحة الجسمية 

 . حب الطعام والنهم، والتلذذ بالهضم-ب

     .وهدوء الطبعاإلستجابة،   بطء-ج

 . التسامح والرضا مع اآلخرين-د

    . الحاجة إىل الناس وقت الشدة-هـ

 .التواصل معهم سهولة -و
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 . شخصية متمركزة حول األحشاء، وتسيطر عليها حاجات الجهاز الهضمي-ز

 -:السامت التالية امتالك  ومييل أصحابه إىلامليزوموريف ويقابل النمط  : املزاج البدين-2

   .املخاطر وركوب  املغامرات البدنيةحب 

 .والحيوية النشاط -ب 

       . حب السيطرة واشتهاء السلطة-ج

 .التنافسية العدوانية -د

             . قلة االنصياع للروتني-هـ

 .تجاه عواطف اآلخرين جمود -و 

     . تأكيد الذات، والنضج الزائد يف املظهر-ز

 . الخوف من األماكن املغلقة-ح
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 -:ويتصف أصحابه بالسامت التالية. اإلكتوموريف ويقابل النمط  :املخي  املزاج-3

 .االنفعايل والرسية التحفظ- أ

 .واالنطواء  حب الوحدة،-ب

 .العقل، وزيادة االنتباه والفهم حدة -ج 

 .ردود األفعال رسعة -د 

  . املبالغة يف االستجابات الفسيولوجية-هـ

 .ملالنوم، وحساسية لأل قلة -و

    . الخوف من األماكن املفتوحة-ز 

 . كف التخاطب االجتامعي-ح 

 :نظريات السامت

 حيـث اإلنـسانإن نظرية السامت هي من املقاربـات األساسـية لدراسـة شخـصية 

يهتم أصـحاب هـذه النظريـة يف الدرجـة األوىل بقيـاس األمنـاط املعتـادة للـسلوك 

  بيا مـع مـرور الوقـت، تختلـف، والـصفات هـي مـستقرة نـس والتفكري، والعاطفـة
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بني األفراد وتؤثر عىل سلوكهم فمثال نجـد أن بعـض النـاس اجتامعيـني يف حـني أن الـبعض 

 .اآلخر خجولني

حيث إنه كان يـشري , من الرواد األوائل الذين قاموا بدراسة السامت5 وردن ألبورتج يعترب

 . إليها أحيانا بالنزعة

 يف حني أن الصفات الثانوية ،ويف مقاربته فإن السامت املركزية هي أساسية لشخصية الفرد

 . سطحية وهامشيةتكون أقل أهمية وتعترب 

هي تلك السامت املعرتف بها يف إطار ثقافة ما وميكـن أن تختلـف مـن : السامت املشرتکة

 . ثقافة ألخرى

منذ زمن ألبـورت قـام . هي تلك السامت التي يعرف ويتميز بها الفرد: سامت الجوهريةال

أصــحاب نظريــة الــسامت بــالرتكيز عــىل إحــصائيات املجموعــة أكــرث مــن تركيــزهم عــىل 

 .إحصائيات األفراد

االنبـساط مقابـل  ، تـشملالفلـسفة اليونانيـة القدميـة تقريبا جميع مناذج الـسمة، وحتـى

 .اناإلنسبوصفه بعدا مركزيا من شخصية  االنطواء

كـان ألبـورت مـن أوائـل علـامء الـنفس الـذين اهتمـوا . أمـرييك طبيب نفيس )1967 - 1897( جوردون ويالرد ألبورت 5

  .بدراسة الشخصية، ودامئًا ما يشار إليه بأنه أحد من وضعوا أساس علم نفس الشخصية
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  . من النامذجالعديدسمة بارزة وجدت يف فهي ) العصابية(أما عدم االستقرار العاطفي  

قد عرف كاتـل الشخصـية ف. " الخاصة بالسامت6كاتلنظرية "أشهر نظريات السامت ومن 

أنها بناء من السامت التي لها مستويات مختلفة، وهذه السامت مسئولة عن انتظام "عىل 

   ".لوكوثبات الس

 أما السامت السطحية بالنسبة له فهـي السـامت ،قسم كاتل السامت إىل سطحية ومركزية

  ". العدوانية" الظاهرة التي متثل السلوكيات العلنية التي تالحظ بسهولة، مثل

                                                            
وهـو عـامل نـفيس، أمـرييك مـن أصـل بريطـاين، ومشـهور باكتشـافه للعديـد مـن ) 1998– 1905 (راميوند برينارد كاتل  6

األبعاد األساسية للشخصية والحالـة املزاجيـة وسلسـلة القـدرات : وتتضمن هذه املجاالت. املجاالت املتعلقة بعلم النفس

اد الديناميكـيـة لـلـدافع والعاطـفـة واألبـعـاد اإلكلينيكـيـة للشخـصـية وأمـنـاط ـسـلوك الجامـعـة والـسـلوك اإلدراكـيـة واألبـعـ

االجتامعي وتطبيق أبحاث الشخصية عىل العالج النفيس ونظرية التعليم وعوامـل التنبـؤ باإلبـداع والقـدرة عـىل اإلنتـاج 

وقد اشتهر كاتل بأبحاثـه املثمـرة طـوال . املجاالتفضالً عن العديد من مناهج األبحاث العلمية الستكشاف وتقييم هذه 

 مقالة ومـا يزيـد عـىل 500ً كتابا و50ً عاما، حيث قام بتأليف واالشرتاك يف تأليف ما يزيد عىل 92فرتة حياته التي بلغت 

ً اختبارا معياريا30 ؤثرين والبـارزين يف فوفًقا للتصنيف الشهري، جاء كاتل يف املرتبة السادسة عرشة ألكرث علامء النفس امل. ً

 .القرن العرشين
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حب "أما السامت املركزية أو املرجعية فهي تلك التي ينتج عنها السامت السطحية، مثل 

عضها  عدد محدود من السامت املركزية املستقلة عن وكان كاتل يسعى إليجاد ". السيطرة

البعض بحيث ميكن وضعها يف اختبار مناسب يساعد يف قياس شخصيات األفراد، مع التنبؤ 

عوامل الشخصية الستة "وقد نجح يف تحديد ستة عرش من هذه السامت تعرف باسم . بها

 :وهي ،"عرش

 االنعزالية   ---- االنبساط-1

  الذكاء غري املتفوق----الذكاء املتفوق  -2

   عدم الثبات االنفعايل----الثبات االنفعايل  -3

  الخضوع والخنوع----السيطرة والتسلط  -4

   قلة الحركة----كرثة الحركة  -5

  ضعف الذات العليا----) الضمري(قوة الذات العليا  -6

  الخوف االجتامعي----الجرأة االجتامعية  -7

  بة والشدة الصال----الليونة  -8

   سالمة الطوية----الحذر والحيطة  -9

   الواقعية----التخيلية -10
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   عدم التكلف----الحدة والدقة  -11

  الطأمنينة واالرتياح---اإلحساس الدائم بالندم  -12

   املحافظة----التقدمية  -13

  التعلق بالجامعة----االكتفاء بالذات  -14

  اإلهامل----االهتامم بصورة الذات  -15

  قلة التوتر-----شدة التوتر  -16

 :نظريات التعلم

نظريات التعلم تحاول إيجاد خربات خاصة لها صـلة بالعقـاب والثـواب يكـون لهـا أثـر يف 

  .تكوين الشخصية

 :نظرية لعب األدوار

تعنى بوصف األفراد من خالل األساليب التي يعتمدونها قي قيامهم باألدوار التي يفرضـها 

مثالً دور األب مع أطفاله، ودور األخ، والـدور املهنـي، ودور الـزوج، ودور . ملجتمععليهم ا

وعىل الفرد أن يتعلم طرق القيام باألدوار املختلفة من خالل خرباته املكتـسبة .. الرجل الخ

 .من بيئته
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 :النظريات التطورية 

فــة بــضغوطها النظريـات التطوريــة تعنــى بدراســة شخــصية الفــرد يف مراحــل منــوه املختل

فمنذ اللحظات األوىل يف حياة الفـرد تبـدأ شخـصيته يف التـشكل بحيـث يطـرأ . ورصاعاتها

  .بنيان ثابت يف نهاية مراحل النمو

يرى أن كل إنسان ميـر مـن خـالل عـدد معـني مـن حيث ".  7 إريك إريكسون"كام حددها

 ميـر اإلنسانراحل وأن املراحل ليحقق طموحاته ومنوه بصورة كاملة يف النهاية وهو مثاين م

 . بها من الوالدة حتى املوت

وقام إريكسون بتوسيع ملرحلة فرويد التناسلية إىل مرحلة املراهقة، وأضاف ثـالث مراحـل 

 أرملته جوان اريكسون وسعت النمـوذج قبـل وفاتهـا، وأضـافت املرحلـة التاسـعة ،البلوغ

 )الشيخوخة(

أمرييك معـروف بنظريتـه -أملاين- عامل نفس تطوري ومحلل نفيس دمناريك  : م1994 -م9021اريك اريكسون  7

يف التطور االجتامعي لإلنسان، ركز عـىل العوامـل الحـضارية والثقافيـة أكـرث مـن البيولوجيـة والحقـا املـؤلفني 

د عـىل دور األنـا عامل نفس األنا إريكسون له الفضل أيضا كمنشئي لعلم نفـس األنـا، الـذي شـد"وصفوه بأنه 

بأنها أكرث من خادم للهو وباحث لدراسة مراحل النمو الذي ميتد العمر كله وقد اشتهر بسبب ابتكاره ملفهـوم 

 .أزمة الهوية
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لـرصاع النفـيس حيـث الحـل يكمـن يف كل مراحل اريكـسون يف النمـو النفـيس محـددة با

ونتـائج الـرصاع . حدوث الرصاع بشكل مناسب ليؤدي لنتائج مناسبة ويعطي معنى للحياة

 :وميكن وصف املراحل كاآليت. تسمى فضائل

  شهر18مرحلة طفولة امليالد إىل عمر -1

ه عليها رصاع بني الثقة وعدم الثقة وتنتج األمل يف الحياة حيث عالقة الطفل باألم واعتامد

وقدرتها عىل رعايته وحنانها له ومقدار اللمس فإذا مرت هذه الفرتة بـسالم فـسوف نثـق 

 .بالحياة واملستقبل وإذا مل متر بسالم فلن نثق بها

  أعوام3 شهرا إىل 18من : مرحلة الطفولة املبكرة-2

، الـشجاعة ،ضبط الـنفس رصاع بني التحكم الذايت يف مقابل الخجل وينتج عن هذا الرصاع

اف العامل ونتعلم مهارات رئيسية ألنفسنا، وخالل هذه املرحلة نتعلم استكش| إرادة حرة[[

هنا لدينا فرصـة .. نتعلم امليش، والكالم وإطعام أنفسنا، والتدريب عىل استخدام املرحاض

لبناء والتحكم الذايت والسيطرة واالستقالل ونحو كسب مزيد من السيطرة عـىل أجـسادنا 

لتـي قـد تكـون مؤملـة وا"!. ال"واكتساب مهارات جديدة وتعلم الـرفض باسـتخدام كلمـة 

 .للوالدين، ولكن مع ذلك تتطور اإلرادة
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وإذا نحـن خجلنـا يف عمليـة . كام أنه خـالل هـذه املرحلـة تكـون لديناحـساسية شـديدة

التدريب عىل املرحاض أو يف تعلم مهارات أخرى هامة فينتج قدر كبري من الخجل والشك 

وهي أهم العالقات تلك التي نكونها . يف قدراتنا وتعاين من قلة احرتام الذات نتيجة لذلك

 .مع اآلباء

 أعوام رصاع بني املبادرة واإلحساس بالذنب وتنـتج الغرضـية 5 إىل 3عمر اللعب من -3

فـاذا فـشل يف .وفيها يستطيع الطفل تخطيط أو عمل أشياء بنفـسه مثـل ارتـداء مالبـسه 

 ذلك يشعر بالذنب واذا نجح يشعر باملبادرة

ل باأللعاب مثل باريب أو القطـار ويـدخل مرحلـة تقليـد أدوار يف هذه السن ينشغل الطف

اآلباء ونتيجة اللعب يشعر باملبادرة أو الذنب لفشله يف حـل رصاع عقـدة أوديـب وعـدم 

 ونستخدم كلمة ملاذا الستكشاف العامل. القدرة عىل تقليد اآلباء

 ً عاما12 إىل 6سن الدراسة من -4

َاملثابرة مقابـل الـنقص وينـتج الكفـ َ َ  فالطفـل يقـارن تقـدير الـذات مـع االخـرين يف—اءةُ

 بيئة الصف مثال يف قـدراتهم، ووضـع اريكـسون هـام عـىل املعلـم ان ال يـشعر االطفـال 

 .بالنقص
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 ً عاما18 إىل 12:  املراهقة-5

َّرصاع بني الهوية واالرتباك وينتج الصحة حيث املراهـق يـسأل نفـسه مـن أنـا ؟ ومـا هـو  ِ

ب يف هذه الحياة ؟ فإذا سمح االبـاء لالطفـال باستكـشاف دوري وكيف أتوافق وأين أذه

العامل عندئذ سيستخلصوا هويتهم اما إذا اجرب اآلباء الطفال عىل اتبـاع ارائهـم فـسيحدث 

 ارتباك وتشوش للهوية

 35 إىل 18: سن البلوغ-6

رصاع بني األلفة الوحدة وينتج الحب ويـسأل الراشـد الـصغري مـن أريـد أن أكـون مـع أو 

 ماذا سأفعل يف حيايت هل سأستقر ؟أواعد و

 65 أو 55 إىل 35من : البلوغ املتوسطة-7

رصاع بني اإلنتاجية والركود وينتج حب املساعدة والرعاية، أزمة منـصف العمـر، يف هـذه 

املرحلة نقيس االنجـازات والخـسائر وهـل أنـا راض ام ال ؟ والحاجـة إىل مـساعدة الجيـل 

 .كل ذلكاالصغر وحدث الركود عند الفشل يف 

ــن -8 ــة، س ــتج الحكم ــأس وين ــد الي ــا ض ــالمة األن ــاح وس ــني االرتي رصاع ب

 الشيخوخة، البعض يتعامل مع املوت جيدا ويكون رايض عن املايض فيشعروا
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باالرتياح والبعض يكون مؤملا انهـم مل يحققـوا وفـشلوا يف انجـازاتهم يف الحيـاة ويخـافون 

 .املوت فينتج اليأس

  :نظرية يونغ 

ًجية يونـغ دورا هامـا للوراثـة حيـث يؤكـد أنـه توجـد باإلضـافة إىل وراثـة تعطي سـيكولو ً

الدوافع البيولوجية هناك وراثة لخربات األجداد ومعنى ذلك إمكانية وجـود نفـس النظـام 

ُمن خربات األجداد تورث يف شكل أمناط أولية والنمط األول هو ذاكرة العنرص الذي أصبح 

 .ية اإلنسانجزء من إرث 

ة يونغ إىل الشخصية نظرة إىل املستقبل مبعنى أنهـا تنظـر إىل األمـام متطلعـة إىل إن نظري

مستقبل منو الشخصية وإىل تطوره كام أنها نظرة إىل الخلف بأنها تأخذ املايض يف اعتبارهـا 

يونـغ ينظـر إىل  و) األهداف بقـدر مـا تحركـه األسـباب  تحركه اإلنسانإن ( ويف لغة يونغ 

ًتبارها نتاجا ووعاء يحتوي عىل تـاريخ أسـالفه ف باعاإلنسانشخصية   الحـديث قـد اإلنـسانً

تّشكل وصيغ يف شكله الراهن بفعل الخربات املرتاكمة لألجيال املاضية والتي متتد إىل آمـاد 

 .ساحقة حيث األصول املجهولة لإلنسان
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 الشخصيةتصنيف اتجاهات 

 وكرييس بريغز مايرز تصنيف

 Myers-Briggs Types(تصنيف مايرز بريغز أو ما يعـرف مبـؤرش مـايرز بريغـز لألنـواع 

Indicator – MBTI( ــار لتــصنيف الشخــصيات البــرشية، ويعــد مــن أكــرث ، هــو اختب

هذا املؤرش تم تطويره من . اقها منهاإلختبارات دقة وتم تطوير عدد من اإلختبارات واشتق

قبل كاثرين كوك بريغز، وابنتها إيزابيل بريغز مـايرز، خـالل فـرتة الحـرب العامليـة الثانيـة 

ــغ والتــي نــرشها يف ســنة   ــات كــارل يون ــه األمنــاط 1910معتمــدين عــىل نظري م يف كتاب

 يف العمــل كــاثرين وإيزابيــل، بــدأتا بحــثهام بهــدف مــساعدة النــساء الراغبــات .النفــسية

فكـان . والدخول يف الصناعات أثناء فرتة الحرب، وحاجة اإلقتصاد األمرييك لأليدي العاملـة

تطـور اإلختبـار وتـم . هذا اإلختبار مبثابة املوجه للمرأة للحصول عىل العمـل األنـسب لهـا

 .م1962إدخال التحسينات عليه، حتى تم نرش أول نسخة منه يف سنة 
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 :يرز بريغزما أسس تصنيف

ًبنـاءا عـىل . يولد الشخص ولديه خواص شخصية، قد تتغري أو يكتسب غريهـا مـع نضـوجه

هذه الخواص يتعامل الشخص مع العامل الخارجي، ويف الوقت نفسه، يتكون لدى اآلخـرين 

النظرية حرصت هـذه الخـواص يف أربعـة أقسـام، أو . فكرة عنه وعن القيم التي يؤمن بها

 :مثانية أضداد، وهي

 طريقة تعامل الشخص مع العامل الخارجي، وفيها إما أن يكون الشخص: 

  منفتح عىل العامل)Extroverts.( 

  منطوي عىل نفسه)Introverts.( 

 مصدر التعلم املفضل لدى الشخص، وهو إما أن يكون: 

  حيس، بإستخدام الحواس الخمس)Sensors.( 

  حديس، بإستخدام العقل والتخيل)iNtuitives.( 

 كز املؤثر يف اتخاذ القرارات، وهو إمااملر: 

  العقل)Thinking.( 

  العاطفة)Feeling.( 
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 نظرة الشخص للحياة وتعامله معها، فهو إما أن يكون: 

  صارم وحازم)Judging.( 

  مرن ومتساهل)Perceiving.( 

   :التفاعل االجتامعي االنبساطي مقابل االنطوايئ: االتجاه األول 

ر ، الهجومي، املغامر الذي يريـد تغيـري العـامل ، وممـن يحبـون واألول هو الشخص املسيط

بيئة العمل املتنوعة واملوجهة عمليا التي متكنه من البقاء مع اآلخرين ، مام يعطيه خربات 

متنوعة ، أما االنطوايئ فيوصف بأنه من األشـخاص الخمـولني االنسـحابيني الـذين يركـزون 

هادئة واملركزة ، التي تدعهم وحيدين والتي تعطيهم عىل فهم العامل ويحبون بيئة العمل ال

  .من الخربات فرصة االكتشاف يف العمق ملجموعة محددة

ـاين  ـات : االتـجـاه الـث ـل الـحـدس) : االـسـتقطابية(تفـضـيل جـمـع املعلوـم  : الحساـسـية مقاـب

حب املشاكل الجديدة ، إال حـال وجـود واتجاه الحساسية تعني الشخص الذي ال ي

 من فئة الصـبورين يف التعامـل مـع الـروتني ، والجيـدين يف األعـامل قواعد للحل ،

   الدقيـقـة ، أـمـا املتـفـق ـمـع االتـجـاه الـحـديس فـهـو ـمـن األـشـخاص اـلـذين يحـبـون
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ا ، وممـن يقفـزون إىل حل املشاكل الجديدة ، وال يحبـون تكـرار عمـل نفـس الـيشء مـرار

وقـتهم للوصـول اىل ، غري الصبورين مع التفاصيل الروتينية ، وال يحبـون أخـذ االستنتاجات

 .الدقة واإلتقان

 :الـــــشعور مقابـــــل التفكـــــري: تفـــــضيل اتخـــــاذ القـــــرارات : االتجـــــاه الثالـــــث 

، وممن يحتـاجون بشكل متناغموأصحاب الفئة األوىل ممن يهتمون باآلخرين ومبشاعرهم 

لإلطراء يف املناسبات ، وال يحبون إخبـار النـاس باألشـياء غـري الـسارة ، ومييلـون للتعـاطف 

أمـا الفئـة الثانيـة املتعلقـة بـالتفكري فهـم غـري . بنون عالقات جيدة مع معظـم النـاس وي

، ويحبون التحليل ، ووضع األشـياء يف نظـام منطقـي ، اطفيني وغري مهتمني مبشاعر الناسع

اآلخـرين ، وطـردهم إن اسـتدعى األمـر ، قـد يبـدون قـساة القلـوب  وقادرين عىل تأنيب

 .ط التفكريوعالقاتهم جيدة مع منطهم من

 .مقابل القايض الحاكم) اإلدرايك الحيس( املتبرص: منط اتخاذ القرارات : االتجاه الرابع 

، يركز عىل بـدء الواجـب ه ، متسامحواألول فضويل و مرن و ميكن االعتامد علي

 أمـا الـنمط. أو األداء ، ويؤجل القرارات ، ويريد معرفة كل يشء قبل البدء به 
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يئ و دقيـق ويركـز عـىل إكـامل فهو مقرر و مخطط جيد و غـا) القايض أو الحاكم( ر  اآلخ

) العمـل(، ويريد فقط املعلومـات الرضوريـة لتنفيـذ املهمـة العمل، ويتخذ قراراته برسعة

 .لوحده 

وعموـمـا أظـهـر العـلـامء اـسـتنادا لعدـيـد الدراـسـات ـمـا أـسـموه اـلـنامذج الخمـسـة الـكـربى 

الخ، والثاين هو املتناغم ..الذي هو اجتامعي الطبع واملتحدثللشخصيات وهي االنبساطي 

الـخ، والثالـث صـاحب الضـمري وهـو ....االنسجامي ذو الطبيعة الجيدة واملتعاون املوثوق 

شخص مسؤول يعتمد عليه ومنجز والرابـع هـو املسـتقر عاطفيـا والخـامس هـو املنفـتح 

 .للخربة
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 الفصل الثاين

 الشخصية يف اإلسالم
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 :اية ظهور  الشخصية بد: أوال 

 فكلنا اإلنسان متمثلة بسيدنا آدم عليه السالم برزت معامل شخصية اإلنسانمن بداية خلق 

يعرف قصة سيدنا آدم التي ذكرها لنا القرآن الكريم، لنستخلص منها العلم والعرب، فعندما 

 الـلــهطاه ساجدين، وأع ّ عزوجل سيدنا آدم عليه السالم وبعدما خر املالئكة لهالـلـهخلق 

 عزوجل حواء وأسكنهام الجنة، و سمح لهام الـلـهسبحانه وتعاىل ميزة العلم والتعلم،خلق 

فأطـاع آدم وحـواء . بأن يقرتبا من كل يشء وأن يستمتعا بكل يشء، ما عدا شـجرة واحـدة

 . أمر ربهام باالبتعاد عن الشجرة

 إبليس إنـسانية واستغل ينىس، وقلبه يتقلب، وعزمه ضعيف، اإلنسانغري أن آدم إنسان، و

 : آدم وجمع كل حقده يف صدره، ووسوس إليه يوما بعد يوم

يطان قال يا آدم هْل أدلك عَىل َشجرة الخلد وملك الَّ يبَىل "  ْفوسوس إليه الشَّ ْ َْ َ ٍَ ِْ ْ ْ َ ُّ َ َُ ُ ِ َ َ َْ ُ ََ َ ُ َ ُ َ ِ ِ َ َ َ َ}20/120{ "    

 ١٢٠: طه
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؟ رمبـا تكـون شـجرة الخلـد ..ماذا يحدث لو أكل من الشجرة . تسائل أدم بينه وبني نفسه

يف هـذه   مـشغوالن بـالتفكريومـرت األيـام وآدم وحـواء. حقا، وكل إنـسان يحـب الخلـود

  .يأكال منها الشجرة، ثم قررا يوما أن

 . تبارك وتعاىل أمره بالهبوط من الجنةالـلـهوأصدر 

فأدركته رحمـة ربـه التـي تدركـه . واستغفرا ربهام وتاب إليه. وهبط آدم وحواء إىل األرض

.. هام األصـيل أن األرض هـي مكـانالـلــهوأخـربهام ... دامئا عندما يثـوب إليهـا ويلـوذ بهـا 

 .يعيشان فيهام، وميوتان عليها، ويخرجان منها يوم البعث

 : ني آدم عليه السالم يف سورة املائدة ثم جاء ذكر قصة إب

َّلنئ بسطت إَيل يدك لتْقتلني ما أنا بباسط يـدي إليـك َألقتلـك إينِّ أخـاف الـلــه رب "  َ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ ُ َْ َ ْ ََ َِ ِ َِ َ ٍَ ِ ْ َ ِ َِ ََّ َ

َالعالمني  ِ َ ِإينِّ أريد أن تبوء بإمثي وإمثك فتكون م} 5/28{َْ َ ُ َ َ َ ِ ِْ ِْ َِ ِ ِ َ ُ َ َ ُُ َن أصـحاب النـار وذلـك جـزاء ِ َ ََ ِ َ َ ِ َّ ِ ْ َ ْ

َالظالمني  ِ ِ َفطوعت له نْفسه قتَل أخيـه فَقتلـه فأصـبح مـن الخـارسين } 5/29{َّ َِ َِ ِْ َ َِ َ َ ْ َ َ َ َُ ُ َُ ِْ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ}5/30 {

َفبعث الـلـه غرابا يبحث يف األرض لرييه كَيف يواري سوءَة أخيه قال يا ويلت َ َ ِْ َ َ ُ َ َ ًَ ِ ِ َ ْ ََ َِ ُ ََ ْ ْ َُ ُُ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ ُا أعجـزت َ ْ َ َ َ

ْأن أكُون مثَل هذا الغراب فأواري سوءَة أخي فأص َ َُ َِ َ َ َْ َ َ ِ َ ِ َْ ُ ْ َ َ ِ َ َبح من النـادمني ْ َِّ ِِ َ َ :  املائـدة " } 5/31{َ

٣١ - ٢٨  
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 فيحـل زواج ابـن ، ويف الـبطن التـايل ابنـا وبنتـا،كانت حواء تلد يف البطن الواحد ابنا وبنتا

فـأمرهام .. د زوجـة هابيـل لنفـسهويقال أن قابيل كان يري.. البطن األول من البطن الثاين

 من هابيـل ومل يتقبـل مـن الـلـهآدم أن يقدما قربانا، فقدم كل واحد منهام قربانا، فتقبل 

 . قابيل

 .  تعاىل كلامت القتيل الشهيد، ويتجاهل متاما كلامت القاتلالـلـهالحظ كيف ينقل إلينا 

 :قال القتيل يف هدوء.. عاد القاتل يرفع يده مهددا

ُإينِّ أ ــالمني ِ ــزاء الظ ــك ج ــار وذل ــحاب الن ــن أص ــون م ــك فتك ــإمثي وإمث ــوء ب ــد أن تب َري َِّ ِ ِ َِّ َ َ ََ ََ ََ َِ ِِ ْ َ َْ َ ُ َ ِ ِْ ِْ ِ ِ َ ُ َ ُ 

 . انتهى الحوار بينهام وانرصف الرشير وترك الطيب مؤقتا

 قـال ،فقـام إليـه أخـوه قابيـل فقتلـه.. كان األخ الطيب نامئا وسط غابة مشجرة.. بعد أيام

ال تقتل نفس ظلام إال كان عىل ابن آدم األول كفـل مـن : " عليه وسلمالـلـه صىل الـلـهرسول 

كان هذا األخ . جلس القاتل أمام شقيقه امللقى عىل األرض". دمها ألنه كان أول من سن القتل

وحمل األخ جثة . ومل يكن دفن املوىت شيئا قد عرف بعد.. القتيل أول إنسان ميوت عىل األرض

   وضـع الغـراب، رأى القاتـل غرابـا حيـا بجانـب جثـة غـراب ميـتثم.. شقيقه وراح مييش بها
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الحي الغـراب امليـت عـىل األرض وسـاوى أجنحتـه إىل جـواره وبـدأ يحفـر األرض مبنقـاره 

 .بعدها طار يف الجو وهو يرصخ.. ووضعه برفق يف القرب وعاد يهيل عليه الرتاب

 ف أنــه وهــو األســوأ  اكتــش،انــدلع حــزن قابيــل عــىل أخيــه هابيــل كالنــار فأحرقــه النــدم

واحـدا مـن  وكـسب الـشيطان. نقص أبناء آدم واحـدا. واألضعف، قد قتل األفضل واألقوى

واهتز جسد القاتل ببكـاء عنيـف ثـم أنـشب أظـافره يف األرض وراح يحفـر قـرب . أبناء آدم

 .شقيقه

يطان إنه عدو مضلٌّ : (قال آدم حني عرف القصة ِهذا من عمل الشَّ ُّ ٌّ ُ َ َُ َّ ِ ِ َ ْ ِ ََ ْ ِ ٌمِبنيَ وحـزن حزنـا ) ُّ

 صـىل آدم عـىل ،مات أحدهام، وكسب الـشيطان الثـاين. شديدا عىل خسارته يف ولديه

  ونبيـا يعـظ،إنـسانا يعمـل ويـشقى ليـصنع خبـزه: ابنه، وعاد إىل حياتـه عـىل األرض

 ويدعوهم إليه، ويحيك لهم عن إبليس ويحذرهم الـلـه أبنائه وأحفاده ويحدثهم عن 

هو نفسه معه، ويقص لهم قصته مع ابنـه الـذي دفعـه لقتـل  ويروي لهم قصته ،منه

 .شقيقه

يف هذه القصص العظيمة عرب ال تعـد وال تحـىص، ومعجـزات  واضـحة للقـرآن 

ية كـذلك ، اإلنـسانالكريم يف رسد التاريخ البرشي القديم، ويف سياق الشخصية 
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 عىل سـلوكه السالم صفة غريزية أثرت ًفبدا واضحا يف تكوين شخصية سيدنا آدم عليه

إبلـيس يف إقناعـه باألكـل مـن  وهي غريزة حب الخلـود والتـي كانـت هـي مـصدر ،

الشجرة، كذلك تحددت بشكل واضح منطني أساسيني من أمناط الشخـصية يف كـل مـن 

 أحـدث إليـهقابيل وهابيل، ويف ذلك معجزة واضحة لو تفكرنا بها وقارناها مبا توصـل 

ة وعلمية عن وجود العوامل الوراثية والجسمية املفكرين واألطباء من نظريات فلسفي

والنفسية واىل آخره مام يسهم يف تكوين شخصية الفرد ويؤثر بها بشكل مبـارش، فـإذا 

 شخصية قابيل وهابيل نرى أنهام شخصيتان متناقضتان عن بعضهام ، بعكس إىلنظرنا 

ة مجتمعيـة العوامل الوراثية والبيئية وحتـى الجـسمية فهـي عوامـل متـشابهة يف بيئـ

 اإلنسانمعدودة األفراد، ويف هذا نرى إعجاز الخالق سبحانه وتعاىل بقدرته عىل فطرة 

كيـف " قابيل"كل بشخصيته، هذا من ناحية، ومن الجهة املقابلة نرى شخصية القاتل 

تفاعلت مع ظروفه التي أحاطت به ، من حـزن عـىل أخيـه ، ومـن خجـل مـن نفـسه 

لكـن تطبعـت شخـصية هابيـل التـي جمعـت القـوة عندما شاهد ما فعل الغـراب، و

   عليـه وسـلمالـلــهًوالهدوء يف آن معا ، يف نفوس املـسلمني، وقـد حببنـا النبـي صـىل 
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ليس الشديد بالرصعة ، إمنـا الـشديد الـذي ميلـك نفـسه عنـد (بهذه الشخصية عندما قال 

 الـلـهصدق رسول . ) الغضب 

انـت تعاليمـه متـسقة معهـا جميعـا وراعى الدين اإلسـالمي جميـع أنـواع الشخـصية ، وك

ية يف قواها املختلفة ويتعامل معها جميعـا ، ذلـك أن اإلنسانويلتقي اإلسالم مع الشخصية 

 . مرتبط بعضها ببعض ، ويؤثر بعضها يف بعض– أو الجوانب –هذه القوى 

 :جوانب الشخصية اإلسالمية: ثانيا 

ــب الشخــص ــاليم إن جوان ــة تع ــصها مــن جمل ــي نستخل ــالث   جــاءت ســالم،اإلية الت يف ث

 :مجموعات 

 .يف الجانب الجسدي ، والوجداين ، والعقيل ، والنزوعي ، واإلرادي : املجموعة الفطرية  

وتتناول جانـب التعامـل مـع البيئـة املاديـة ، والتعامـل مـع البيئـة : املجموعة االكتسابية 

 االجتامعية

 . جانب الكوين والزمنيوهي تشمل ما ميكن أن نسميه ال: املجموعة اإلميانية 
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وتحتكم هذه املجموعات اىل الحدود املقررة من الحـالل والحـرام ، واملكـروه واملنـدوب ، 

، والفروض والنوافل ، وغريها من الحقـوق والواجبـات املتـصلة بهـذه   والواجب واملسنون

زاال ، ولـيس انتقاصـا منهـا ، أو اختـ.. الجوانب تعني إقـرارا لهـذه الجوانـب يف مجموعهـا 

 . ألطرافها

بأهميته ورضورتـه واحرتامـه مل يرتكـه دون أن يكـون  للجانب الجسدي فقد اعرتف اإلسالم

منـع .. فقد كف عنه الوجدان يف حال مغاالتـه وحمقـه …  مع الوجدان عىل عالقة سوية

 . ألن فيه اعتداء عىل جسده – مثال -عنه شهوة املرء إىل رشب الخمر ، 

 والغـضب حالـة – مـثال –فعـىل الغاضـب .. ل ضـعفه وانهزامـه وكفه عن الوجدان يف حـا

 مـن الـشيطان الـرجيم أو مبـا الـلــهأن يعالج ثورة الدم يف جسده باالستعاذة ب.. وجدانية 

   .يستنفد ثورته يف حركة ال ترض 

 ، فجسد املـسلم اإلنسانيف  للجسد اتزانا مع الجانب االجتامعي وحقق اإلسالم

ة من مخالطيه يف صحته ومرضه وموته ، كـذلك وهـو يستحق التكريم والرعاي

ل جرميـة الـرسقة ، أو يستهدف للعقوبة يف حال ارتكابه لجرائم اجتامعيـة مثـ

 ، وهو من حقه أال يتعرض للمـشقات التعـسفية الزائـدة عـىل حـدجرمية الزنا
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أو الجرميـة ، ماديــا أو معنويـا ، والتــي يقـدر عــىل إيقاعهـا بــه األقويـاء تــشفيا أو تحمقــا 

 .  استهتارا

، فـآدم مـن طـني وجـسد  للجسد تساوقا واتزانا مع البعد الزمني للشخصية وحقق اإلسالم

 يف قربه مكـرم ، اإلنسانمنذ خلقه األول ، وطاعته تبادلت التأثري والتأثر مع هذا الجسد ، و

 . يف آخرته يرشب من عني كانت سلسبيال اإلنسانو

 العقيل يف الشخصية ، فليس يف اإلسالم ذلـك النـوع وحقق اإلسالم للجسد أيضا مع الجانب

من الرهبانية أو الحرمان أو التعذيب الذي يدعي أصحابه أنه يصل بهم إىل املعارف العليا 

 يستغل معارفـه العقليـة لكـسب الجـاه واملتعـة الحـالل ، كـام يكـون عليـه أن اإلنسانو ،

   .الـلـهيستغلها لكسب رضا 

ــني الج ــوازن ب ــال الت ــالمويف مج ــرر اإلس ــادي يق ــسمي والعب ــب الج ــقوط :  ان  س

 فرض الوضوء عندما يكـون اسـتعامل املـاء مـرضا بالـصحة الجـسدية ، أو عنـد مـا 

ــا يكــون ــادة مرضــه ، فهن ــأخر شــفاء املــريض أ أو زي  يــؤدي اســتعامل املــاء إىل ت

وعىل نفس .    للجانب العبادي فرصة الوفاء بحق الجسد ، والتعويض عنه بالتيمم

 سقوط فرض الوضوء إذا كـان عـىل املـاء عـدو مخيـف أو حيـوان مفـرتس: النسق 
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وعدم جواز التوضؤ أو االغتسال إذا كان املرء يف حاجة إىل املاء لرشبه أو لطـبخ طعامـه أو 

 ..رشب دابته 

    

 :تساقه وتوازنه مع الجوانب األخرىويف التوازن مع الجانب الوجداين نكتشف ا

 . إميانهدبري عقله ، وتدبري عقله متوازن مع عاطفةفعواطف املسلم متوازنة مع ت

وعواطف املسلم ووجداناته تجد املجـال فـسيحا صـحيا يف أنـواع النـشاطات االجتامعيـة  

 .حول األرسة والوطن واملجتمع 

وعواطف املسلم تجد أنواعا من التعبري مختلفة يف مامرسته ألنواع من العبادات مختلفة ، 

 .تؤيت أكلها إذا ما استثريت لها الوجدانات والعواطفوتتأيد هذه العبادات و

وعواطف املسلم ترتبط يف صورة شيقة أو مزعجـة مـع االمتـداد الزمنـي لشخـصيته ، مـع 

حياته يف ماضيه ، يف أصالب أجداده ، ومع حياته يف مستقبله يف حواصل طري خرض ، وعىل 

 .األرائك يف جنات النعيم ، ويف درك أسفل يف نار الجحيم 
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نجد العقل يف موضعه الصحيح يف بناء الشخصية اإلسالمية   ويف التوازن مع الجانب العقيل

وفقا للنظرة التكاملية املتوازنة ، هنا نجـد اإلسـالم يخاطـب الشخـصية يف تكامـل جوانبهـا 

 ، وركيزة هامة يف بنـاء اإلنسانجميعا ، وليس من شك يف أن النزعة العقلية قوة أصيلة يف 

ية قمع هذه النزعة وإهدارها باسم الوجدان اإلنسان ومن ثم ال تقبل الشخصية شخصيته ،

، أو باسم غريه من جوانب الشخصية ، فـإذا حـدثت محاولـة لـذلك وقعـت الشخـصية يف 

، ليس ذلك الختفاء جانب مـن هـذه الجوانـب الـرضورية فحـسب ، ولكـن ألن   اضطراب

للرصاع ، ويتواثب للغلبة ، وبذا تتحلل هذه الجانب املتحيف عليه ال ينتهي ، ولكن يتحفز 

 ، ينطبـق ذلـك عـىل النزعـة الوجدانيـة وكافـة اإلنـسانالجوانب ، وتضل من هنا شخصية 

 .الجوانب األخرى كام ينطبق عىل النزعة العقلية 

أن يفسح له مجاالت : ومن هنا كان البد للعقل يف التصور اإلسالمي للشخصية 

عــىل العقــل أن : عتــه ، لكنــه يف نفــس الوقــت النــشاط كــرضورة تحتمهــا طبي

 عىل أساس – يف مجال العقيدة الدينية –مداه وطاقته ، فيقوم نشاطه " يعقل"

أنه ليس من حق هـذا العقـل أن :  أولهام – ال مطعن للعقل فيهام -: مبدأين 

  :، وثـانيهام   يرفض أصال من أصـول الـدين يـدخل يف دائـرة اإلمكـان الـذهني
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ا العقل شيئا مام يصل إليه مستقال باجتهاده أصـال مـن أصـول الـدين ، وإمنـا أال يتخذ هذ

 . عىل سبيل املباحثة واالختبار – إذا أراد –يتناوله 

  

ية فـإن الـصوم أكـرث هـذه العبـادات فرديـة اإلنـسانويف الجانب االجتامعي من الشخصية 

حيث تـريب   من: هذه الصلة وأوهنها صلة بالجانب االجتامعي ، لذا نهتم هنا باإلشارة إىل 

هذه الفريضة فضيلة محاسـبة الـذات ، والتـدريب عـىل تقبـل الحرمـان مـام هـو مبـاح ، 

وتتطلب عادات اجتامعية معينة ، وتستلزم آدابا اجتامعيـة محمـودة ، وبـذا يكـون لهـذه 

 .الفريضة أثرها العميق يف العالقات االجتامعية كام أن لها عمقها الفردي عىل السواء 

كإطعــام الزوجـة والولــد، :  وكثـري مـن التــرصفات االجتامعيـة تعتــرب يف حـد ذاتهــا عبـادة 

 .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر نشاط اجتامعي .. وكإماطة األذى عن الطريق 

 بدأ الحكيم لقامن وصـاياه مـع ابنـه بـأهم الوصـايا التـي تجعـل الوصـايا األخـرى 

 العقيـدة الـصحيحة والـسليمة، فينهـاه عـن تابعة لها ومتـصلة فيهـا، فيوجهـه إىل

 الرشك، ففي الرشك ظلم عظيم للنفس البرشية، ألنه يحمـل كفـران نعمـة الخـالق
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 روحيا وعقليا حتى تظـل األجـواء اإلميانيـة متـصلة الـلـهالعظيم، فإذن ال بد من االتصال ب

ن عـىل ابنـه  وتشع حياة يف جوانب نفسه الراضية املرضية املطمئنـة، فيتلـو لقـاماإلنسانب

 :الوصية األوىل قائال

ٌوإذ قال لْقامن البنه وهو يعظه يا بني َال ترشك بالـلـه إن الرشك لظلم عظيم "   ٌ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ُ َُ ُْ ِّ َّْ ُِ ِِ ِ ُ َّ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ ُ ِ ِ َ ْ}31 /13 { 

 صــايا التــي ربطهــا القــرآن الكــريم بالخــالق مبــارشة، وجــاءتوأمــا ثــاين الو١٣ :لقــامن  "

 اإلنـسان متوجهـة بالـلــه بني وصايا لقامن، ومل تكن من كالمه، وإمنـا كانـت مبـارشة مـن 

فأول مـا . لهذا النسق داللة عظيمة يف أهمية هذه الوصيةمحيطه االجتامعي، و إىل 

 تبـارك الـلــهيلزم يف هذا املحيط االجتامعـي أن يعـرتف لـه بالجميـل والحـق بعـد 

 التعامل مع والديه تعامال قامئـا اإلنسانوتعاىل، إنهام الوالدان، فال بد من أن يحسن 

ي يف الطاعة للوالدين أنهام عىل االحرتام والطاعة، ويرد القرآن الكريم السبب املنطق

هام السبب املبارش الحيايت الواقعي يف وجـودك أيهـا االبـن حمـال ورضـاعة ورعايـة 

ٍووصينا اإلنساَن ِبوالديه حملته أمه وهنا عـىل وهـن "  وتربية وتقوميا، ولذلك تجده يقول ْ َْ َ َ ََ َ ِ َْ ً َ َُّ ُ َُّ َُ ْ َ ِ ِْ َ َ ْ

ــصري  ــديك إيل الم ــكُر يل ولوال ــامني أِن اش ــصاله يف ع ُوف ِ ِ ِ َِ ْ َ َُّ ِ َ ْ ِ ََ َُ َ َِ ْ ْ َ ِ ْ َ ــامن " } 14/ 31{َ ــل    ،١٤: لق وجع

  لـسان لقـامن لتخـرج مـن جلت قدره، وتتابع الوصايا عىلالـلـهشكرهام بعد شكر 
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إىل أهمية صنع نطاق التعامل الفردي إىل التعامالت املجتمعية، فيوجه لقامن الحكيم ابنه 

املعروف مع الناس وتقديم الخري لهم، فال يحقرن من املعروف شيئا، وإن كان مثقال حبـة 

 سيأيت بها ويجزي بها إن خـريا فخـري، وإن رشا فرش، ويلفـت الحكـيم الـلـهمن خردل، فإن 

صـرب، االنتباه إىل أن التعامل مع الناس يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال بد له مـن ال

وكيف لك أن تصرب عىل الناس وأنت تعظهم تأمرهم باملعروف وتنهاهم عن املنكر؟ فال بد 

، فإن هذين األمرين هـام مـا الـلـهلك من أن تستعني عىل ذلك بالصالة وطلب العون من 

 صاحب همة وعزم شديدين، الصرب والصالة، ولذلك اقرتنـا يف آيـات أخـر يف اإلنسانيجعل 

ا لهام من عظيم األثر يف ترويض النفس البرشيـة عـىل املواجهـة وصـناعة القرآن الكريم؛ مل

  تغيريلا

وأما آخر الوصايا فقد كانت توجيـه السـلوك الـبرشي يف التعامـل مـع النـاس 

، فهم ليسوا بأدىن منك مرتبة، فـالخلق الـلـهبالتواضع وعدم التكرب عىل خلق 

م لعياـلـه، ـكـام ـجـاء يف  أنفعـهـالــلــه، وأـحـب الخـلـق إىل الــلــهكلـهـم عـيـال 

الحديث الرشيف، ومن أهم مظاهر تواضع الشخص، والتي تبـدو واضـحة يف 

 السلوكيات املشية باعتدال واالبتعاد عن الخيالء ورضورة خفض الصوت عنـد
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 لذلك قرن القرآن رفـع الـصوت يف الحـديث بـأنكر األصـواتالحديث، وعدم التبجح فيه، و

 وهي صوت الحمري ، 

ِواقصد يف مْشيك واغُضْض مـن صـوتك إنَّ أنكَـر األصـوات لـصوُت الحمـري "     ِ ِ َِ َْ َ ْْ َ َْ ِِ ْ ََ َ َ ِ َ َِ ْ َ َِ ْ  :لقـامن   "} 19/ 31{ْ

 أعظـم مـن تلـك اإلنـسان جل وعىل، فهل من منظومة تكـون شخـصية الـلـه، سبحان 19 

 .املنظومة 
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 الفصل الثالث 

 تحليل الشخصيات الهامة
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 :مل والشخصيةالع

فالشخصية ميكـن أن  ، ترتبط بسلوكه وتنمو معهاإلنسانمام ذكر سابقا وجدنا أن شخصية 

تنمو وتتطور مع تطور العوامل الخارجية واملحيطة بالفرد من هنا نجـد أنـه ميكـن الـربط 

بني طبيعة عمل الفرد وتطور شخصيته تطورا يتناسب مع طبيعة عمله ويوجد تجانسا بني 

يته، بناءا عليه نذكر ما األمثلـة التـي تبـني ارتبـاط الشخـصية بالعمـل، ففـي عمله وشخص

 .الوضع الطبيعي كل عمل البد له من شخصية تناسبه ليحقق نجاحه

 .نذكر يف هذا الكتاب بعض األمثلة لشخصيات تناسب العمل

 رئيس األركان

وهـي . بشكل فطـرياملهارات اإلدارية  ، منظمة، ومتتلك إسرتاتيجيةرئيس األركان شخصية 

رئـيس األركـان لديـه قـدرة عاليـة . أفضل من يعمل يف مجال التنسيق وتوجيه املجموعات

عىل استيعاب األنظمة وهيكلتها وبالتـايل يـتمكن مـن إيجـاد حلـول رسيعـة ألي مـشكلة 

 .تواجه النظام القائم

وهو رصيح ولن يجد ما مينعه من التعبري عـن أفكـار لتطـوير محـل عملـه 

 ميولـه .ورئـيس األركـان حاسـم، يقـدر املعلومـات، وكفـوء. فضلودفعه لأل
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وهـو أحـد العقالنيـني حـسب نظريـة كريـيس . منفتح، حديس، عقالين، وصـارم: الشخصية

نسبة من يتصف بصفات هذه الشخصية حسب دراسة أجريـت عـىل عينـة مـن . لألمزجة

 %.5-2 الشعب األمرييك ترتاوح بني

 :كاننظرة عامة عىل شخصية رئيس األر

الحالة األوىل داخليـة ومـن خاللهـا . يف تعامله مع العامل الخارجي، رئيس األركان له حالتني

واآلخـر هـو خـارجي حيـث . يستخدم رئيس األركان املنطق والعقل ليتعامـل مـع األشـياء

رئيس األركان هو قائد بالفطرة، يعيش رئيس األركـان .  حدسهباستخداميفاضل بني األشياء 

 التي يتوجب ضبطها وإدارتهـا، ويـرى نفـسه واملسؤوليات باالحتامالتا مليئة حياته ويراه

مييل رئيس األركان للقيادة، ويخدمه عىل توليها . املسؤول األول عن عن القيام بتلك املهمة

بجودة رسعة بديهته، رسعة فهمه للتعقيدات املتعلقة بهـا، وتعاملـه مـع املعلومـات التـي 

ًصداره لألحكام طبقا للمعطيـات التـي لديـه دون أي تحيـز أو يتلقها بشكل غري شخيص وإ

 .ميول شخصية أو عاطفية

يشغل العمل أو الوظيفة أهمية كبـرية يف حيـاة رئـيس األركـان، ويـتمكن مـن 

يف هذا املحيط يبحث رئيس .  بشكل رسيع مع محيط عملهواالنسجامالذوبان 
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ئيس األركان لديـه بعـد نظـر فإنـه ًاألركان دامئا عن املشاكل ليوجد حلول لها، وكون ر

ًغالبـا مـا . يتمكن من رؤية الصورة الكبرية للمشكلة وإيجاد حلول عىل املـدى البعيـد

ينجح رئيس األركان يف مجال إدارة األعامل، فقدراته الطبيعـة وكونـه مـدير بالطبيعـة 

ئـيس ال مكان للخطـأ يف حيـاة ر. فإن طموحه لن يتوقف يف السلم اإلداري إال يف قمته

ال يتسامح مع من يكـرر نفـس الخطـأ .  الكفاءةانعداماألركان، وهو يكره بشكل كبري 

ًمرتني، وقد يكون قاسيا جدا يف تعامله مع املخطئني، ألن ال مكان للمشاعر عند   اتخـاذً

 .القرارات لديه

وكام هو حال معظم شخصيات التصنيف، قد يصعب عىل رئيس األركـان فهـم 

ولكـن . ة التي يفهم بها األفـراد مـن التـصنيفات األخـرىاألشياء بنفس الطريق

لـذلك يجـب . رئيس األركان يختلف يف كونه قليل الصرب مع من حوله وآراءهم

 .  ومحاولة فهـم وجهـة نظـر غـريهاالستامعًأن يتذكر رئيس األركان دامئا أهمية 

ًإن مل يفعل رئيس األركان ذلك فإنه سيكون دكتاتوريـا، صـارما، وطاغيـة قـد و. ً

ًتكون هذه مشكلة كبرية يف حالة إن كان رئيس األركـان زوجـا أو والـدا  ًغالبـا . ً

 ًما يكون رئيس األركان ذو شخصية قوية، ستـساعده كثـريا يف تحقيـق أحالمـه،



 اط األمن- التحليل-املفهوم                                                                     الشخصيةقوة  | 62

ًولكنهــا قــد تكــون أيــضا ســببا يف غــروره وتعظيمــه لذاتــه مــام قــد يتــسبب يف تعقيــدات  ً

 .يستحسن من رئيس األركان تجنبها

 املخرتع

، باسـتمراريرى املخرتع فـرص تطـوير األشـياء . املخرتع شخصية مبتكرة، منطقية، وفضولية

مستقل برأيه ال يتقيد بـاآلراء واألفكـار . وميتلك القدرة عىل فهم واستيعاب أصعب األشياء

 .مة، ويحب مناقشة والدفاع عن أفكارهالعا

وحامسـه هـذا قـد يدفعـه لتجاهـل  ًمتحمس جدا للحصول عىل أفكار جديدة ومـشاريع، 

يستمتع بجلوسه . بشكل عام يتكلم يعرب برصاحة عن كل ما يف خاطره. أمور حياته اليومية

 لحـل ًلديـه قـدرة ممتـازة عـىل فهـم النظريـة وتطبيقهـا عمليـا. مع الناس وباإلجتامعـات

وهو أحد العقالنيـني حـسب . منفتح، حديس، عقالين، ومتساهل: ميوله الشخصية .املشاكل

نسبة املخرتعـني حـسب دراسـة أجريـت عـىل عينـة مـن الـشعب . نظرية كرييس لألمزجة

 %.5-2 األمرييك ترتاوح بني
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 :نظرة عامة عىل شخصية املخرتع

الحالة األوىل داخلية حيث يقوم املخـرتع . يف تعامله مع العامل الخارجي، املخرتع له حالتني

والحالة األخرى خارجية ومن خاللها .  حدسه ليأخذ موقف من األشياء من حولهباستخدام

 باستمراراملخرتع . يقوم بالتعامل مع املواقف من حوله حسب ما ميليه عليه عقله ومنطقه

حياتـه ويف محيطـه، يف يستخدم حدسه ملحاولة فهم الصور واألفكار التي يتعرض لها خالل 

هذه العملية يتطور الحدس لدى املخرتع ليصبح رسيع البديهـة ودقيـق يف فهـم الحـاالت 

، املخرتع أكرث شخصية يف التصنيفات الستة ”شخصية البطل“بخالف . واألشياء التي تصادفه

رسعة البديهة هذه والفراسة يف فهـم النـاس والحـاالت، .  للمحيط من حولهاستيعاباعرشة 

ومبــرور الــسنوات . تـضع املخــرتع يف مكــان متقــدم عــىل أقرانـه مــن الشخــصيات األخــرى

 خيارات وحلول بديلة للمشاكل استحضاروبتطوير نفسه، يصبح للمخرتع خربة وقدرة عىل 

 .التي قد تواجهه

ميكن أن يقال عن املخرتع أنه شخصية األفكـار املبدعـة والجديـدة، فهـو يـرى 

  ًوأيـضا هـو ميلـك القـدرة والحـامس عـىل. حولـهفرص وحلول يف كل يشء من 



 اط األمن- التحليل-املفهوم                                                                     الشخصيةقوة  | 64

بهذه الطريقة يـستحوذ املخـرتع عـىل . نرش هذه األفكار ونقل حامسه لها للناس من حوله

 .الدعم لتحقيق أحالمه وأفكاره

 بتوليـد اهتاممـه القرارات بقدر اتخاذ كبري بتطوير خطط العمل أو اهتامماملخرتع ال يويل 

تابعـة العمـل عـىل فكـرة وتطويرهـا هـو العمـل الرئيـيس م. أفكار جديدة وحلـول بديلـة

واملخرتع الذي مل . بدؤوهوللبعض من املخرتعني، ذلك يسبب عادة عدم إكامل ما . للمخرتع

يطور قدراته العقلية سيتنقل من فكرة إىل أخرى بحـامس دون إنهـاء أيهـام أو دون إتبـاع 

طور طريقة تفكريه حـول أفكـاره ولذلك فاملخرتع يجب أن ي. خطة لتطوير أو نجاح الذات

 . مام ينتجه من أفكاراالستفادةليتمكن من 

 املدرس

 اهتاممـهجـل . االجتامعيـةاملدرس شخصية محبوبة من الكل، حساسة، ومتقنة للمهـارات 

يبذل حياته ملساعدة اآلخـرين يك . بغريه، ويركز يف ذلك عىل كيفية تفكري الناس وشعورهم

ويحـب أن . ملدرس لذلك مهاراته الفائقة يف التـشجيع والـدعمويستخدم ا. ينموا ويتطوروا

 . وعمله مع اآلخرين، يف منوهم وتطورهماجتهادهيرى مثرة 
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لديه قدرة عىل قراءة اآلخرين، ويتمتع بكاريزما، وقدرات جيـدة عـىل التواصـل والتحـدث 

منفـتح، : صيةميوله الشخ .أمام اآلخرين، األمر الذي يجعله من املبدعني يف إدارة األشخاص

نـسبة املدرسـني . وهو أحد املثاليني حسب نظرية كرييس لألمزجة. حديس، عاطفي، وصارم

 %.5-2 حسب دراسة أجريت عىل عينة من الشعب األمرييك ترتاوح بني

 :نظرة عامة عىل شخصية املدرس

ليـه ًاملدرس حالته الرئيسية هي خارجية ومن خاللها يتعامل مع العامل الخارجي وفقا ملا مت

أمـا الحالـة الثانويـة فهـي داخليـة . عليه عاطفته، أو كيفية اندماجها مع القيم الشخـصية

املـدرس شخـصية عاطفيـة ويحـب . حيث يتعامل ويقرر املـدرس كـام ميـيل عليـه حدسـه

املدرس هـو . التعامل وفهم الناس، ويعيش يف عامل من التوقعات لترصفات البرش من حوله

هـو يهـتم ويفهـم .  حينام يتعلق األمر بالتعامل مـع النـاسأفضل الشخصيات الستة عرش

أهم ما يهتم به املدرس يف .  أفضل ما يف الناسباستخراجالناس من حوله، وله ملكة خاصة 

املـدرس يـساعد اآلخـرين عـىل . لآلخـرينهذه الحياة هو إعطاء الحـب، الـدعم، والوقـت 

 .يرغبون بتحقيقه االنجاح، ويحصل عىل رضا ذاته حني يحقق أولئك الناس م
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ألن قدرات املدرس عىل التعامل مع الناس غري عادية، عادة مـا ميتلـك املـدرس قـدرة عـىل 

يستطيع املدرس من اسـتيعاب . ًجعل الناس تترصف وفقا ملا يريده دون أن يشعرون بذلك

عادة مـا . طريقة تفكري الناس ويحصل بهذه الطريقة عىل رد الفعل الذي يرغبه من الناس

ولكن املدرس الذي مل يطور . ن دوافع املدرس غري أنانية، وال يقصد بها التالعب بالناستكو

 .جانبه املثايل، قد يستخدم هذه القدرة للتالعب بالناس

ًاملدرس منفتح أو اجتامعي لدرجة كبرية، توجب عليه أن يتذكر دوما أن يقتطع بعـض 

املدرسـني، كـون املـدرس ًقد يكون ذلـك صـعبا عـىل بعـض . الوقت ليقضيه مع نفسه

ًولذلك، غالبا . ًحينام يعزل نفسه يكون قاسيا عىل نفسه وقد تتوارد له أفكار غري جيدة

ًيتجنب املدرس البقاء وحيدا ويشغل حياته بالجلوس أو الحديث مع النـاس أو القيـام 

حيـاة املـدرس تبنـى عـىل مـا يريـده النـاس ومـا .  بهـماالحتكاكبأنشطة تتطلب منه 

ومن الطبيعي يف نظر . ه، ويتجاهل املدرس يف ذلك حاجاته ورغباته الشخصيةيحتاجون

ًاملدرس أن تكون حاجات الناس دامئا قبل حاجاته، ولذلك ينبغى أن يتنبـه املـدرس إىل 

أن يراعي حاجاته وطموحاته من فرتة ألخرى يك ال يضيع حياته يف سـبيل راحـة ورضـا 

 .اآلخرين
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وعـىل . ً، املدرس هو أكرثهم تحفظا من عـرض نفـسه لآلخـرين أو املنفتحنياالجتامعنيبني 

الرغم من أن املدرس لديه أميان عميق مبعتقداتـه وأفكـاره، إال أنـه يف بعـض الحـاالت لـن 

ذلـك ألن . يقوم باإلفصاح عن هذه األفكار إن رأى تعارضها مع إخراج أفضل مايف أحـد مـا

ب منـه أن يعـدل مـن مـستوى تفكـريه رغبة املدرس يف إظهار أفضل ما يف الناس قد يتوج

 .وقناعاته ليكسب رصاحة وود الطرف اآلخر

املدرس ميتلك مجموعة واضـحة . هذا ال يعني أن املدرس ضعيف شخصية أو أنه ال رأي له

هـذه األفكـار سـيتم التعبـري . من القيم واآلراء واملعتقدات ويستطيع التعبري عنها بوضـوح

درس من نواح عديدة منفتح عىل الناس وال يجد صعوبة امل. عنها مامل تكن شخصية للغاية

عندما تتعارض .  ثم إعطاء اإلجابة والدعماالستامعبالتعبري عن نفسه، ولكنه يركز أكرث عىل 

ًإحدى القيم التي يؤمن بها املدرس ومساعدة شخص آخـر، فإنـه غالبـا مـا سـيقدم خدمـة 

 .الشخص عىل تلك القيم
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 البطل

 اجتامعيــة ملهمـة، القــيم، مـن مدفوعـة ،االســتقراء عـىل بالقـدرة تتميــز شخـصية البطـل

 االنتبـاه لجـذب كطريقة للعامل أفكاره بإطالق البطل يقوم مستمر بشكل .للغاية وفصيحة

 .الجارية األحداث أو باألخالق عالقة عىل يكون ما العادة يف والذي مهم، بأنه يعتقد ملا

البطل شخصية دعائية بالطبيعية، لديه قدرة فائقة عىل جذب انتباه الناس لـه أو للقـضايا 

ميكـن . ًالتي يؤمن بها، مستخدما بذلك مهاراتـه يف اإلجتامعيـة، صـدقه، طاقتـه وإيجابيتـه

يــاة، صــاحب كاريزمــا، وصــف البطــل بأنــه شــخص مبــدع، ذو حيلــة، عفــوي، محــب للح

وهو أحد املثـاليني حـسب . منفتح، حديس، عاطفي، ومتساهل: ميوله الشخصية .وعاطفي

 .نظرية كرييس لألمزجة

 :نظرة عامة عىل شخصية البطل

الحالـة األوىل داخليـة حيـث . يف تعامله مع العامل الخارجي، البطـل لـه حـالتني 

والحالـة . ياء مـن حولـه حدسـه ليأخـذ موقـف مـن األشـباستخداميقوم البطل 

األخرى خارجية ومن خاللها يقوم البطل بالتعامل مع املواقف حسب مـا يـؤمن 

  باملشاعر، لديه هبه يتميز بهاوميلءالبطل إنسان دافئ . به ويتوافق مع مبادئه



 69|   الشخصيةقوة                                          األمناط                             - التحليل-املفهوم

يعيش البطل يف عامل مليئ بالفرص . عن جميع األصناف األخرى وهي، إلهام وتحفيز الناس

كونه يعترب الحياة عطية خاصة، يحاول أن يستفيد من كل لحظة وكل فرصة و. واالحتامالت

 .استغاللهاميكنه 

ًغالبا ما يكون البطل متقنا لعدد كبري جدا من املهارات، سـاعده عـىل ذلـك طبيعتـه التـي  ً ً

قد يتنقـل البطـل بـني عـدة مـشاريع أو . متكنه من إتقان أي يشء يرغب ويهتم به بصدق

ياته، مام يجعله للناظرين له أن مشتت وغري مستقر وال هدف يـسري عدة وظائف أثناء ح

ًلكن يف الحقيقة، البطل يسري وفق ما ميليه عليه ضمريه ويؤمن به حقـا، ولـذلك قـد . عليه

البطـل يحتـاج ألن يعـيش حياتـه وهـو يـشعر بأنـه . يتنقل بني عدة مـشاريع أو وظـائف

التي تسري عـىل طريـق الـذي يـشعر يعيشها وهو يترصف عىل طبيعته، ويخطو الخطوات 

البطل يرى معنى لكل يشء يف الحياة، وطوال حياته يبحث عـن موافقـة . بأنه هو الصحيح

ًوكون املشاعر تشكل جـزءا . ما يفعله يف حياته مع ما يؤمن به ليشعر باألمن والرضا الذايت

ًمهام من حياة البطل، غالبا ما ميلك البطل حس مرهـف ونظـام للمبـادئ وا لقـيم متطـور ً

 ً.جدا
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عندما يعمل البطل فإنه يحتاج أن يركز ليتمكن من إنهاء مرشوعه، قد تكون هذه مشكلة 

، البطـل يحتـاج ألن يكـون االجتامعيني أو االنبساطينيفبخالف جميع . للعديد من األبطال

البطـل الـذي يطـور نفـسه ليـتمكن مـن الرتكيـز عـىل . ًوحيدا يك يركز عىل إنهاء مـرشوعه

ً إىل آخر سيكون ناجحا يف حياتـه، بيـنام الـذي يفـشل يف االنتقال إىل أن ينهيه قبل مرشوع

 مـن مـرشوعه قبـل إنهـاءه االنتقـالًتطوير نفسه يف ذلك املجال فغالبا ما سيكتسب عادة 

مبجرد رؤيته لفرصه يف مرشوع جديد ولذلك لن يتمكن من تحقيـق نجـاح كبـري كـان مـن 

 .املمكن أن يحققه

 – املعطي

 ال .اآلخـرين ورعايـة دعـم يحـب ،االجتامعيـة العالقـات تقدر اجتامعية، شخصية املعطي

 يكـون مـا الغالـب يف بـل ،االجتامعيـة واألنـشطة التجمعـات يف املـشاركة مـنً أبدا تخجل

 .لها املضيف هو املعطي

املعطي شخصية تحب العمل الجامعي، وتـشجع جميـع أعـضاء الفريـق عـىل 

لديــه حــسب باملـسؤولية، ويلتــزم بــاألوامر أو . املـشاركة والتفاعــل يف الفريـق

 حـساس تجـاه. يهتم كثري بصدق بالنـاس مـن حولـه. القوانني واألنظمة العامة
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منفـتح، : ميولـه الشخـصية .النقد، ويحب أن يتم تقديره عىل األمور الجيدة التـي ينجزهـا

نـسبة املعطـني . وهو أحد األوصياء حسب نظرية كرييس لألمزجـة. حيس، عاطفي، وصارم

 %.13-9 حسب دراسة أجريت عىل عينة من الشعب األمرييك ترتاوح بني

 :نظرة عامة عىل شخصية املعطي

ب شـعوره املعطي حالته الرئيسية خارجية، ومن خاللها يتعامل مع األمور ويعالجهـا حـس

 أمـا الحالـة الثانويـة فهـي داخليـه. تجاهها، أو حسب توافقها مع نظام القيم الخـاص بـه

املعطـي .  حواسـه الخمـس وبطريقـة ملموسـةباسـتخدام وفيها يستوعب ويفهـم األمـور 

يستخدم املعطي حواسه الخمـس والجانـب . إنسان محب للناس، وبصدق مهتم باآلخرين

ات مفصلة عـن اآلخـرين، ويـستخدم هـذه املعلومـات الصارم من شخصيته ليجمع معلوم

هو يرغب بأن يحب الناس، ولديه قدرة عىل إظهار أفـضل مـا . لدعم األحكام التي يطلقها

 رغبـة املعطـي. املعطـي متميـز وجيـد يف قـراءة اآلخـرين، وفهـم وجهـات نظـرهم. فيهم

 مـن يقـدم ً بأن يكون محبوبـا وأن يجعـل كـل يشء مقبـوالً لآلخـرين يجعلـه مـن أفـضل 
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الناس يحبون بأن يكونون بقرب املعطي، فهـو يجعلهـم يـشعرون بالرضـا . الدعم لآلخرين

 .عن أنفسهم

، واالسـتقراروهـو يقـدر األمـن .  عليـهاالعتامديأخذ املعطي مسئوليته بكل جدية، وميكن 

يتمكن املعطي من رؤية ما يجب القيـام بـه قبـل . ويركز عىل التعرف عىل تفاصيل الحياة

وهـو يحـب القيـام مبثـل تلـك . رين، ويبذل كل مـا يف اسـتطاعته إلنهـاء ذلـك العمـلاآلخ

 .األعامل، وهو أفضل من يقوم بها

. وهو يحتاج موافقة الناس ورضاهم عنه ليشعر بالرضا عـن نفـسه. املعطي نشيط وحنون

 لحد املعطي إنسان معطي. ًمن املمكن أن يترضر كثريا من الالمباالة وال ميكنه فهم القسوة

يرغـب بـأن يـتم . كبري، ويحصل عىل الكثري من الرضـا الـذايت مـن خـالل سـعادة اآلخـرين

ًوهو حساس كثريا ملشاعر اآلخرين، وبكـل حريـة يـتمكن إعطـاء . تقديره لذاته، وملا قدمه

، قـد يواجـه صـعوبة يف رؤيـة أو واهتاممـهلـشدة عطفـة .  والرعاية ملن يحتاجهااالهتامم

 .س الذي يهتم بهم املعطيتصديق حقيقة حول النا

 وعاطفية، يركز املعطي عـىل قـراءة مـشاعر اآلخـرين انبساطيةوألن شخصيته 

  ًيــشعر بالحاجــة الدامئــة ألن يكــون محبوبــا، وأن يكــون يف مركــز. وأفكــارهم
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ًوهو جيد يف قراءة أفكار اآلخرين ومشاعرهم، وغالبا ما يغري مـن تـرصفاته لـرييض . القيادة

 . مامن هم معه يف لحظة

 املؤدي

 مغـامر .املـستقبل يفً كثـريا يفكـر وال ليومـه يعـيش واملـرح، النـاس تحب شخصية املؤدي

 امبـ اسـتمتاعه خـالل من لآلخرين متعة أكرث األشياء يجعل .الجديدة األشياء تجربة ويهوى

 .يعمل

 ويجعله االنتباه يلفت بيشء قيامه عندما والحامس بالنشاط ويشعر والوحدة، العزلة يكره

 العالقـات ومهارات باملنطق كبري حس لديه .العامة واألنشطة التجمعات يف االهتامم مركز

 يكـون ما الغالب ويف بكفاءة األعامل تأدية من ميكنه عميل جانب لديهً وأيضا .االجتامعية

وهـو . منفـتح، حـيس، عـاطفي، ومتـساهل: ميوله الشخصية .اليومية املشاكل حل يف جيد

نسبة املؤدين حسب دراسة أجريت عىل عينة . أحد الفنانني حسب نظرية كرييس لألمزجة

 %.9-4 من الشعب األمرييك ترتاوح بني
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 :نظرة عامة عىل شخصية املؤدي

ل مع األمور ويعالجها باستخدام حواسه املؤدي حالته الرئيسية خارجية، ومن خاللها يتعام

ًأما الحالة الثانوية هي داخلية حيث يتعامل مع األمور وفقا . الخمس أو بالظاهر امللموس

يعـيش املـؤدي يف عـامل مـن . لشعوره حولها أو كيفية اندماجها مع نظام القيم الخاص بـه

بـاملرح والحيويـة، وهـو مفعـم . يحب النـاس والخـربات الجديـدة.  حول الناساالحتامالت

يعيش املؤدي للحظته ويستمتع باإلثارة واألحداث التي متر . ويحب أن يكون مركز األنظار

 .عليه يف حياته

ًميتلك املؤدي شخصية قوية جدا، وغالبا ما يجد نفسه يف موقع حل املشاكل بني األفـراد يف  ً

ً متعاطفـا مـع مـشاعر وألنه يستخدم عاطفته يف اتخاذ القرارات، فعادة ما يكـون. محيطه

ميتلك املؤدي قدرة عالية عـىل فهـم . وهو إنسان حنون وكريم. الناس وراحتهم وسعادتهم

ً الناس، ستساعده عىل معرفة ما يـضايق شخـصا مـا قبـل أن يالحظـه أي شـخص أحاسيس

قـد ال يكـون املـؤدي . آخر، وسيستجيب لذلك الشخص بحنان وسيقرتح عليه حل مشكلته

ًنصائح، كونه ال يحب النظريات وال التخطيط املـستقبيل، ولكنـه حـتام أفضل من يعطى ال

 .واالهتاممأفضل من يعطي الرعاية 
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إذا مل يطـور املـؤدي .  بحياتـهاالسـتمتاعيحـب . بكل تأكيد املؤدي إنسان عفـوي ومتفائـل

جانب التفكري العقالين يف شخصيته، فإنه سيصبح ال يبحث إال عن ملذاته اللحظية، وسريكز 

كام قد يعنـي ذلـك . والتزاماتهًىل اإلشباع الفوري لحاجاته عوضا عن الرتكيز عىل واجباته ع

 .عن تفكريه يف عواقب أفعاله حينام يقدم عليها

يحـب أن يكـون محـط األنظـار، وأن يـؤدي . للمؤدي العـامل كلـه عبـارة عـن مـرسح كبـري

. ن الناس ويجعلهم سعداءمن فرتة ألخرى يقوم املؤدي بأداء عرض لريفه ع. العروض للناس

ال يحب يشء أكرث من أن تكون . ًيحب املؤدي تنشيط حواس الناس، وهو بارع جدا يف ذلك

 . متواصلة، ويكون هو فيها املستضيف واملقدم لهااحتفاالتالحياة عبارة عن 

أعظم ملكة أعطيـت للمـؤدي هـو أنـه . املؤدي يحب الناس، والناس يبادلونه هذا الشعور

. هو متفائل ومتحمس وفريد من نوعه مثل معظـم النـاس. كافة أصناف الناسمتقبل من 

وعىل الرغم من ذلك، عندما يخطـئ شـخص مـا . املؤدي حنون بصدق وكريم مع أصدقاءه

ًعىل املؤدي، فإن املؤدي سيحكم عليه ويكون عنيدا وقويا يف حكمـه وهـو قـادر عـىل أن . ً

 .يكره وبشدة يف تلك الحالة
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  املرشف

 يهـدف مـاً ودامئـا .مجتهد وعامل األنظمة، إتباع تحب منطقية، مسؤولة، شخصية املرشف

 النظريات من أكرث والحقائق، بالتجربة يثق املرشف .ومرتبة منظمة عمل بآلية الخروج إىل

 .العلمية

يستمتع بتوليه للمسؤوليات، . ص حاسم، مخلص، يحب التقيد بالتقاليد والعاداتوهو شخ

فهـو ميتلـك قـدرة فائقـة عـىل . وحني يطلب منه ذلك فإنه يربع يف اإلرشاف عـىل اآلخـرين

منفـتح، : ميولـه الشخـصية. التنظيم والتنسيق وترتيب األعامل ومتابعة أدائها حتى النهاية

نـسبة املـرشفني . حسب نظرية كريـيس لألمزجـة د األوصياءوهو أح. حيس، عقالين، وصارم

 %.12-8 حسب دراسة أجريت عىل عينة من الشعب األمرييك ترتاوح بني

 :نظرة عامة عىل شخصية املرشف

املرشف حالته الرئيـسية هـي خارجيـة ومـن خاللهـا يتعامـل مـع العـامل الخـارجي 

ة حيـث يتلقـي ويـستوعب أما الحالة الثانوية فهي داخليـ. بشكل منطقي وعقالين

يعـيش املـرشف يف عـامل مـن .  حواسـه الخمـسباسـتخداماألشياء بعد أن يختربها 

 اختبـارالحقائق امللموسـة، وهـو يعـيش يف الوقـت الحـارض وال يغفلـه ذلـك عـن 
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وهـو . محيطه بشكل دائم ومستمر ليتأكد من أن كـل يشء يـسري بـشكل سـلس ومنـتظم

وكـذلك يتوقـع ممـن .  ولديه معايري خاصـة ومعتقـداتيقدر العادات والتقاليد واألنظمة،

هم حوله أن يكون لديهم معايري ومعتقدات خاصة بهـم، وهـو قليـل الـصرب وال يـستطيع 

ًأيضا املرشف يحـرتم الكفـاءة والقـدرة عـىل األداء، . فهم من يعيش بدون معتقد أو معايري

 .ويريد أن يرى نتائج رسيعة ملا يبذله من جهد

فهـو لديـه نظـرة . لقول عنه أنه من أفضل الشخـصيات لتحمـل املـسؤوليةاملرشف ميكن ا

ًواضحة عن الطريقة التي يجب أن تكون عليها األمور، ولذلك فهو غالبـا مـا يتقـدم ليأخـذ 

وميلـك . ًاملرشف أيضا واثـق مـن نفـسه وعـدواين يف بعـض الحـاالت. بزمام األمور ويديرها

لعمل، ولديه نظرة ثاقبة من خاللها يتعـرف املرشف قدرات عالية عىل وضع نظم وخطط ل

يف بعـض الحـاالت يكـون املـرشف متطلـب ودقيـق . عىل الخطوات الالزمـة إلمتـام العمـل

للغاية، ذلك ألن املرشف ميلك معايري ومعتقدات يؤمن بها بشدة، وقـد يعـرب املـرشف عـن 

 مــل نفــسه بــرصاحة قــد تجــرح الطــرف اآلخــر أن شــعر املــرشف أن الطــرف اآلخــر ال يع
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ولكن هذا التعبري والنقد قد يؤخذ بأنه نصيحة رصيحة . ًوفقا للمعايري التي يضعها املرشف

 .كون املرشف رصيح وصادق

فهـو يأخـذ .  املجتمـععـائماملرشف يعرف عنه أنه مثـال للمـواطن الـصالح، وأحـد أهـم د

ًوأيـضا هـو .  مبحمل الجد، ويتبع معايريه، معـايري املـواطن الـصالح، بـشكل كامـلالتزاماته

وأكرث ما يستمع به املرشف ويتحمس .  بوقته والتفاعل مع الناس من حولهاالستمتاعيحب 

ً خصوصا تلك التي تكـون عـن األرسة، املجتمـع، االجتامعيةللعمل والتفاعل معه، األنشطة 

 .أو محيط العمل

 املروج

 وهـي .عالية عيةاجتام مبهارات ومتتاز واقعية يومها، وتعيش الحركة، تحب شخصية املروج

 يحـب ال املـروج .الظروف مع للتكيف وقابلة مترسعة املخاطرة، تحب الرسميات، تحب ال

 .واألنظمة بالقوانني التقيد

املـروج . ًأيضا املروج ميتـاز بالـذكاء التكتـييك ويحـب الحلـول الـرسيعة واللحظيـة

 مـل شخصية متحمسة ولطيفة، رصيح ومبـارش يف نقـده، وال يجـد مـشكلة يف التعا

 . منفـتح، حـيس، عقـالين، ومتـساهل: ميولـه الشخـصية .مع النقد الـذي يوجـه لـه
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نسبة املروجني حـسب دراسـة أجريـت . وهو أحد الفنانيني حسب نظرية كرييس لألمزجة

 %.5-2 عىل عينة من الشعب األمرييك ترتاوح بني

 :نظرة عامة عىل شخصية املروج

يأخذ موقف مـن األمـور حـسبام يـراه بـشكل املروج حالته الرئيسية خارجية، ومن خاللها 

أما الحالة الثانوية فهي داخليـة ومـن خاللهـا يتعامـل مـع األمـور بـشكل . حيس وملموس

، هـو االنفعـالحاميس ورسيع . املروج شخصية منطلقة، رصيحة ومبارشة. منطقي وعقالين

اسـتعاد حـني رصيح، وبشكل مبارش يأخذ املخاطرة، وعـىل . الذي يبادر إىل العمل والحركة

يعيش املـروج للحظتـه، وال يـويل . يدعو األمر أن ينزل إىل ساحة العمل ليعمل وينفذ بيده

ينظر إىل الحقائق املتعلقة مبوضوع ما، يقـرر مـا . النظريات العلمية أو التأمل أهمية كبرية

 .الذي يتوجب عمله بناء عىل تلك املعلومات، ويبارش العمل، ثم ينقل إىل عمل آخر

ويستطيع استـشفاف .  دوافع الناس ومواقفهمإدراكوج قدرة ممتازة عىل للمر

 الـرد مـن أسـلوبعالمات قد تغيب عىل كثـري مـن النـاس، كتعـابري الوجـه أو 

 ويف حالــة تعاملــه مــع شــخص آخــر، عــادة مــا يكــون املــروج . الطــرف اآلخــر

 ًسابقا لذلك الطرف يف فهمه للموقف والدوافع التي مـن أجلهـا يناقـشه ذلـك
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يستخدم املروج هذا الفهم الـرسيع يف حـصوله عـىل مـا يريـده وإلقنـاع الطـرف . الشخص

وهو يرى القوانني والقواعد عىل أنها دليل توجيهي للترصفات، وليست للـسيطرة أو . اآلخر

ًإذا قرر املنفد تنفيذ أمر ما، فإن طبيعته ملبارشة العمل والتفكري يف النتائج الحقـا، . التحكم

ومع ذلك، املروج ليه قيم ومبادئ تتعلق مبا هو صحيح ومـا .  بالقواننيلتزامهاتتغلب عىل 

ًهو خاطئ، وسوف يكون عنيدا جدا وصارما بالتقيد بها ً قانون التفيذ لـدى املـروج يـسود . ً

 .عادة، ولكن سيطرته عىل ذاته ستمنعه من عمل أي يشء يشعر بأنه خطأ

ع الحركـة، رسيـع الحـديث، ويقـدر أبـسط فهو رسيـ. املروج لديه ميل لألحداث واألسلوب

ًوعادة مـا يكـون جيـدا . ًقد مييل أحيانا لإلرساف أو املقامرة يف أمور حياته. تفاصيل الحياة

 بحياته، وكـذلك يجعـل االستمتاعواملروج يحب . واالرتجالًجدا يف رسد القصص واألحداث، 

ًون مؤذيا ملشاعر اآلخرين، ألنه ًأحيانا ودون أن يشعر قد يك. الحياة لآلخرين مليئة باملتعة

وذلك ليس ألنه ال يويل مـشاعر . ال يعلم بتأثري كلامته وعبارته عىل مشاعر الناس من حوله

فقراراته تؤخـذ .  القرار لديه ال تأخذ الناس يف الحسباناتخاذ، بل ألن عملية اهتامماالناس 

 . إىل ما ميليه عليه عقله ومنطقهاستنادا
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  املعامري

 عـىل الرتكيـز املعـامري يحـب .وفـضولية متحفظـة، مـستقلة، عقالنيـة، شخصية املعامري

 .والجـدال النقـاش يف الفائقـة بالرباعـة يتـسم وهو .األشياء عمل وكيفية النظريات األفكار،

 .اآلخرين ذكاء ويحرتم ويقدر واحد، عمل عىل الرتكيز عىل بالقدرة املعامري وميتاز

وهـو مـرن ومتـساهل مـع . ال يحب املعامري القيادة أو أن تتم قيادتـه مـن قبـل آخـرين

معظم األمور مامل يتم انتهاك إحدى مبادئه، حينها يتحول املعامري إىل شخص رصيح وغري 

وهـو أحـد العقالنيـني حـسب   .، متـساهل، حديس، عقالينانطوايئ: ميوله الشخصية . مرن

 . نظرية كرييس لألمزجة

 %.5-3 املعامريني حسب دراسة أجريت عىل عينة من الشعب األمرييك ترتاوح بني نسبة 

 :نظرة عامة عىل شخصية املعامري

الحالـة األوىل داخليـة ومـن . يف تعامله مع العامل الخارجي، املعامري له حالتني

واآلخر هو خارجي . كر املنطق والعقل ليتعامل مع األشياءخاللها يستخدم املف

 يعــيش حياتــه بــني املعــامري.  حدســهباســتخدامحيــث يفاضــل بــني األشــياء 
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، ويرى األشياء بعني املـصحح الـذي يبحـث عـن طريقـة جعلهـا تعمـل بـشكل االحتامالت

 .أفضل، أو كيف من املمكن أن تئول إليه

ل عقلــه، حيــث يحلــل املــشاكل املعقــدة إىل أجــزاء يف املقــام األول داخــ يعــيش املعــامري

يبحث . بسيطة، أو يكتشف األمناط املتشابهة، ليستنتج رشح وتفسري منطقي لهذه املشاكل

. ًاملفكر عن الوضوح يف كل يشء، ولذلك يسعى دامئا إليجـاد التفـسريات لكـل مـا يـصادفه

املعرفـة ولـه القـدره عـىل وهو يحـب . ًغالبا ما يكون من النوع الذي يكرث رشوده الذهني

ميكن القـول . تطبيق النظريات عىل الواقع لحل ما يصادفه من مشاكل يف الحياة أو العمل

 كبـري بالعـامل اهـتامماملعامري أنه يعيش يف عامله الخاص، داخـل عقلـه، وقـد ال يـويل  عن

 .الخارجي واألحداث التي تحدث فيه

عقله يعمل بـشكل متواصـل إليجـاد . املعامري يقدر املعرفة والعلم فوق كل يشء

 أســلوب يــنهج املعــامري. نظريــات جديــدة أو إثبــات أو دحــض نظريــات قامئــة

 الحامس والتشكيك أثناء محاولة قراءتـه لنظريـة أو مـشكلة قامئـة، ويتجاهـل أي 

معلومات أو آراء متعلقه بهذه النظريـة أو املـشكلة، ويـستخدم معرفتـه الخاصـة 

 ملعـامري عـن تفـسريات منطقيـة أو أمنـاط ألي يشءيبحث ا. إليجاد حل خاص به



 83|   الشخصيةقوة                                          األمناط                             - التحليل-املفهوم

وهــو يــتحمس بــشدة لألفكــار الجديــدة، ويتعامــل معهــا بــشكل موضــوعي . انتبــاهيــشد 

ًوقد يبدو حاملا ومنعزالً لآلخـرين ، ألنـه يقـيض الكثـري مـن . وتجريدي خايل من العواطف

 .ًوقته وحيدا يفكر

 يفـضل العمـل عـىل مـرشوع شـديد يكره املعامري العمل عـىل األشـياء الروتينيـه، حيـث

وال يجد مشكلة يف بـذل الكثـري مـن وقتـه . التعقيد بدل العمل عىل مرشوع بسيط ومكرر

 .وجهده إن تصادم مع فكرة أزعجه عدم قدرته عىل فهمها أو حلها

ًال يحب املعامري السيطرة أو قيادة الناس، غالبا ما يكون متسامحا ومرنا مامل يتم املس مبا  ً ً

ًو يعتقد به، يف هذه الحالة قد يكون متصلبا وحاسام جـدايؤمن أ ً املعـامري خجـول عنـد . ً

مقابلة أناس جدد، ولكنه يكون شديد الحامس والثقة بالنفس حـني يقابـل أنـاس يعـرفهم 

 .ًجيدا أو حني يناقش أفكار أو نظريات يفهمها بشكل جيد

 – املدبر العقل

 وقائـدة مـصممة اآلخـرين، قـراءة عـىل وقـادرة تحليلية شخصية املدبر العقل

 ومنهـا الواجهة عنً بعيدا الخلفية يف تبقى أن تفضل متحفظة كونها .بالطبيعة
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 يكـون الغالـب ويف اإلسـرتاتيجي، التخطـيط عىل قدرة املدبر العقل وميتلك .اآلخرين تقود

 التـي الشخـصية وهـي .بهـا ميـر التـي الظروف مع التكيف عىل وقادر كبري بشكلً مطلعا

 .تطبيقه ميكن الواقع إىل نظريات من األفكار تحويل عىل بالقدرة تتميز

ال ميانع مـن تـويل اآلخـرين . يتوقع العقل املدبر الكامل يف نفسه، وكذلك من اآلخرين

وميكـن وصـف العقـل املـدبر بأنـه ذو . ً اآلخـر كـفء وقـادرامسؤولية قيادته مـا دام

إنطـوايئ، : ميولـه الشخـصية. شخصية حاسـمة، متفـتح العقـل، يقـض، عمـيل ونظـري

نـسبة . وهو أحد العقالنيـني حـسب نظريـة كريـيس لألمزجـة. حديس، عقالين، وصارم

حسب دراسة أجريت عىل عينة من الـشعب األمـرييك  أصحاب شخصية العقل املدبر

 %.4-2 ترتاوح بني

 :املدبر العقل شخصية عىل عامة نظرة

الحالـة األوىل داخليـة . يف تعامله مع العامل الخارجي، العقل املـدبر لـه حـالتني

.  حدسـه ليأخـذ موقـف مـن األشـياء مـن حولـهباسـتخدامحيث يقوم البطل 

بالتعامل مـع املواقـف  والحالة األخرى خارجية ومن خاللها يقوم العقل املدبر

 العقــل املــدبر يعــيش يف عــامل األفكــار. حــسب ماميليــه عليــه عقلــه ومنطقــه
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ًوغالبـا مـا يكـون . والتخطيط اإلسرتاتيجي، وهو يقدر لحد كبري الـذكاء، املعرفـة، والكفـاءة

وكذلك هو حاله عنـدما . لديه مستوى عايل من تلك األشياء يحاول الوصول إليها وتحقيقها

 .ينظر ويتوقع من اآلخرين

 العقــل املــدبر وحدســه يــساعده عــىل مالحظــة مايحــدث يف العــامل مــن حولــه، ئيــةانطوا

 يجمـع املعلومـات باسـتمرار، عقله واحتامالت يحاول تركيز طاقته لتوليد أفكار وباستمرار

وهـو رسيـع البديهـة ويـستطيع فهـم أي نظريـة . ويحاول ربطها واستنتاج العالقات بينها

ً ولكن غالبا ما تكـون رغبتـه لـيس يف فهـم النظريـة أو ً.جديدة متر عليه برسعة كبرية جدا

 .الفكرة، بل إيجاد تطبيق منطقي وعميل لها

طبيعته وحاجته للتنظيم، إيجاد نظام يف العمل، باإلضافة إىل نظرة الثاقبـة، تـساعده عـىل 

ليس من السهل فهـم أفكـار وتـصوراته، . وضع األفكار يف صيغة مبسطة ومفيدة للمجتمع

ًغالبا ما يكون ذلك مـن خـالل .  املدبر بطبيعته يحاول وضعها يف شكل مبسطولكن العقل

قيامه بتحويل أفكاره إىل نظام أو تطبيق مبسط ميكن رشحه بشكل أسهل من لو حاول رشح 

 العقـل املـدبر ال يـؤمن بـرشح أفكـاره بـشكل مبـارش،. النظرية التي بني عليها هـذا النظـام

ولكـن تقـديره للعلـم قـد يجعلـه . ها يف الغالب معقدةًويجد صعوبة يف رشحها خصوصا كون
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يتخطى ذلك ويقـوم بـرشح نظرياتـه لـبعض النـاس إن رأى فـيهم الـشغف والقـدرة عـىل 

 .التعلم

العقل املدبر قائد بطبيعته، ولكنه يفضل التواري والبقاء يف الخلف، إىل حني بروز الحاجـة 

يـساعده عـىل ذلـك قدرتـه عـىل الرؤيـة . لتوليه للقيادة حينها يتسلم القيادة ويـربع فيهـا

وهـو . ًللحالة مبوضوعية، وأيضا قدرته عىل تغيري العمليات التـي تـتم بـشكل غـري صـحيح

ًمخطط إسرتاتيجي ذو قدرات عالية جدا، له قـدرة عـىل املقارنـة بـني األفكـار والعمليـات 

 .الحالية واألفكار البديلة وإختيار األفضل أو وضع مخطط يف حاالت الطوارئ
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 الفصل الرابع

 أنواع الشخصية



 اط األمن- التحليل-املفهوم                                                                     الشخصيةقوة  | 88

 



 89|   الشخصيةقوة                                          األمناط                             - التحليل-املفهوم

 

 أمناط الشخصية: أوال

 منط الشخصية أ، و منط الشخصية ب

من املصطلحات الحديثة نسبيا، وقد شاع هـذا ) أ ، ب(يعترب مصطلح منط الشخصية 

املصطلح عىل نطاق واسع يف كثري مـن املجـاالت خاصـة يف مجـال الـسلوك وعلـم الـنفس 

الدراسات التي قام بها الـدكتور ارة إىل أن هذا املصطلح جاء نتيجة  وتجدر اإلش. واالجتامع

أمراض القلب يف املركز الطبي ملستشفى سـان فرانسيـسكو  راي روزمنان املدير املساعد ملركز

يوجد فـصائل للشخـصية كـام يوجـد يف الستينات امليالدية حيث وجدت هذه الدراسات أنه 

وأن )  ب(و) أ(صية ، وتم تصنيفها إىل منطـني هـام فصائل للدم، تدعى بأمناط سلوك الشخ

لهذه الفصائل من األمناط السلوكية عالقة مبارشة بأمراض القلـب، واألوعيـة الدمويـة مـن 

 .ضغط الدم وزيادة نسبة الكولسرتول 
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 النمط الشاميل والجنويب والرشقي والغريب

 النمط الشاميل -1

  )اإلنفعايل اإلنطوايئ(

فعايل وتعني أنه رسيع الحركـة، وهـذا يعـود إىل أسـباب خاصـة ان ذيك حريك شجاع -

بجهازه الهرموين، ونظرا لنشاطه املفرط الذي الميكنه التحكم فيه، فهو يقـوم بعـدة أعـامل 

يف وقت واحد، ويرسع العمل، فيهمل التفاصيل، وقد يؤثر ذلـك عـىل الدقـة والجودة،إنـه 

  .ال تفصيليةصاحب الشمولية، ينظر إىل األمر بنظرة شمولية 

 انطوايئ، وهذا يعني أنه ال يفضـل تعـدد العالقـات واتسـاعها، فيكتفـي بالعالقـات - 

العائلـيـة املـحـدودة، والـصـداقات القليـلـة والـنـادرة ـجـدا، وـهـذا يـعـود إىل ـقـدرات جـهـازه 

  :الشخص الشاميل العصبي، وبناء عىل هاتني الصفتني األساسيتني ميكن أن نقول بأن
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دامئا يشعر أنه ال وقت لديه، ولديـه إحـساس مـضاعف  ا، رسيع الحركة،شخص عجول دامئ

وال يهـتم بالتفاصـيل  عادة يتمتع بالنشاط والحيوية، فرتة طويلة من اليـوم، بقيمة الوقت،

  .تجده ذكيا غالبا وأفكاره عبقرية  كثريا، بقدر ما يهتم بتقديم الحلول املبتكرة،

  :من صفات الشاميل األساسية أيضا

م قدرته عىل تكوين عالقات اجتامعية عديدة، إنه ال يستطيع فعـل ذلـك، إمنـا يكتفـي عد

بالعالقات السطحية والناجحة غالبا مع الناس، لكنه ليس ممن يفضلون العالقات العميقة 

إنه يكتفي بالعالقات األهلية، كام أنـه ال يتواصـل معهـم كثـريا أو عـىل الـدوام،  كالجنويب،

واإلنطوائية فيه ليست سلبية، وليست مرضا، وإمنا صـفة  نطوايئ أيضا،ولهذا فهو يعرف باإل

 .الـلـهتساعده عىل الرتكيز، ملا يتمتع به من جهاز عصبي نشط ما شاء 

 :النمط الرشقي

 االسرتخايئ االنطوايئ

 :يتميز بصفتني) الرشقي ( وهنا تجدون أن هذا النمط  منظم هادئ حكيم

  أيـــضا، االنفعاليـــةه بطـــيء الحركـــة، أي بطـــيء وتعنـــي أنـــ: االســـرتخائية: األوىل 
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 أيضا، ولذلك فهو يتسنى لـه أن يركـز عـىل ببطء، ويتخذ قراراته ببطء يتحرك ببطءفيفكر 

التفاصيل، ويدقق يف الجودة، والتحليل، ويتأىن كثريا ويرتدد مرارا، إنه شـخص مـنظم جـدا، 

فـإن كـان الـشاميل ذا  مرتب، يهمه النظام والرتتيب، لديه طموح ولكنـه طمـوع مـدروس،

فالـرشقي طموحـه العـام هـو أن  طموح خاص وابتكاري ومييل إىل تكوين رشكته الخاصـة،

  .يرقى يف سلمه الوظيفي، وينال الدرجات العلمية العالية

: الثانية  الناس رغم أنه انطوايئ، وتهمه سمعته العامة، ومظهره العام،بآراءإنه شخص يهتم 

ه فيها مع الشاميل، فهو ال مييل إىل تكوين العالقات، وليس لديه انطوايئ، وهذه صفة يتشاب

قاعدة كبرية من األصدقاء كالجنويب، ونظرا لبطئه وانطوائيته يعتقد اآلخـرون أنـه خجـول، 

... وضعيف الشخصية، لكنه بالعكس شخص طبيعي جدا، وله صفاته الخاصـة كـام ذكرنـا، 

 . نظرا لطبيعة جهازه العصبيلكنه مييل إىل اإلنطوائية شأنه شأن الشاميل

وبشكل عام نظرا إىل خـوف الـرشقيني مـن التغيـري، أو ألنهـم ال يتـصفون باملرونـة 

الكافية لتقبـل التغيـريات، فهـم عـىل سـبيل املثـال، كـانوا مـن الـسباقني ملهاجمـة 

 الهواتف النقالة أول ما ظهـرت، وكـانوا مـن الـسباقني لتجنـب الكـامريا يف الهـاتف
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م ال مييلــون إىل التغيــريات الحديثــة، إال بعــد أن تــصبح عــادة ويتقبلهــا كــل النقــال، إنهــ 

، ويضفون عـىل االجتامعياملجتمع، وهم مهمون يف املجتمع إذ إنهم يحافظون عىل اإلرث 

 .العامل طابع القيمة األصيلة

 الشخصية الشاملية الرشقية

 :أهم صفاته األساسية

ومن  س رسيعا، وليس بطيئا، ولكنه انطوايئ أيضا،، أي متوسط الحركة، لياالنفعاليةمتوسط 

  منظم، والنظام يجعل عملـه أجمـل،  أهم صفاته، أنه يتخذ قارارت ذكية، لكنها مدروسة،

فهي تعطيـه مظهـرا متكـربا،  معطاء، لكن انطوائيته، تضعف حظه، شخص منجز، وخدوم،

يدفعـه إىل اإلعتنـاء لكـن نـصفه الـرشقي  ويعتقد اآلخرون أنه مغرور، مع أنه ليس كذلك،

وانطوائيته تجعله يهرب رسيعا من أمام الناس، وينىس أن يلقي  بنفسه، واإلهتامم مبظهره،

حـساس ورقيـق املـشاعر، لكنـه   إنه شخص يعتمد عليه، ويتحمل املسؤولية، التحية غالبا،

 :النمط الجنويب اليعرف كيف يعرب عن أحاسيسه،
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ــساطي اجتامعــي ــز اســرتخايئ انب ــنمط ي حــاملهــادئ غري  أهــم صــفتني أساســيتني يف ال

 : الجنويب

 االسرتخائية، أي بطئ الحركة، والتأين، فهو يف ذلك يشبه الرشقي، لكنه يختلف عنـه أمـر - 

 لـدى الجنـويب، تجعلـه شخـصا االسـرتخائيةإن  ،االجتامعيـة، مبعنـى االنبساطيةمهم، وهو 

  ، ويعرف بأنه شخص غرائزي،ستمتاعاالهادئا، بطيئا قليل الحركة، يحب النوم، ومييل نحو 

 بـالغرائز األوليـة، كحبـه للنـوم، والطعـام والجـنس، والحـب، االسـتمتاعأي أنه مييـل نحـو 

  .االجتامعيةواملديح، والعالقات 

 انبساطي، أي أنه اجتامعي، يتـصف بقدرتـه عـىل تكـوين قاعـدة اجتامعيـة كبـرية، - 

 يكسب اآلخرين، بل ويحب أن يجعـل ويتمتع بالعالقات العامة الناجحة، يعرف كيف

عالقاته عميقة نوعا ما، يحب الرجل من هذا النوع أو املـرأة، أن تتنـاول طعامهـا مـع 

كـام يحـب اقتـسام األنـشطة االجتامعيـة مـع ) مع أصدقائه إن كان رجـال( صديقاتها 

  .اآلخرين

 :النمط الغريب
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  منطلق حر متجدد انفعايل انبساطي

  : النمط الغريبأهم صفتني أساسيتني يف

فهو مثله مثل الشاميل يف الرسعة العجلة، إنه يرى بأن الحياة قصرية ويجـب أن :  انفعايل- 

تعاش بـشكل ممتـع، يريـد أن يـستمتع بكـل لحظـة مـن لحظـات الحيـاة، يحـب املتعـة 

  .يف ذلـــك فهـــو كالـــشاميل... والبهجـــة، ومنطلـــق، ويف رصاع دائـــم مـــع الوقـــت، 

ي أنــه نــشط اجتامعيــا، يتمتــع بالقــدرة عــىل تكــوين العالقــات  انبــساطي اجتامعــي، أ- 

العديدة، ومنفتح عـىل النـاس واملجتمعـات األخـرى، مـرن فعـال، يحـب أن يتغـري يف كـل 

مجتمع وفق ما يناسبه، من السهل أن يسمع لوجة نظرك املخالفة وقد تغري أنت رأيه، إنه 

و إن كان رجال، يحب ركوب الدراجات مييل إىل األنشطة املبتكرة، فه ،االبتكارمتجدد يحب 

متعـدد العالقـات، وقائـد  الهوائية مثال، والدراجات املائية، وغريها من األلعـاب الجامعيـة،

للمجموعات، ذيك، ملاح، بل شديد الذكاء عبقـري، لكنـه ال يـستغل ذكـاؤه يف إنجـاز أشـياء 

 ون فــضوليون،الغربيــ ،االســتمتاععمليــه بقــدر مــا يــستغله ليحــصل عــىل أكــرب قــدر مــن 
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  . إىل القمر، إنهم ال يعرفون املستحيلاإلنسان إنهم السبب يف وصول 

 

 أنواع الشخصيات وكيفية التعامل معها: ثانيا 

   الودود ذو الشخصية البسيطةاإلنسان

 طيب القلب و يرحب بزواره و مقبـول مـن -ء و بشوش و تتميز أعصابه باالسرتخاء ىهاد

 يرغب يف سامع اإلطـراء -ً يثق بالناس و يثق أيضا بنفسه -ألمان  لديه الشعور با-اآلخرين 

 يرى - يتحاىش الحديث حول العمل - حسن املعاملة و املعرش و كثري املرح -من اآلخرين 

  نفسه بخري و اآلخرين بخري أيضا

 كيف نتعامل معه ؟ 

وع املطـروح و  املحافظة عـىل مناقـشة املوضـ- قابله بإحرتام و حافظ عىل اإلصغاء الجيد 

ّ تـرصف بجديـة - حاول العمل عىل توجيه الحديث إىل الهدف املنشود -عدم الخروج عنه 

  عند الحاجة

 الشخص املرتدد 
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ً تتصف مواقفه غالبا بالرتدد - تظهر عليه عالمات الخجل و القلق -يفتقر إىل الثقة بنفسه 

 مييل لإلعتامد عـىل اللـوائح - يضيع وسط البدائل العديدة - يجد صعوبة يف إتخاذ القرار -

 - يطلب املزيد مـن املعلومـات و التأكيـدات - كثري الوعود و ال يهتم بالوقت -و األنظمة 

   يرى نفسه أنه ليس بخري و اآلخرين بخري

  كيف نتعامل معه ؟

 التخفيـف مـن درجـة القلـق و الخجـل بأسـلوب الوالديـة - محاولة زرع الثقة يف نفسه -

 أعمـل عـىل - عىل إتخاذ القرارات و أظهـر لـه مـساويء التـأخري يف ذلـك  ساعده-الراعية 

 أفهمـه أن الـرتدد يـرض -ً أعطه مزيدا من التأكيـدات -توفري نظام معلومات جيد لتزويده 

 . يحرتم بثباته و قدرته عىل إتخاذ القراراإلنسان أفهمه أن -بصاحبه و بعالقته مع اآلخرين 

 الشخص العنيد

 يرفض الحقائق الثابتة ليظهـر درجـة -نظرك و ال يرغب يف اإلستامع إليها  يتجاهل وجهة -

 .  ليس لديه إحرتام لآلخرين و يحاول النيل- صلب ، قاس يف تعامله -عناده 

 كيف نتعامل معه ؟ 
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 أطلـب منـه قبـول وجهـة نظـر - أرشك اآلخرين معك ليك توحد الرأي أمام وجهـة نظـره 

ً أخـربه بأنـك سـتكون سـعيدا لدراسـة وجهـة -وا إىل إتفاق اآلخرين ملدة قصرية ليك تتوصل

 الشخص الخشن  و لكن...... نعم :  استعمل أسلوب -نظره فيام بعد 

 ال يحاول تفهم مشاعر اآلخـرين ألنـه -ً قايس يف تعامله حتى أنه يقسو عىل نفسه أحيانا -

يحاول أن يـرتك لـدى  - يكرث من مقاطعة اآلخرين بطريقة تظهر تصلبه برأيه -ال يثق بهم 

 لديـه القـدرة - مغرور يف نفسه لدرجة أن اآلخـرين ال يقبلـوه -ًاآلخرين إنطباعا بأهميته 

 يرى نفسه أنه بخـري و لكـن اآلخـرين ليـسوا -عىل املناقشة مع التصميم عىل وجهة نظره 

 .بخري

  كيف نتعامل معه ؟

صغي إليـه  حـاول أن تـ- أعمل عىل ضبط أعصابك و املحافظة عىل هـدوئك -

 ال تحـاول إثارتـه بـل - تـام للتعامـل معـه اسـتعداد تأكد من أنك عىل -ًجيدا 

ً كـن حازمـا - حاول أن تستخدم معلوماته و أفكـاره -جادله بالتي هي أحسن 

 - املحرتم عىل قدر إحرتامه لآلخرين اإلنسان أفهمه إن -عند تقديم وجهة نظرك 
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ــات و األحاديــث املنا  ......نعــم :  اســتعمل معــه أســلوب -ســبة  ردد عــىل مــسامعه اآلي

 . و لكن

  

 الشخص الرثثار

 ميكن مالحظة رغبته - يعتقد أنه مهم - كثري الكالم و يتحدث عن كل يشء و يف كل يشء -

 يـتكلم عـن كـل يشء باسـتثناء املوضـوع املطـروح -يف التعايل إال أنه أضعف مـام تتوقـع 

 . خيال ليثبت وجهة نظره واسع ال- يقع يف األخطاء العديدة -للبحث 

  كيف نتعامل معه ؟

ألـسنا ... يـا سـيد :  أنفاسـه ، قـل لـه استعادة قاطعه يف منتصف حديثه و عندما يحاول -

 .  أثبـت لـه أهميـة الوقـت و أنـك حـريص عليـه-بعيدين عـن املوضـوع املتفـق عليـه ؟ 

 الشخص الذي تتصف ردود فعله بالبطء و الربود 

 يتميـز بدرجـة عاليـة مـن اإلصـغاء و -التفـاهم معـه يتميز بالربود و يصعب 

  يتهـرب مـن- ال يرغب يف اإلعرتاض عىل األفكار املعروضـة -يتفهم املعلومات 
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ـــه  ـــة إلي ـــئلة املوجه ـــىل األس ـــة ع ـــاطفي-اإلجاب ـــري ع ـــو غ ـــرين فه ـــل لآلخ   . ال ميي

 كيف نتعامل معه ؟ 

فتوحـة التـي تحتـاج إىل  وجـه إليـه األسـئلة امل-عالجه بأسلوبه من خالل إصغائك الجيـد 

ً لتكن بطيئا يف التعامل معه و - استخدم معه الصمت لتجربه عىل اإلجابة -إجابات مطولة 

  . و الوداالحرتام اظهر له -ال تترسع يف خطواتك 

 الشخصية املعارضة دامئا

ًال يبايل باآلخرين لدرجة أنه يرتك أثرا سيئا لـديهم  ًا يف  يفتقـر إىل الثقـة لـذا تجـده سـلبي-ً

 ال - تقليدي و ال تغريه األفكار الجديـدة و يـصعب حثـه عـىل ذلـك -طرح وجهات نظره 

 - االعرتاضات، يضع الكثري من  عنيد ، صلب-هو شخصية غري مجددة مكان للخيال عنده ف

ً يلتــزم بــاللوائح و األنظمــة املرعيــة نــصا ال روحــا -ًيــذكر كثــريا تاريخــه املــايض   ال مييــل -ً

 . ًا من الفشلللمخاطرة خوف

 ؟كيفية التعامل معه

التعرف عىل وجهة نظره من خـالل موقفنـا اإليجابيـة معـه تـدعيم وجهـة نظـرك 

   أكـد لـه عـىل أن لـديك العديـد مـن الـشواهد التـي-باألدلة للرد عىل اعرتاضـاته 
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 لـتكن - قـدم أفكـارك الجديـدة بالتـدريج -عدم إعطائه الفرصة للمقاطعة -تؤيد أفكارك 

  . ولكننعم :  استعمل أسلوب -ملك معه ًورا يف تعاًدامئا صب

 الشخص مدعي املعرفة

 متعـايل ، و يحـب الـسيطرة الكالميـة و -ً ال يصدق كالم اآلخرين و يبدي دامئـا اعرتاضـه -

 يفتخر و يتحـدث عـن نفـسه طيلـة - عنيد ، رافض ، و متمسك برأيه -مييل إىل السخرية 

  . يحاول أن يعلمك حتى عن عملك أنت-خرين  شكاك ، و يرتاب بداوفع اآل-الوقت 

  كيف نتعامل معه ؟

 تقبل تعليقاته و لكن عليك أن تثابر يف عرض -متاسك أعصابك و حافظ عىل هدوئك التام 

 اخـرت الوقـت املناسـب ملقاطعتـه يف - ألجأ يف مرحلة ما إىل اإلطراء و املدح -وجهة نظرك 

:  استعمل أسـلوب -ً منه أبدا االنتقام ال تفكر يف -ًا ً لتكن واقعيا معه دامئ-مواضيع معينة 

  ولكن...... نعم 

 الشخص املتعايل

يعتقد أن مكانه وسط املجموعة ال ميثـل املكانـة التـي يـستحقها و أن ذلـك  -

  يحاول تصيد السلبيات لـدى اآلخـرين و-ميثل مستوى أقل بكثري مام يستحق 
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  امل اآلخرين بتعال العتقـاده أنـه فـوق الجميـع يع-يحاول إيصالهم إىل املواقف الحرجة 

  كيف نتعامل معه ؟

 الــسؤال املفتــوح معــه ، ألنــه ينتظــر ذلــك ليحــاول إثبــات أن لديــه اســتخدام ال تحــاول -

املعلومات املتخصصة حول املوضوع املطروح أكرث بكثري مام لديك ، ألنه يشعر عند توجيه 

 -. ل و أن رأيـك ال ميثـل أي قيمـة بالنـسبة لـهالسؤال املفتوح إليه أنـه هـو حـالل املـشاك

إنك فعالً عىل حق و لكن لو فكرت معـي : و لكن ، مثال ...... نعم : استعمل معه أسلوب 

  .....يف 

 .الشخص كثري املطالب

 يـصعب التعامـل معـه بكـرثة - صعب املراس ، و لكنه ليس مـن الـشاكني أو الغـضبانني -

ــــب  ــــ-املطال ــــه ألن ت ــــك بإلحاح ــــثالً يحرج ــــفره م ــــد س ــــة عن ــــه خدم   ؤدي ل

  كيف نتعامل معه ؟

طلبـه و تحدثـه يف شـأنه أخربه أنـك سـتفكر يف : عالجه باملراوغة و التسويف 

إننـي مـرتبط : ل لـه ، و عندها تستطيع أن تفكـر فعـالً مبـا سـتخربه ، قـًالحقا
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   يب مرة ثانيةاالتصال، أرجو أال تتواىن يف مبواعيد كثرية

  الباحث عن األخطاءالشخص

 لديـه - يتصيد األخطـاء عـىل درجـة عاليـة -الهجوم خري وسيلة للدفاع : مقولته املشهورة 

ً تـراه يتنقـل مـن مكـان آلخـر بحثـا عـن -ًدامئا مجموعة من األسئلة ليواجه بها اآلخـرين 

    ملشاعر اآلخريناحرتام ليس لديه -األخطاء 

  كيف نتعامل معه ؟

 أصغ - ال تفتح له الباب الكامل ليقول كل ما عنده -عىل أعصابك معه  ال تفقد السيطرة -

 ال تعطيـه الفرصـة - أفهمه أن لكل إنسان حـدود يجـب أن يلتـزم بهـا -إليه بدرجة عالية 

   للسيطرة الكالمية

   )الشخصية غري السوية(اضطراب الشخصية  :ثالثا

شذ عن ما يتوقع من مثلـه هي منط من السلوك والخربات الشخصية لدى الفرد تختلف وت

   :ويتمثل ذلك يف. يف مجتمعه

 غرابة طريقة تفكريه يف ذاته والناس واألحداث من حوله أي يف طريقـة تقـويم األحـداث -

   .واملواقف
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املـشاعر ليـست متناسـقة مـع الحـدث إمـا زيـادة أو ( عدم اتـزان مـشاعره وانفعاالتـه - 

 )ًنقصانا

  .واجباتـه مقابـل حاجـات اآلخـرين اضطراب القدرة يف ضـبط الـذات وفهـم حاجاتـه و- 

ً اضطراب تعامله مع من حوله نظرا النطالقه يف ذلك من سامت شخصيته -  ْ الـشك : مثال(َ

ويتمثـل اضـطراب الشخـصية يف تـدهور ( الشديد، التـشاؤم الـشديد، الحـساسية املفرطـة

لتـدهور تلـك وتزداد درجة ا. إنتاجية الفرد الوظيفية أو الزوجية أو االجتامعية أو الدراسية

  .كلام كانت الشخصية مضطربة بدرجة أكرب

  أنواع الشخصيات غري السوية

  :حــسب التعريــف الطبــي النفــيس؛ فــإن أنــواع الشخــصيات غــري الــسوية هــي كــام يــيل

 الشخصية الفصامية -1

 الشخصية شبه الفصامية -2

 الشخصية الحدية-3
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 الشخصية الهستريية-4 

  الشخصية الرنجسية- 5 

 .يكوباتيةالشخصية الس-6

 الشخصية االكتئابية-7

  الشخصية التجنبية- 8

 الشخصية االعتامدية-8

 .الشخصية الوسواسية-9

 الشخصية العدوانية-10

 الشخصية السادية-11

   الشخصية املازوخية-12

من البـرش % 3 -1الجدير ذكره أن هذه الشخصيات املضطربة توجد كل واحدة منها لدى 

ند الكثريين بدرجات مختلفة كام قد توجد أما سامتها دون حد االضطراب فهي موجودة ع

  .سامت أكرث من شخصية لدى فرد واحد

  :الشخصية الفصامية
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تتسم هذه الشخصية باالنطوائية والعزلة واالنفصال عن الواقع وعدم الرغبـة يف العالقـات 

الحميمة، وامليل إىل األنشطة والهوايات الفردية وال يتأثر عادة بنقد اآلخـرين كـام يتـصف 

  .ربودة املشاعر واالنفعاالتب

ًونظرا لسمة العزلة األساسية يف هذه الشخصية لذا فإن أصحابها لهـم أسـاليبهم التفكرييـة 

الخاصة؛ ألنهم يستمدون أفكارهم مام يقرؤه ومام متيل عليهم آراؤهم أكرث مـن تواصـلهم 

  .حدةُمع اآلخرين ألن البنية النفسية لديهم ال ترغب بالخلطة بل تستمتع بالو

  :الشخصية شبه الفصامية

تتسم بغرابة األطوار واضطراب إدراك الواقع وعدم سـلوك منـط محـدد يف حياتـه بـل هـو 

أفكاره خياليـة بعيـدة عـن . الذي ال يتنبأ مبا قد يفعل أو كيف يفكر يف أي مستجداإلنسان

ة واضـح هـذا الفـرد يف العـاد. الواقع كام أن سلوكياته تشذ عن مثل من يحيا مثل ظروفـه

  .َّاالضطراب لآلخرين إال أنه قد يتلبس فكرة معينة وينافح من أجلهـا مهـام كانـت غريبـة

 )املرتابة(الشخصية الشكاكة 



 107|   الشخصيةقوة                                          األمناط                             - التحليل-املفهوم

تتسم هذه الشخصية بالشك دون وجود ما يدعم ذلك الشك سوى الظنون التي ال تعتمـد 

قه وذويه له وما هذا الفرد يكون مشغول البال باحتامل عدم استمرار والء رفا. عىل حقيقة

مستوى الثقة التي يجب أن يعطيها لهم ويرى أن اآلخرين ال يرون حقيقـة مـا يحـاك لـه، 

كام أنه يتجنب العالقة الحميمة العتقاده أن ما يقوله لغريه قد يستخدمه ضده إضافة إىل 

أنه ال ينىس أخطاء اآلخرين وال يغفرها لهـم ويـسعى إىل قـراءة املعـاين الخفيـة للحـوادث 

درجة تثري التوتر فيمن يتعامل معهم من الناس ويربط األحـداث ببعـضها بـشك شـديد، ب

  .فهو دائم البحث عن ما يريح شكوكه

  :الشخصية الحدية

نفسه ذات بعـد واحـد، ففيـه التطـرف الـشديد يف التفكـري واملفـاهيم حيـث 

و هـ. املثالية الشديدة ثم الخـروج مـن القـيم ثـم العـودة ثانيـة إىل املثاليـات

متطرف يف عالقاته مع التقلب خالل ساعات أو أيام بني الحب املفرط والبغض 

عنده اضطراب يف تصور الذات كام أنه فجـايئ يف تـرصفاته . املفرط لذات اآلخر

يـشعر . ويتسم بعدم االستقرار يف املشاعر واالنفعاالت التي تسبق عادة أفكاره

  قدرة عـىل ضـبط نوبـاتبفراغ الذات وعدم وضوح الهدف وعنده ضعف يف ال
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  .الغضب

  :الشخصية الرنجسية

شعور غري عادي بالعظمة وحب وأهمية الذات وأنه شخص نادر الوجود أو أنـه مـن نـوع 

ًينتظر من اآلخرين احرتاما من نـوع خـاص . خاص فريد ال ميكن أن يفهمه إال خاصة الناس

يـا اآلخـرين وظـروفهم يف لشخصه وأفكاره، وهو استغاليل، ابتزازي، وصويل يستفيد من مزا

تحقيق مصالحه الشخصية، وهو غيور، متمركز حول ذاته يستميت من أجل الحصول عـىل 

  .املناصب ال لتحقيق ذاته وإمنا لتحقيق أهدافه الشخصية

  :الشخصية الهستريية

يشعر الفرد منهم بعدم االرتياح حينام ال يكـون محـط نظـر . تكرث بني النساء بشكل خاص

ًنظـرا لـنقص (خرين لذا تجدهم يعتمدون عىل مظاهرهم يف شد انتباه اآلخـرين وتركيز اآل

ويــسعون لنيــل اإلعجــاب دون تقــديم أي أمــر ذي عمــق أو فائــدة، مــشاعرهم ) الجــوهر

  .سطحية وعندهم قابلية شديدة لإليحاء

  :الشخصية الوسواسية
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ىل التعامـل مـع تتصف هذه الشخصية باالنشغال املفرط بدقائق األمور، وعدم القـدرة عـ

  .ًروح النظام، وإمنا التصلب يف التعامل تقيدا بحرفية األنظمة ال معانيها

ُوهذه الشخصية تبـالغ يف املثاليـة، واإلرساف يف العمـل بـال اسـرتخاء، وعـدم القـدرة عـىل 

االعتامد عىل اآلخرين يف إنجاز األعامل، وانعدام املرونة والعناد يف ذاته، كـام تتـسم عـادًة 

  .ًخل والضمري الحي جدا لدرجة املرض ويبالغ يف حفظ األشياء غري املهمةبالب

  :الشخصية االعتامدية

يتصف الفرد بـصعوبة إنجـازه لقراراتـه وأعاملـه اليوميـة دون الرجـوع املتكـرر 

كام أنه ال يعارض اآلخرين لخوفه من أنه قـد يفقـد . اململ لآلخرين واستشارتهم

قد يقوم ببعض األعامل أو السفر ملسافات طويلـة عونهم ومساعدتهم؛ لذا فإنه 

من الصعب عىل مثل هذا الفرد البـدء يف مـرشوع . يك يحصل عىل دعم اآلخرين

ال يرتـاح للوحـدة ولـذا فإنـه يـرسع يف بنـاء . بسبب نقص الثقة ال نقص الطاقة

 .عندما تنتهي عالقته الحميمة الحاليـة) كمصدر للعناية به(عالقة حميمة أخرى 



  األمناط-  التحليل-املفهوم                                                                     قوة الشخصية | 110

  .عنده خوف مستمر مقلق من أن يرتك ليتخذ القرار بنفسه

  :الشخصية التجنبية

يتجنب الفرد الذي يتصف بها تلك املهام الوظيفية التي تتطلـب تواصـالً مـع اآلخرين؛لـذا 

هنـاك خـوف مسـتمر . تجده ال يختلط مع اآلخرين إن مل يتأكد بأنه سيكون محط قبولهم

للقـاءات االجتامعيـة وشـعور بعـدم الكفـاءة ولـذا تجـده مييـل إىل من النقد يف املحافل وا

  .إنه الشعور العام بالنقص. السكوت مع اآلخرين

  :الشخصية االكتئابية

إنهـا . تنظر بسوداوية إىل مختلـف جوانـب الحيـاة. ترفض أي عمل أو نشاط بسبب كآبتها

  .أعراض االكتئاب حينام تتمثل يف شخصية فرد طول حياته

  :ية املازوخيةالشخص

هي تلك الشخصية التي تجد الراحة وتستمتع حينام يتعدى عليها الغري بـاألذى الجسـدي 

  .واملعنوي، لذا تسعى أن تكون يف مواطن أذى اآلخرين لها
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 الذات ، والقدرات والعمل عىل إثبات الجميع من اجل إليهتنمية الشخصية هدف يسعى 

 للشخصية تـساعدنا عـىل تقبـل الشخـصية بـسامتها سـواء أخرىتساب سامت تنميتها واك

وبالتايل الشعور بالرضا عن النفس ، هكـذا تكـون الـسعادة الداخليـة  مميزاتها او عيوبها ،

 . عن نفسه ويستطيع مواجهة العامل بأرسه بكل صعابه ومشقاتهاإلنسانلريىض 

 رشوط تنمية الشخصية : أوال

 :ىال تنىس هدفك األسم

ونقصد ذلك الهدف األعىل الذي يسمو فوق املصالح املادية والغايات الدنيوية ، وال يواجه 

املسلم مشكلة يف تحديـد الهـدف األكـرب يف وجـوده ، ولكـن املـشكلة تكمـن يف الغـرق يف 

ًتفاصيل الحياة وتعقيداتها ، وبالتايل يصبح إحساسنا وشعورنا للهـدف ضـعيفا رتيبـا ، مـام  ً

 . للطاقة التغيريية ال تصل إىل املستوى املجدي لتنمية الذاتيجعل توليده

  :القناعة برضورة التغيري

 يظــن كثــري مــن النــاس أن وضــعه الحــايل جيــد ومقبــول أو أنــه لــيس األســوأ عــىل كــل

ــه محــدودة ، ولــذلك فــإن مــا هــو    حــال ، وبعــضهم يعتقــد أن ظروفــه ســيئة وإمكانات
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املرء حني يتطلع إىل التفوق عىل ذاتـه والتغلـب عـىل ، والحقيقة أن !! فيه ال ميكن تغيريه 

ــت  ــات التحــسني أمامــه مفتوحــة مهــام كان ــصعاب مــن أمامــه ســوف يجــد أن إمكان  ال

 .ظروفه 

 :الشعور باملسؤولية 

 بجسامة األمانة املنوطة بـه ، تنفـتح لـه آفـاق ال حـدود لهـا للمبـادرة اإلنسانحني يشعر 

 عـز الـلــهنيه اللحظة التي سيقف فيها بني يدي للقيام بيشء ما ، يجب أن يضع نصب عي

وجل فيسأله عام كان منه ، إن علينا أن نوقن أن التقزم الذي نراه اليوم يف كثري من النـاس 

 !!ما هو إال وليد تبلد اإلحساس باملسؤولية عن أي يشء 

 :اإلرادة الصلبة والعزمية القوية

) الريـايض (  ، ويف هذا السياق فـإن وهي رشط لكل تغيري ، بل ورشط لكل ثبات واستقامة

ًيعطينا منوذجا رائعا يف إرادة االستمرار ، فهو يتدرب الكتساب اللياقة والقـوة يف عـضالته ،  ً

، وهكذا فإن تنمية الشخـصية مـا هـي  الرتهل فإن عليه مواصلة التدريبوحتى ال يحدث

 .إال استمرار يف اكتساب عادات جديدة حميدة 
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 ة الشخصيةمبادئ تنمي: ثانيا

 :تنمية الشخصية عىل الصعيد الفردي

 :التمحور حول مبدأ 

 أن يعيش وفق مبادئه ، وأراد إىل جانب ذلك أن يحقق مـصالحه إىل الحـد اإلنسانإن أراد 

، إنـه مـضطر يف كثـري مـن األحيـان أن !! األقىص ، فإنه بذلك يحـاول الجمـع بـني نقيـضني 

 ، وقد أثبتت املبادئ عـرب التـاريخ أنهـا قـادرة يضحي بأحدهام حتى يستقيم له أمر اآلخر

عىل االنتصار تارة تلو األخرى ، وأن الذي يخرس مبادئه يخـرس ذاتـه ، ومـن خـرس ذاتـه ال 

 !!يصح أن يقال أنه كسب بعد ذلك أي يشء 

 :املحافظة عىل الصورة الكلية

 كـل األبعـاد ، إن املنهج اإلسالمي يف بناء الشخصية يقوم عىل أساس الـشمول والتكامـل يف

ًوليس غريبا أن نرى من ينجذب بشكل عجيب نحو محور من املحـاور ويـرتك باقيهـا دون 

 :أدىن أدىن اهتامم ،وحتى ال نفقد الصورة الكلية يف شخصياتنا يجب أن نقوم بأمرين

ــــي ــــسياق االجتامع ــــع ال ــــة م ــــن أجــــل املقارن ــــا م ــــا خــــارج ذواتن  ًالنظــــر دامئ

 دمـــة بنائنـــا ألنفـــسنا يف تحقيـــق أهـــدافنا الكليـــةالنظـــر الـــدائم يف مـــدى خ  العـــام
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ًإن قطرات املاء حـني تـرتاكم تـشكل يف النهايـة بحـرا ، كـام تـشكل ذرات  العهود الصغرية 

ً رجـال عظـيام ، وقـد اإلنـسانالرمل جبالً ، كذلك األعامل الطيبة فإنها حـني تـرتاكم تجعـل 

ه بعـادات وسـلوكيات زامـأثبتت التجربـة أن أفـضل الـسبل لـصقل شخـصية املـرء هـو الت

 .محددة صغرية

 :عمل ما هو ممكن اآلن

، فـذلك ! ًعلينا أن نفرتض دامئا أننا مل نصل إىل القاع بعد ، وأن األسوأ رمبا يكون يف الطريق 

 ينتهـز الفـرص وال ينـشغل بـاألبواب التـي أغلقـت ، ويجـب أن تعتقـد أن اإلنـسانيجعل 

دري متى سيكون ، وال يعني ذلـك أن ننتظـر حنـى التحسن قد يطرأ عىل أحوالنا لكننا ال ن

 بارش ما هو ممكن اآلن: ًتتحسن ظروفنا بل ليكن شعارنا دامئا 

  :املهامت الشخصية: ثالثا

يجب أن تكون لدينا مجموعة من الوصايا الصغرى تحدد طريقة مسارنا يف حركتنا اليومية 

 :، وهي مبثابة مبادئ ثابتة 

 ً  دامئاالـلـهاسع ملرضاة 

  ستحرض النية الصالحة يف عمل مباحا
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  ال تجادل يف خصوصياتك

  النجاح يف املنزل أوالً

  حافظ عىل لياقتك البدنية ، وال ترتك عادة الرياضة مهام كانت الظروف

  ال تساوم عىل رشفك أو كرامتك

  استمع للطرفني قبل إصدار الحكم

  تعود استشارة أهل الخربة

  دافع عن إخوانك الغائبني

  هل نجاح مرءوسيكس

  ًليكن لك دامئا أهداف مرحلية قصرية

  ًوفر شيئا من دخلك للطوارئ

  أخضع دوافعك ملبادئك

 طور مهارة كل عام

 :تنمية الشخصية عىل صعيد العالقات مع اآلخرين

 :تحسني الذات أوالً 
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وا يف داخل كل منا قوة تدفعه إىل الخارج باستمرار ، فنحن نطلـب مـن اآلخـرين أن يقـدر

ظروفنا وأن يفهموا أوضاعنا وأن يشعروا بشعورنا ، ولكن قليل من الناس من يطلـب هـذا 

الطلب من نفسه ، قليل منهم من يقدر شعور اآلخرين ويفهـم مطـالبهم ، إن األب الـذي 

ًيريد من ابنه أن يكون بارا مطالب بأن يكون أبا عطوفا أوالً ، والجار الذي يريد من جريانه  ً ً

 .له يد العون يجب أن يبذل لهم العون وهكذاأن يقدموا 

 : اإلشارات الغري لفظية

إننا بحاجة يف كثري من األحيان أن نعرب عن تقديرنا وحبنا لآلخرين بـشكل غـري مبـارش 

يفهمه اآلخرين ، إن اإلشارات الغري لفظية والتـي متثـل عيـادة املـريض أو تقـديم يـد 

 حتـى الـصفح عـن زلـة لهـو يف الغالـب أشـد العون يف أزمة أو باقة ورد يف مناسبة أو

ًوأعمق تأثريا يف الـنفس البـرشية ، وال شـك أن هـذا األمـر بحاجـة إىل معرفـة ومـران 

 .ومترس ليك نتقنه

 :املسافة القصرية 

ً من إخوانه من يكون له أخا يستند إليـه يف امللـامت اإلنسانما أجمل أن يصطفي 

 سه ، فيـسقط معـه مؤونـة التكلـف مـنويعينه وقت الشدائد ويبوح له مبا يف نف
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 بحاجة ماسة إىل هؤالء اإلنسانجراء تلك املسافة القصرية التي تقرب قلوبهم إىل بعضها ، و

ً، فقد أثبتت بعض الدراسات أن الذين يفقدون شخصا يثقون بـه وقريبـا مـنهم لهـم أشـد  ً

 ملـشاق نـساناإلعرضة لالكتئاب ، بل وإن بعض صور االضطراب العقيل تنشأ من مواجهـة 

 ذلـك األخ الحمـيم ، فليحـسن اإلنـسانوصعوبات كربى دون من يسانده ، لذلك إن وجد 

 .معارشته ، وليؤد حقوقه ، وليصفح عن زالته 

  :االعرتاف والتقدير

مـن فـضلك اجعلنـي : ( كل شخص يولد وعـىل جبهتـه عالمـة تقـول : من األقوال الرمزية 

فـضالً : ( بني الناس تناقلوا بينهم رسالة صامتة تقول ، فكلام وقع اتصال ) أشعر أنني مهم 

ً مهـام كـان عبقريـا وفـذا وناجحـا فإنـه يظـل اإلنـسان، ف)اعرتف بكياين ، ال متر يب غري آبه  ً ً

ًمتلهفا ملعرفة انطباع الناس عنه ، وكثريا ما يؤدي التشجيع إىل تفجري أفضل ما لـدى األمـة  ً

 عليـه وسـلم حيـث وصـف أصـحابه الـلــهي صىل من طاقات كامنة ، وكان ذلك فعل النب

بصفات متيزهم عن غريهم ، إن اكتشاف امليزات التي ميتلكها النـاس بحاجـة إىل نـوع مـن 

 .الفراسة واإلبداع ، وقبل ذلك االهتامم 
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 :تأهيل النفس للعمل ضمن فريق

األعـامل ، إن الواقع يشهد أننا نعيش يف عامل يزداد فيه االعتامد عىل املجموعات يف إنجـاز 

وذلك لتعقد املهامت يف العمل الواحد ، وحتى يرتفع مستوى األداء واإلنتاجية يف العمـل ، 

إن كثري من الناس يعيش حالة من النمو الزائد يف الفردية ، فتجده يـنجح يف أعـامل كثـرية 

 ًتتطلب عمالً فرديا ، فإذا ما عملوا يف لجنة أو مجموعة فإنهم يسجلون نتائج سـلبية وغـري

  اإلنـسان، وحتـى يتأهـل !!ىل نهـضة األمـة يف منتهـى الـسوء مشجعة ، ومـردود ذلـك عـ

 .حسن االستامع واإلصغاء لوجهة نظر اآلخرين

 .فهم كالً من طبيعة العمل ودوره يف ذلك العمل

 .فهم الخلفية النفسية والثقافية ألفراد املجموعة التي يتعاون معها

  . يف كل جزئية يف العمل املشرتك تحتاج إىل قرارالحرص عىل استشارة أفراد املجموعة

 . االعرتاف بالخطأ ومحاولة التعلم منه

  .عدم اإلقدام عىل أي ترصف يجعل زمالءه يسيئون فهمه

  .عدم إفشاء أرسار العمل أو التحدث عن أشياء ليست من اختصاصه
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  .النصيحةاملبادرة لتصحيح أي خطأ يصدر من أي فرد من أفراد الفريق وفق آداب 

  . تعاىلالـلـهتحمل ما يحدث من تجاوزات وإساءات من األفراد واحتساب ذلك عند 

 .إذا تعذر عليه االستمرار ضمن الفريق فعليه أن يفارقهم بإحسان وأن يسرت الزالت

 



 اط األمن- التحليل-املفهوم                                                                     الشخصيةقوة  | 122

 



 123|   الشخصيةقوة                                          األمناط                             - التحليل-املفهوم

 

 

 سادسالفصل ال

 الثقة بالنفس وتقدير الذات
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تعريف الثقة

سه واعتباره لذاته وقدراته حـسب الظـرف الـذي الثقة بالنفس هي حسن اعتامد املرء بنف

مـن ذلـة أو ( ودون تفـريط )عجـب أو كـرب أو عنـاد(دون إفراط  )املكان، الزمان( هو فيه

وهي أمر مهم لكل شخص مهام كـان وال يكـاد إنـسان يـستغني عـن ).خضوع غري محمود

 بقدراتـه نـساناإلالثقـة هـي إميـان . الحاجة إىل مقدار من الثقة بالنفس يف أمر من األمور

 .وإمكاناته وأهدافه وقراراته، أي اإلميان بذاته

  يقول جرودون بايرون

 .إن الثقة بالنفس هي االعتقاد يف النفس والركون إليها، واإلميان بها

 معلومة عن الثقة بالنفس

الثقة ال تعني الغرور والغطرسة، وإمنا هي نوع من االطمئنان املدروس إىل إمكانية تحقيق 

 اح والحصول عىل املبتغىالنج

  التصورات الخاطئة عن الثقة

ــري ــق بنفــسه وذاك غ ــذا واث ــا، فه ــودة متام ــا أو مفق ــا موجــودة بكامله  إنه

 واثق أبدا، والواقـع أن الثقـة بـالنفس تـتاموج ارتفاعـا وانخفاضـا بحـسب مقوماتهـا 
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فالشخص الذي يتحدث  )املوقف، املكان، الزمان واملوضوع(والظروف املحيطة

وضوع يعلمه جيدا تكون ثقته أفضل مام لـو تحـدث يف موضـوع اليعلـم يف م

عنه إال القليل، أما إذا كان مؤرش الثقة مرتفعا بغض النظر عن مقومات الثقـة 

ــشخص ــة يف ال ــدل عــىل عل ــة ( فهــذا ي ــصاحبه ثقــة ظاهري ــذات ي ــضخم ال ت

والعكس صـحيح فـإذا كـان مـؤرش الثقـة منخفـضا دامئـا رغـم تـوفر  ...)زائفة

تحقري الـذات يـصاحبه ضـعف ( ت الثقة فهذا يدل عىل علة يف الشخصمقوما

 )يف الثقة بالنفس

أنها تقتيض العناد واإلرصار والثبات عىل الرأي وإن كان خاطئا، والـصحيح أن 

الواثق بنفسه يغري رأيه إذا اتضح له الصواب يف غريه، وسري الـواثقني بأنفـسهم تـشهد 

يغـري موقـع املعـسكر  غـزوة بـدر ه وسـلم يف عليـالـلـه صىل الـلـهبذلك فهذا رسول 

بأخـذ بـرأي أم  الحديبيـة ويأخذ بـرأي الـصحايب بعـدما اتـضح لـه صـوابه وكـذلك يف

يف تـرك  عمر يأخذ برأي غزوة تبوك فيحل احرامة ويحلق رأسه ويف أم سلمه  املؤمنني

 .باالشرتاك يف فضل الزادنحر اإلبل النواضح والقيام بدال عنه 
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إمـا ( أنها تقتيض الـسيطرة عـىل اآلخـرين والـتحكم فـيهم والتـسلط علـيهم

بقسوة الحجة واإلقناع أو بقسوة النظام والقوانني اإلدارية أو األعـراف االجتامعيـة أو 

 ..بالتسلط

أنها تقتيض نبذ الحياء والتسلح بيشء من الجرأة املبالغ فيهـا، وهـذا يدفعـه 

ام أمـور اليقرهـا األدب وحـسن الخلـق مثـل التـدخل يف خـصوصيات النـاس إىل اقتح

 .والسؤال عن أمورهم الشخصية ونحو ذلك

 .إنها تنعكس عىل القدرة عىل املفاخرة واملباهاة والتحدي والتعاظم والتعايل

  ؟الـلـههل تعارض الثقة ب

س ألنـه ال تعـارض بـني الثقـة بـالنف, الـلــهالثقة بـالنفس ال تعـارض الثقـة ب

 .والتوجه إليه يف طلب الحاجات ودفع املكروهات,  عز وجلالـلـهواالعتامد عىل 

الثقة بالنفس ال تعني االعتامد عىل النفس والركون إىل قدرتها واالعتداد بهـا 

 واالعـتامد عليـه الـلــهبل إن من الثقة بالنفس أحسان أظن ب, الـلـهدون االلتجاء إىل 

 .دون تواكل
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 اإلفـراط يف االعتـداد بـالنفس وتفـضيلها عـىل الـلـهالذي يتعارض مع الثقة ب

 الغري

الن الواثق بنفسه ينسب , الـلـهأما الثقة السليمة بالنفس فال تعارض الثقة ب

 .الفضل ألهله والنعم لربه تعاىل

 هل هي وراثية أم مكتسبة ؟هل أستطيع اكتساب الثقة ؟:  الثقة

لد، فهـؤالء األشـخاص الـذين نعـرف الثقة تكتسب وتتطور ومل تولد الثقة مع إنسان حني و

أنهم مشحونون بالثقة ويسيطرون عىل قلقهم، وال يجدون صـعوبات يف التعامـل والتـأقلم 

 ثـم بتطـوير أنفـسهم الـلــهيف أي زمان أو مكان هم أناس اكتـسبوا ثقـتهم بالتوكـل عـىل 

 .واالرتقاء بها

 آثار الثقة السليمة بالنفس ؟

 .والسعادة االرتياح النفس والطأمنينة

 .النجاح يف مجاالت الحياة، العلمية واملهنية واالجتامعية

ّتجعلك مدركا لقدراتك ومهاراتك ومن ثم، القدرة عىل تطوير الذات وتنميـة  ً

 .املهارات
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 .مل مع األزمات واملشكالت والصعابالقدرة عىل التعا

 .تشعرك أن حياتك مميزة عن حياة سواك

 .تنتشلك من براثن العجز والسلبية والهزمية النفسية

 .ألنها مصدر طاقتك:  توضح لك هدفك

 .، وتشدك بقوة لتحقيق هدفكواألمل بالطموح متدك

 الذات

 .َّمؤنث ذو مبعنى صاحب:  ذات

ِمال وذات أفنان ذات هي: يقال  ٍ. 

  .ومثناها ذواتا 

 :املفهوم الفلسفي للذات

و يعـود ذلـك " . الـذات " اهتم الفالسفة و علـامء الـنفس اهتاممـا كبـريا مبفهـوم 

للدور الذي تلعبه الذات يف املواقف الحياتية اليومية ، و عالقتها الجدليـة بـالواقع 

و يتعلـق مفهـوم الـذات ، عـادة ،بتـصور الفـرد عـن ، االجتامعي الذي تعيش فيـه

 تصور الناتج عن تفاعـل الفـرد مـع املجتمـع مـن حولـه مـن بـرش و ذلك ال،نفسه
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و يختلف الفالسفة و علـامء الـنفس بعـض الـيشء يف ! حيوانات و بيئة اجتامعية و عقلية 

 و ميكننا ان نتخذ النفسنا ، تـصورا للـذات ، هـو ، ،بعض التفاصيل املتعلقة مبفهوم الذات 

 و هذا املفهـوم هـو قريـب مـن مفهـوم الـنفس ،انه الذات الفاعلة ، أو الفاعل االجتامعي

و لفهـم . البرشية ، التي هي حصيلة تفاعل ، عوامل داخلية وراثية ، وخارجيـة مجتمعيـة 

 عـىل سـبيل لنأخـذو .  نفهمه من خالل بعض العلـامء و الفالسـفة أنمفهوم الذات علينا 

 الخ... .جورج هربرت ميد ، كارل ماركس : املثال العلامء 

 األسـاس الـذي يتحـول مبوجبـه الفـرد إىل فاعـل اجتامعـي ، لـه أنهاالذات ، عىل يرى ميد 

 صـورة نفـسه ، وصـورة اآلخـرين ، اإلنـسانّارتباط باآلخرين ،إذ مـن خـالل الـذات يكـون 

لهذا .  هناك عالقة تبادلية بني الذات و املجتمع أنو . بوصفها موضوعات أساسية للتفاعل

 .  ، تشمل العقل والنفس ، فالذات عند جورج هربر ت ميد

فالنفس البرشية ، هي بتعبري آخر ، الذات الفاعلـة بالتـآزر مـع العقـل البـرشي ،و 

هـي تنـشا عــرب عمليـات التفاعــل ، واكتـساب الخــربة املتولـدة عنــه وعـن طريــق 

  جــزء عفــوي: و الــنفس عنــد ميــد جــزءان . اســتخدام الرمــوز واللغــة واإلشــارات
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جـزء اآلخـر اجتامعـي ضـمريي ، ناشـئ عـن القـيم واملعـايري  وال،مندفع أطلـق عليـه األنـا

ورغـم إن ميـد مل يـؤرش حالـة مـن . والتوقعات االجتامعية أطلق عليه ،الذات االجتامعية 

الرصاع بني الفرد واملجتمع ، لكنه أوضح ، بان أالنا ، ال تخضع دامئا لسيطرة أو ضبط الذات 

د االجتامعيـة ، ويـسلك سـلوكا قـد ال يتوقعـه  يخرتق القواعاإلنساناالجتامعية، بدليل إن 

 .اذا فالذات عند ميد ، هي الفرد عرب عالقاته التبادلية مع اآلخرين. اآلخرون منه

أما األنا . فأالنا هي الذات التي تفكر وتعمل ، أي األنا الفاعل . والذات هي فاعل ومفعول 

و الذات عند ميد ، . جي لألفراد ، بذاته ، كموضوع يف العامل الخاراملفعول فهي وعي الذات

فالذات الخارجية ، عند ميـد ، . يصعب فصلها عن مفهوم األنا املفعول أو الذات الخارجية 

تنبثق عن األفعال الكالمية والحوارية ، مام يعمل عىل تطوير الوعي بفكرة الذات ، لهـذا ، 

أمـا الـذات . ن نجد إن الـذات الداخليـة إمنـا هـي اسـتجابة الفـرد التجاهـات اآلخـري

إذ تعمـل . الخارجية فهي اتجاهات اآلخرين ومواقفهم ، كام يفهمها ويتصورها الفـرد 

وبالتايل فان الفـرد يتحـول ، عنـد التفاعـل . هذه االتجاهات عىل تكوين األنا املفعول 

   و،معهــا ، إىل أنــا داخليــة ، تنظــر برؤيــة متكاملــة داخليــة وخارجيــة ، تجــاه اآلخــر 
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اذا فالذات هي عملية انعكاسية  .الذات الداخلية هي حصيلة تفاعل بيولوجي واجتامعي 

وهـذا يشـري إىل أن الـذات تقـع يف عمليـة تفاعـل مـع . ، بني ذات الفرد والعامل الخـارجي 

رضورة إن وهـذا يعنـي بـال. املجتمع ، كموضوع ، متناقض معها ، ولـيس مجـرد نتـاج لـه 

يخلـق مبوجبـه منطـه السـلويك ، بـدال مـن .  من املمكن إن يخلق وعيـا خاصـا بـه اإلنسان

ال تتـفـق وطبيـعـة ) مبـيـد(ومـثـل ـهـذه الطروـحـات الخاـصـة . االـسـتجابة الحتمـيـة للواـقـع 

  .الطروحات التي جاء بها ماركس

، " الـذات "مام يجعل مصطلح. هوية الوجود) أو الروح( هيغل ، فقد جعل ، من الفكر أما

ية ، وإمنـا إىل أي موضـوع ، طاملـا يسـوده االنسـجام اإلنسانعند هيجل، ال يشري إىل الذات 

   .والتامثل اللذان يجعالن املوضوع ما هو عليه

فامركس ، يرى بان الذات هي حصيلة لتأثري الحياة املادية ، املـؤثرة يف مجمـل 

تيـب وعـي الـذات ، أو عنارص الوجود االجتامعي ، الذي يعمل بـدوره عـىل تر

) . الطبيعـة ( الـذات تقـع يف حالـة جـدل مـع املوضـوع أنويـرى ،  . اإلنسان

 فهـي ذات إذا. فالطبيعة متثل عنرصا خارجيا ، ومستقال ، وغريبـا عـن الـذات 

  السيطرة ، حيث يصـبح الفـردإىل يتحكم بها عقل مهيمن ، ينزع إذمسيطرة ، 
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عتـرب ي" الذات و املوضـوع " فالعقل ن و ميثل الذات يف ثنائية . مجرد رقم يف كتلة عددية 

و هكذا تتحول آلية . ان سيطرته عىل املوضوع ، هي سيطرة عىل العامل و محاولة لتنظيمه 

ثم يتحـول العقـل املوضـوعي  . اإلنسان سيطرة عىل إىلالسيطرة من سيطرة عىل الطبيعة 

 .و بذلك انقطعت الصلة بني الفرد و املجتمع . أدايت عقل إىل

لعقل عىل املوضوع ، تعني سيطرته عىل كل ما  تيودور أدورنو ، فيجد بان سيطرة اأما

و بالتايل ، هـي سـيطرة ، . و هي سيطرة تقيض عىل استقاللية الذات و تفردها . عداه 

 سيطرة تؤدي اىل سيطرة الالمعقول أنها.  التدمري الذايت إىل أن تقود الحضارة إىلتؤدي 

  انــه خــصم أو عــدو النظــرة اىل اآلخــر عــىلأنهــا. عــىل العقالنيــة الــشكلية الــسائدة 

 إىل نفيـه أو أو تحجيمه او عدم الـرد عليـه ، بـل عزلـه إقصاءه أو يجب التخلص منه 

الخــارج لــئال يفــسد القطيــع الــذي تــسيطر عليــه تلــك الــذات املتورمــة ن املهيمنــة ، 

 .املسيطرة

 ، البد من أن يحدد رغباته وأهدافه وذاتـه ، بالتقابـل اإلنسانو يذهب ميد إىل إن 

والفـرق بـني الـذوات الفاعلـة يكمـن يف قـدرتها عـىل تنظـيم الواقـع . قـع مع الوا

  وتشكيل خط خاص بها ، ومـع ذلـك يفـرق ميـد بـني مـرحلتني ، يف تفـسري الواقـع
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األوىل هي مرحلة الرؤية الفردية للواقع ، والتي تنشأ عن توجهات الـذات . من قبل الذات

والتي يبدأ فيها ) النحنوية (ية الجامعية ، والثانية هي الرؤنحو اآلخرين واتجاههم نحوها 

وبالتأكيـد فـان . الفرد بالتفكري من خالل منظور الجامعة ، وليس من خالل منظـور الفـرد 

هذا يعمل عىل تكييف الذات مع الواقع والرؤية النحنوية هي مبثابة انصهار األنـا واآلخـر 

الـذي ميثـل ) اآلخر املعمم ( يف بوتقة الذات بحيث يصبحان كال واحدا وهذا ما يولد فكرة

 .فكرة الجامعة التي تحتضن ذلك الفرد

فالـذات .  تـشكل جـزءا مـن الكـل االجتامعـيأنهـاأما جارلس كويل ، فهو يرى الذات عىل 

و  . اإلبـداعلكن لديها قابليـة كبـرية للخلـق و . تتولد تلقائيا نتيجة لعالقة الفرد باملجتمع 

ي عالقـة تبادليـة وليـست عالقـة خارجيـة وحتميـة كـام  و املجتمع هاإلنسانالعالقة بني 

بيـنام .  لعبـة مقهـورة اجتامعيـااإلنـسانفدوركهايم يجعل مـن . ذهب إىل ذلك دوركهايم 

 وهـي اإلنـسانيؤكد كويل عىل ان الشخصية هي نتاج للجامعات األولية التي يتفاعل فيها 

. لق كويل مـن الـذات الفاعلـة و بهذا ينط. تنمو وتتطور بفعل شبكة العالقات االجتامعية 

 .فدراسة املجتمع لديه تبدأ مـن الفـرد ، وهـذا مـا يعكـس اهـتامم كـويل مبفهـوم الـذات 
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و . فالنفس البرشية ، عند كويل ، هي ذات متفاعلة ، تتعامل وتتفاعل مع الـذوات األخـرى

 يــشعر بذاتــه مــن خــالل انعكــاس اثــر ســلوكه وتــرصفاته عــىل ســلوك اآلخــرين اإلنــسان

وتكـون .  يتصور نفسه ، ويقيمها ، مـن خـالل تقيـيم اآلخـرين لـه اإلنسانف. نطباعاتهم وا

نتيجة ذلك ، حالة من التوقع ، القامئة عىل تصور اآلخرين ، يف ضوء تصورهم عـن ذواتنـا ، 

  .فننقد ذاتنا ونخضعها للتقييم املوضوعي، من خالل رؤية اآلخرين لها 

 ، فقد أكد عىل ان للمكانة االجتامعية دور كبري يف تغيـري  جورج زميلاألملاين الفيلسوف أما

 يتـأثر إىل حـد كبـري اإلنـسانالن . فهـي تـؤثر عـىل تـشكل الـذات . ية اإلنسانرؤية الذات 

بطبيعة الدور الذي يؤديه ، وعندما ينتقل الفرد مـن مكانـة إىل أخـرى جديـدة فـان ذاتـه 

 واملكانات كام تـدخل اعتبـارات جديـدة أيضا تتعرض إىل التغري النسبي باختالف األشخاص

يف السلوك تجاه اآلخر ومدى االهتامم بتقييمه لسلوكنا ، هل هو اقل منـا مكانـة أم أعـىل 

ــرد  ــات الف ــؤثران يف أولوي ــات واألدوار ت ــشابه يف األدوار أم ال ؟ إن املكان ــد ت ــل يوج ؟ه
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 تقيـيم جديـد لـه طـاءوإعومقدماته النفعية والعقالنية مام يسمحان بإعادة تقويم اآلخر 

  .يختلف عن التقييامت السابقة 

لكن الفيلسوف يورغن هابرماس ، ال يرى الذات عـىل حـق دومـا ، و لـيس مـن حقهـا ان 

الذوات االخرى ( تفرض مواقف عىل اآلخرين ، كام و ليس من حقها ان تقيم آراء اآلخرين 

 طـرح مـا لـديها مـن فكـر ، تأن إالفـام عـىل الـذات . عىل انها عىل صواب او عىل خطا ) 

 هـو الـذي يقـرر مـدى تقبـل تلـك اآلراء او األخـرى ثم تنسحب ، و الحـوار مـع الـذوات 

 تتحدد مبدى قبـول تلـك أفكارفقيمة مكا تقدمه الذات من . املواقف التي تعرضها الذات 

انهـا ذات  . االخـتالفاآلراء من قبل الـذوات املتحـاورة يف جـو مـن التـسامح و التنـوع و 

صلية ، ال قيمة حقيقية لها ، اال مبا تقدم من قدرة عىل التواصل ، مع شبكة من الذوات توا

التي تتعامل معها او تتداول معهـا او تتـداخل ، او تتفاعـل معهـا ، داخـل املجتمـع الـذي 

  .تعيش فيه 

 تقدير الذات

 .خفضة إىل نفسه، هل هي عالية أم مناإلنسانيعنى به مقدار الصورة التي ينظر فيها  
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. تقدير الذات مهم جدا من حيث أنـه هـو البوابـة لكـل أنـواع النجـاح األخـرى املنـشودة

فمهام تعلم الشخص طرق النجاح وتطوير الـذات، فـإذا كـان تقـديره لذاتـه وتقييمـه لهـا 

ضعيفا فلن ينجح يف األخذ بأي من تلك الطرق للنجاح، ألنه يرى نفسه غري قادر وغري أهل 

 .لنجاحوغري مستحق لذلك ا

، بل هـو مكتـسب مـن تجاربـه يف الحيـاة وطريقـة رد اإلنسانو تقدير الذات ال يولد مع 

وسـن الطفولـة هـام جـدا ألنـه يـشكل نظـرة . فعله تجاه التحديات واملشكالت يف حياتـه

الطفل لنفسه، فوجب التعامـل مـع األطفـال بكـل الحـب والتـشجيع، وتكلـيفهم مبهـامت 

 .ديرا وثقة يف أنفسهم، وكذلك املراهقنييستطيعون إنجازها فتكسبهم تق

وهناك عالمات تظهر عىل الشخص ذو التقدير املنخفض للذات، منهـا االنطوائيـة، الخـوف 

من التحدث عىل املالء، إتعاب النفس يف إرضاء اآلخرين لتجنب سامع النقد مـنهم، بـل إن 

نهـا عمليـة العنف والعدوانية وعدم تقبل النقد هـي صـور مـن ضـعف تقـدير الـذات، أل

 .هروب من مواجهة مشكالت النفس كام سيأيت
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، فإن الثقة بـالنفس هـي نتيجـة تقـدير والثقة بالنفس و ال يجب الخلط بني تقدير الذات

 .تايل من ال ميلك تقديرا لذاته فإنه يفتقد الثقة بالنفس كذلكالذات، وبال

وضعف تقدير الذات ينمو بسبب كرثة الهروب من مواجهة مشكالتنا وجروحنا الداخليـة، 

والحـل يكمـن يف مواجهتهـا ومعالجتهـا . وتغطيتها وعـدم الرغبـة يف إثـارة الحـديث عنهـا

 بأخطـاءه وبعيـوب نفـسه، لـذلك اناإلنسبرسعة، ولكن هذا يتطلب شجاعة يف أن يعرتف 

كانت املهمة األوىل يف معالجة نقص تقدير الذات هي رفع مستوى الشجاعة عند الشخص 

ورفع مستوى الشجاعة يكون بالحـديث اإليجـايب للـنفس . ليواجه عيوبه ويعمل عىل حلها

أحب نفـيس أنا أقدر نفيس، أنا :" بأنها غالية وعزيزة ولها قدر عايل عند صاحبها، كأن يقول

وبالتايل فإن حبها وحـب الخـري لهـا ". وهي رائعة وتستحق كل الخري وأفضل املوجود دامئا

 .يدعوان بالتأكيد إىل تخليصها من أي شوائب أو عيوب قد تنقص من قدرها أو تضعفها

 :ابرز سامت األشخاص أصحاب الحس املرتفع بتقدير الذات• 

 .الهدوء والسكينة- 



139|   الشخصيةقوة   األمناط- التحليل-املفهوم

.لحسن السجية والخصا- 

.والعزمية الحامس- 

.والقدرة عىل التعبري الرصاحة- 

.والتفاؤل االيجابية- 

.االعتامد عىل النفس- 

.والتعاون العالقات االجتامعية- 

.الحسم بالشكل الصحيح- 

.تطوير الذات- 

فهم ال يتورطون أبدا يف عادات روتينية ضارة بهم سواء يف تنـاول الطعـام أو الـرشاب أو • 

.النوم

.يحافظون عىل رؤية واضحة للطريق الذي يسريون فيه• 

 ميكــن أن تجــدهم يف أي وقــت هــامئني بــال هــدف أو متعــرثين يف طريــق رغــم أنهــم ال• 

.حريصون عىل التوقف إلعادة شحن طاقاتهم من وقت ألخر
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لديهم القدرة عىل التعبري بتلقائية عندما يرغبون يف ذلك لكنهم يـستطيعون أن يظهـروا • 

 .تحكام فائقا يف عواطفهم إذا أرادوا أن تقود عقولهم قلوبهم

 .يتوقعون األفضل من الناس ومن العامل من حولهم• 

 .نادرا ما يظهرون العجز بسبب القلق أو الخوف وال يبدو أنهم يطيلون التفكري يف الندم• 

ال يسعون دامئا للحصول عىل موافقة اآلخرين أو أرائهم قبل أن يتخذوا قرارا أو يتـرصفوا • 

 .يف أمر ما

 يحتـاجون بالـرضورة للتوجيـه مـن اآلخـرين حتـى إنهم يستمتعون بصحبة أنفـسهم وال• 

 .يساعدهم عىل االسرتخاء أو العمل بكفاءة

 .إنهم يتولون املسئولية الكاملة عن تأمني ومراقبة استقرارهم املايل• 

 .تجاه اآلخرين عىل اختالف عقائدهم وثقافاتهم والثقة هؤالء األشخاص يظهرون الود• 

ــاءات •  ــصيبهم العــادل مــن االهــتامم يف االجتامعــات اللق ال يحــاولون اخــذ أكــرث مــن ن

 .االجتامعية
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يبدو عليهم االهتامم باالستامع إىل اآلخرين متامـا كـام يحرصـون عـىل أن يـستمع إلـيهم • 

 .اآلخرين

 .وضمستعدون للتنازل والتفا• 

 .ال يزعجهم نجاح أو سعادة اآلخرين• 

بشكل طبيعـي وأيـضا مـستعدون أن يـشاركهم اآلخـرون يف  القيادة غالبا يربزون يف دور• 

 .السلطة والنفوذ

 .قيام بشكل صحيح ليك ينوبوا عنهم يف القيام ببعض األعاملميكنهم تفويض غريهم لل• 

 .يقفون بصالبة للمطالبة باحتياجاتهم وحقوقهم• 

 .لديهم القدرة عىل اإلصالح الذايت• 

 .يعلنون عن مواطن القوة واالنجاز التي حققوها• 

ني يسعدون باالعرتاف بآي نقائص أو أخطاء ألنهم دامئا يبحثون عن وسائل وطرق لتحـس• 

 .سلوكهم وأدائهم

 .ال يهدرون الكثري من الطاقة أو الوقت يف معارك مع أصحاب النقد العدواين الهدام• 
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 .يرحبون بالنقد البناء والنصائح املفيدة• 

 .منهمكني بشكل مستمر يف مرشوعات تعليمية أو للتنمية الشخصية• 

 

 



 143|   الشخصيةقوة                                          األمناط                             - التحليل-املفهوم

 

 املراجع

الطبعـة الـسابعة، .  اليونانيـةقصة الفلـسفة ).1970(أحمد أمني، زيك نجيب محمود 

 .مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش، القاهرة

مكتبـة . مـدخل إىل علـم الـنفس العـام ).1980(أحمد فـائق، محمـود عبـد القـادر 

 .األنجلو املرصية، الثاهرة

ترجمة أحمد عبد العزيز سالمة، سلسلة عـامل . أرسار النوم ).1992(ألكسندر بوربيل 

 .، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت163د املعرفة، العد

ترجمـة لطفـي فطـيم، دار الكاتـب . أزمة علـم الـنفس املعـارص ).1968(بولتزير ج 

 .العريب، القاهرة

ترجمة سيد محمد غنيم، الطبعـة الثالثـة، دار . الشخصية ).1989(ريتشارد الزاروس 

 .الرشوق، القاهرة



 اط األمن- التحليل-املفهوم                                                                     الشخصيةقوة  | 144

ترجمة مصطفى إبـراهيم مـصطفى، . التنبؤ الورايث ).1988. (، ريتشارد هـ.زولت هـ

 .، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت130سلسلة عامل املعرفة، العدد 

سلسلة كتاب العـريب، . طبائع البرش، دراسات نفسية وإجتامعية ).1985(فاخر عقل 

 .، الكويت6العدد 

دار فينـوس للطباعـة . لـة إجتهاديـةتاريخ علم الـنفس، محاو ).1978(قدري حفني 

 .والنرش، القاهرة

ترجمــة فــرج أحمــد . نظريــات الشخــصية ).1978(كــالفن هــول، جــاردنر لينــدزي 

 .أمسرتدام-الكويت-وآخرين، الطبعة الثانية، دار الشايع للنرش، القاهرة 

سلـسلة عـامل املعرفـة، العـدد . الهندسـة الوراثيـة واألخـالق ).1993(ناهد البقصمي 

 .، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت174

الهيئة املـرصية . تصدع الشخصية يف نظريات علم النفس ).1986(يوسف الحجاجي 

 .العامة للكتاب، القاهرة




	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	110_2.pdf
	111_2.pdf
	112_2.pdf
	113_2.pdf
	114_2.pdf
	115_2.pdf
	116_2.pdf
	117_2.pdf
	118_2.pdf
	119_2.pdf
	120_2.pdf
	121_2.pdf
	122_2.pdf
	123_2.pdf
	124_2.pdf
	125_2.pdf
	126_2.pdf
	127_2.pdf
	128_2.pdf
	129_2.pdf
	130_2.pdf
	131_2.pdf
	132_2.pdf
	133_2.pdf
	134_2.pdf
	135_2.pdf
	136_2.pdf
	137_2.pdf
	138_2.pdf
	139_2.pdf
	140_2.pdf
	141_2.pdf
	142_2.pdf
	143_2.pdf
	144_2.pdf
	145_2.pdf
	146_2.pdf
	147_2.pdf
	148_2.pdf
	149_2.pdf
	150_2.pdf
	151_2.pdf
	152_2.pdf
	153.pdf
	154.pdf
	155.pdf
	156.pdf
	157.pdf
	158.pdf
	159.pdf
	160.pdf
	161.pdf
	162.pdf
	163.pdf
	164.pdf
	165.pdf
	166.pdf
	167.pdf
	168.pdf
	169.pdf
	170.pdf
	171.pdf
	172.pdf
	173.pdf
	174.pdf
	175.pdf
	176_2.pdf
	177_2.pdf
	178_2.pdf
	179_2.pdf
	180_2.pdf
	181_2.pdf
	182_2.pdf
	183_2.pdf
	184_2.pdf
	185_2.pdf
	186_2.pdf
	187_2.pdf
	188_2.pdf
	189.pdf
	190.pdf
	191.pdf
	192.pdf
	193.pdf
	194.pdf
	195.pdf
	196.pdf
	197.pdf
	198.pdf
	199.pdf
	1100.pdf
	1101.pdf
	1102.pdf
	1103.pdf
	1104.pdf
	1105.pdf
	1106.pdf
	1107.pdf
	1108.pdf
	1109.pdf
	1110.pdf
	1111.pdf
	1112.pdf
	1113.pdf
	1114.pdf
	1115.pdf
	1116.pdf
	1117.pdf
	1118.pdf
	1119.pdf
	1120.pdf
	1121.pdf
	1122.pdf
	1123.pdf
	1124.pdf
	1125.pdf
	1126.pdf
	1127.pdf
	1128.pdf
	1129.pdf
	1130.pdf
	1131.pdf
	1132.pdf
	1133.pdf
	1134.pdf
	1135.pdf
	1136.pdf
	1137.pdf
	1138.pdf
	1139.pdf
	1140.pdf
	1141.pdf
	1142.pdf
	1143.pdf
	1144.pdf
	1145.pdf
	1146.pdf

