
  

  

  

 1Representational Systemلنظم التمثیلیة ا

–السمع –البصر ( على الرغم من أننا جمیعا نتشارك في وجود الحواس الخمس 
 (اللمس-الشم–الذوق 

إال أن ھناك أشخاصا یعتمدون في إدراك ما یحصل في عالمھم ومحیطھم على حاسة 
واحدة أكثر من 

الحواس األخرى، أي یستقبلون المدخالت من معلومات أو خبرات وینقلونھا ویخزنوھا 
ویشكلونھا في 

أذھانھم بطریقة ما وفق أنظمة ثالثة و ھي ما یعرف باألنظمة التمثیلیة 
حسیة، سمعیة، و بصریة، وأحیانا یضاف لھم نوعا آخر ھو النمط غیر المحدد أو 

 .الرقمي
ند كل شخص وتتباین حدتھا وقوتھا من شخص آلخر،ھذه األنظمة موجودة ع

 Preferredوتجد أن كل شخص سیفضل نمطا محددا یسمى النمط المفضل أو الغالب
Representational System ،

.بل إنھا تختلف في الشخص نفسھ في أوقات أو مراحل مختلفة من عمره
 .فیوصف الشخص على أنھ بصري أو حسي أو سمعي

بمعنى قد . آخر  Lead Systemلدیھم نظام مفضل معین و نظام قائدبعض األشخاص 
یكون

نظام الشخص الغالب أو المفضل ھو النظام البصري لكن النظام الذي یلج إلیھ أوال في 
استدعاءه 

، وقد یتفق )النظام التخزیني (إلدراكاتھ وخبراتھ المخزنة في عقلھ ھو النظام الحسي 
النظامان القائد

.م المفضلمع النظا
الشخص الذي یفضل نظاما دون نظام لھ طریقة معینة في الكالم والتنفس والتعبیر 



واالیماءات والسلوك
..یمكن استقراؤه واستباطھ

:نظام التخزین
.ھو األساس و ھو الغالب على بقیة األنظمة

(نظام إدخال المعلومات أو إخراجھا( النظام القائد 
و قد یتفق أو یختلف مع نظام ) نظام التخزین ( المخزن و ھو الذي یعطیني مفتاح

 .التخزین
نظام المقارنة 

ھو نظام تمثیلي خاص نستخدمھ لتخزین المعلومات التي نحكم بھا على األشیاء
ما الفائدة من معرفة النظام التمثیلي ؟

مما یفید في اختیار الطریقة التي تتعامل فیھا مع الشخص على حسب نظامھ المفضل 
..یحقق األلفة والتوافق ویحسن من االتصال والفھم و اإلقناع

 . !و یسھل التأثیر فیھ وقیادتھ بسھولة
الزوج بصري متطرف و الزوجة حسیة ( أحیانا تحدث مشكالت بین الزوج و الزوجة 

(متطرفة
و السبب أن الحسیین یعطون أولویة للمشاعر و األحاسیس بینما البصریین المشاعر و

ھنا نحتاج لفھم النظام التمثیلي لكل منھما و بالتالي ... األحاسیس عندھم في آخر القائمة 
...یستطیع كل طرف فھم طبیعة اآلخر و یجد طریقة الوصول المفضلة للطرف اآلخر

المطابقة ، المجاراة ، القیادة: و یتم ذلك عن طریق 
1مثال

و نظام تخزینھ بصري و ) رقمى(س لو كان ھناك رجل نظام القیادة عنده حدیث نف
 .وأرید إقناعھ بشراء سیارة... نظامھ المقارن سمعي 

, ھذه السیارة ، ستقول لنفسك أنھا أفضل سیارة ألنھا رائعة حلوة ألوانھا جمیلة : أقول 
أنظر اللون 

 .وسیقول كل من حولك أنھ قرار سلیم: الخ ، ثم وقبل أن یتخذ القرار تقول لھ... الشكل 

2مثال 
نظام القیادة بصري و التخزین بصري و المقارنة رقمي : شخص أنظمتھ 

أرید أن أبیعھ كمبیوتر أقول لھ عندي كمبیوتر شكلھ لطیف ظریف صغیر وألوانھ رائعة 



جدا و أنت 
عندما تمسكھ وتمشي سترى نفسك في أجمل ھیئة ممكنة و الجمیع سیرى ھذا وھو معك 

یعتقد أنك 
وتر جماال شاشتھ كبیرة لوحة المفاتیح مرتبة بشكل جید و سترى فیھ تحمل أكثر كمبی
من البرامج ما 

سیقنعك بدوام النظر إلى ما فیھ و تقلیب الصفحات ، ستكون رؤیتك لھذا الجھاز جمیلة 
جدا وعندما 

 !اشتر الجھاز. تشتریھ وتذھب إلى البیت ستقول لنفسك إنھ كان قرارا موفقا
حمل االختبار التالي. ل لمعرفة نظامك المفض

تحمیل
حمل االختبار التالي. لمعرفة كیف ینظر الناس إلیك 

تحمیل

...نبذة مختصرة عن الشخصیة و اختباراتھا

:الشخصیة و مقاییسھا

و ھذا الموضوع . موضوع دراسة الشخصیة یحتل مكانا ھاما في علم النفس الحدیث 
نتاج لفرعین 

و علم النفس التجریبي ) العیادي( علم النفس اإلكلینیكي -ھامین من فروع علم النفس 
لذا فإن .

..علم نفس الشخصیة یستمد الكثیر من ھذین الفرعین
خاصة باإلنسان ؟؟ھل الشخصیة 

!ھل للجمادات شخصیة ؟؟؟و ھل للحیوانات و النباتات شخصیة ؟؟؟
لإلجابة على ھذه التساؤالت یجب أن نتعرف على بعض الحقائق عن خصائص السلوك 

:االنساني و الذي من خاللھ نعزو الشخصیة لإلنسان
السلوك حتى ال یوجد شخصین لھما نفس أنماط: وجود الفروق الفردیة بین الناس -1

.... فھناك فروق في النواحي الجسمیة و االنفعالیة و العقلیة .. لو كانا توأمین متشابھین 
ھذه الفروق ھي التي تجعل الشخص یتخذ سلوكیات تختلف عن اآلخرین و ... الخ 



و لو كان الناس یسلكون نفس  ...بالتالي یكون لھ شخصیة ممیزة تمیزه عن اآلخرین 

...كان ھناك داعي لظھور ھذا المفھوم أصالالسلوكیات لما 
سلوكیات االنسان تتمیز بدرجة من الثبات تمكنا : الثبات النسبي للسلوك اإلنساني -2

و یظھر ھذا جلیا في الخالیا العصبیة للدماغ فھي ال .. من التنبؤ بما سیسلكھ مستقبال 
یمكنھا التجدد و لكن تتجدد و لكن أظھرت بعض الدراسات أن ھناك خالیا في الدماغ 

و لو لم یكن ھناك ثبات نسبي للسلوك لما .. الزال الموضوع تحت الدراسة و البحث 
.. و لما امكن التعامل معھم –كل یوم شخصیة –أمكن أن نعرف الناس من یوم آلخر 

و نالحظ في كثیر من االحیان أن شخص نعرفھ یتصرف بطریقة لم نعھدھا منھ فنقول 
...ادتھ أو لیس ھذا الشخص الذي نعرفھانھ على غیر ع

و ھذه الحقیقة ال تتعارض مع الحقیقة : السلوك االنساني قابل للتعدیل و التغییر -3
فاالنسان لیس جامدا في سلوكھ و لو كان سلوكھ جامدا تحدده الغریزة لما اختلف .الثانیة 

لتغییر و التعدیل ھي التي ان ھذه الخاصیة و ھي القابلیة ل.. عن الكائنات الحیة الدنیا 
تظھر فیما یكون علیھ االنسان من المرونة و القابلیة للتعلم و التطبیع االجتماعي و 

و ھذه القابلیة للتعدیل و التغییر تساھم في . استخدام الذكاء فیما یسلكھ من تصرفات 
دث و یح... تممیز مظاھر السلوك من فرد الى آخر و بالتالي تجعل لھ شخصیة ممیزة 

التغییر من خالل عملیة النضج عبر مراحل النمو المختلفة و التعلم و الثقافة و االسرة و 
الخ......االقران و وسائل االعالم 

من خالل ھذه الخصائص الثالث التي تمیز السلوك اإلنساني نستطیع اإلجابة فنقول أن 
م بالسلوك أما الجمادات و النباتات ال تملك شخصیة ألنھا غیر قادرة على القیا

الحیوانات فیمكن تقسیمھا الى قسمین قسم ال یملك شخصیة و تحكم سلوكھا الغریزة 
وحدھا و ھي الحیوانات الدنیا أما قسم الحیوانات العلیا في الملكة الحیوانیة مثل 

و ... یقر بوجود شخصیة لھا " جوردن البورت " الشمبانزي فبعض العلماء و منھم 
...ة ال یھتم بدراسة شخصیة الحیوان و إنما یدرس اإلنسان فقطلكن علم نفس الشخصی

ما ھي الشخصیة ؟

"البورت" ھناك عشرات التعریفات و سأكتفي بتعریف 
الشخصیة ھي التنظیم الدینامي داخل الفرد و الذي ینظم األجھزة النفسیة و الجسمیة  "

"التي تملي على الفرد طابعا خاصا في السلوك و التفكیر
أي انھا جملة السمات الجسمیة و العقلیة و االنفعالیة و االجتماعیة و منھا ما ھو 



.موروث و مكتسب التي تمیز الفرد عن غیره
مكوناتھا 

تتعلق باشكل العام للفرد مثل اللون الطول الوزن الصحة العامة : المكونات الجسمیة -1
الحواس و اجھزة الجسم االداء الحركي االمراض الجسمیة و االعاقات و ظائف

الخ.... المختلفة العصبي الدوري الغدد 
مثل الذكاء القدرات العقلیة العامة مثل االدراك الحفظ : المعرفیة –المكونات العقلیة -2

الخ... التذكر التخیل و التفكیر الكالم و المھرات اللغویة 
تعلقة باالنفعاالت مثل الحب و تشمل النشاطات الم: المكونات االنفعالیة و العواطف -3

...الخ و مدى الثبات االنفعالي.... الخوف الغضب الكره 
مثل القیم و المعاییر و االتجاھات و االدوار االجتماعیة و : المكونات االجتماعیة -4

التي تتكون من خالل التنشئة االجتماعیة في االسرة و المدرسة و المجتمع و وسائل 
...االعالم و االقران

( ھناك ایضا مكونات دینامیة و ھي القوى المحركة التي تحدد السلوك و ھي الشعور 
و  pre consciousnessو ما قبل الشعور consciousness (العقل الواعي

unconsciousness (الباطن-العقل الالواعي( الالشعور 
محددات الشخصیة
!!!أنت تشبھ كل الناس

!!!أنت تشبھ بعض الناس
!!!أنت ال تشبھ أحدا من الناس

أنت تشبھ كل الناس من حیث بعض المحددات للشخصیة مثل النواحي البیلوجیة و 
الخ و ھي موجودة عند كل الناس ... التشریحیة لك جھاز تنفسي و دوري و مخ و غدد 

كما لدیك القدرة على اكتساب اللغة و اكتشاف البیئة و تتكیف مع البیئة و تحمي .. 
..من االخطار مثل كل الناسنفسك

أنت تشبھ بعض الناس ھناك سمات تشترك فیھا مع بعض الناس و لیس جمیع الناس 
 ....أمراض مشتركة سكر ضغط دم.... بدین –مثل فصیلة الدم بنیة الجسم ھزیل 

...منطوي–منبسط 
ك أي أنت ال تشبھ أي انسان فكل شخص بصمة ممیزة من حیث اسلوب التفكیر و السلو

انھ صورة فریدة ال یمكن أن تتكرر فمن الناحیة البیلوجیة یتضح ذلك من خالل زرع 
االعضاء و رفضھا من الجھاز المناعي للشخص المزروعة لھ و یضطرون الستخدام 



...االدویة المؤثرة على جھاز المناعة
بناء الشخصیةو الخبرات و التجارب التي تمر بھا تختلف و ھذه الخبرات لھا أثرھا في 

...
:المحددات

تؤثر و ظائف االعضاء في نمو الشخصیة فالخلل في افراز الغدد :العوامل الحیویة-1
یؤدي الى اضطرابات النفسیة و السلوك المرضي فعلى سبیل المثال نقص افراز الغدة 

قصر النخامیة یسبب تأخر النمو و نقص افراز الغدة الدرقیة یؤدي الى التأخر العقلي و 
الخ و الجھاز العصبي یشرف على جمیع الوظائف العضویة و یؤلف بینھا ... القامة 

فإذا كان الجھاز العصبي سلیم كان النمو سلیما و العكس اذا كان ھناك تلف فیھ یؤدي 
و كذلك وجود العاھات و العجز .. الى االضطرابات و االمراض النفسیة و العقلیة 

د اجتماعیا و نفسیا فقد یؤدي الى االكتئاب و االنطواء الجسمي یؤثر على شخصیة الفر
الخ .....و فقدان الثقة بالنفس 

تمثل كل العوامل الداخلیة التي كانت موجودة عند بدایة االخصاب و تنقل :الوراثة-2
الوراثة الى الفرد بعض السمات و الخصائص الممیزة من والدیھ و اجداده و الوراثة 

..ي الذي تبنى علیھ الشخصیةتمثل االساس الحیو
االدوار ( و االجتماعیة ) البیئة الفیزیائیة ( و تمثل العوامل المادیة :البیئة-3

و الحضاریة و الثقافیة و التعلم ،التي تسھم في ...) االعالم –االسرة - االجتماعیة 
.تشكیل شخصیة الفرد و في تعیین انماط سلوكھ و اسالیبھ في مواجھة المواقف

و ال یمكن فصل أثر البیئة عن الوراثة بأي حال من االحوال اال بغرض الدراسة 
...العلمیة فالعوامل البیئیة تتفاعل مع العوامل الوراثیة في تحدد الشخصیة

مقاییس و اختبار الشخصیة 
یوجد عدة تقسیمات الختبارات الشخصیة و لن نخوض فیھا و سأكتفي بذكر بعض من 

و االختبارات المستخدمة اشھر المقاییس
 Minnesotaو ھو اختصارMMPI2و MMPIاختبار منیسوتا متعدد األوجھ-1

Multiphasic Personality Inventory 
من أفضل االختبارات و لھ عدة استخدامات منھا استخدامات إكلینیكیة تشخیصیة و 

ل اخرى في تم حذف بعض الفقرات و تعدی-فقرة 566على  MMPIیشمل االختبار
تغطي جوانب مختلفة للشخصیة مثل الصحة العامة العادات الزواج - االصدار الثاني 

االتجاھات الجنسیة و االجتماعیة و النزعات السادیة و الماسوشیة و الھالوس و 



و فقرات لقیاس  ...المخاوف المرضیة و الحاالت االنفعالیة و حاالت الوسواس القھري 
خ الكذب لدى المفحوص ال

( الھیستیریا –االنقباض-) ھـ س( مقیاس توھم المرض : من المقاییس اإلكلینیكیة فیھ 
) ب ا( البارانویا –) م ف( الذكورة و االنوثة –) ب ء( االنحراف السیكوباتي ) ھـ ي

... (م ا( الھوس الخفیف - )س ك ( الفصام –) ب ت( السیكاثینیا –
و بعد .. ن قبل من یجري االختبار و من یصححھ یحتاج االختبار إلى خبرة جیدة م

:مثل الشكل التالي- بطاقة التخطیط النفسي - التصحیح یمكن تمثیل النتائج بیانیا 

ھیرمان ( و ھو اختبار اسقاطي من اعداد  Ink blot Testاختبار بقع الحبر-2

ملونة 5لجانبین بطاقات على كل بطاقة بقعة حبر متماثلة ا10و یتكون من ) رورشاخ 

تعرض البطاقات على المفحوص واحدة تلو االخرى و یطلب منھ . ابیض و اسود 5و 
–االبتكار –القدرات العقلیة –ذكر ما یراه في البطاقة و ھو یقیس الشخصیة ككل 

اصابات –الذھان –العصاب –السلبیة - العدوان–التقمص -االنطواء–االنبساط 

الخ .... اھداف الحیاة -الجنس–المخ 
و ھذا حال جمیع االختبارات ...و ھو اختبار صعب و یحتاج خبرة عالیة جدا 

...االسقاطیة



Thematic Apperception Testاختصار TATاختبار تفھم الموضوع -3
بطاقة على 30و یتكون من ) ھنري موراي ( و ھو اختبار اسقاطي أیضا و من اعداد 

منھا لكال الجنسین و 10فیما عدا واحدة بیضاء لیس علیھا صورة كل بطاقة صورة

و تعرض الصور واحدة تلو االخرى .. خاصة باالناث 10خاصة بالذكور و 10
الصور المشتركة لكل الجنسین و ثم حسب الجنس نختار العشر صور االخرى و اخیرا 

...تعرض البطاقة البیضاء
ستثیرھا الصورة لھا بدایة و نھایة و فیھا بطلو یطلب من المفحوص أن یحكي قصة ت

Hero  ثم یقوم .. و یحكي ما یحدث وكیف و أین و لماذا یحدث و من االشخاص
الفاحص بتحلیل القصص 

و القصص التي یرویھا المفحوص لھا عالقة بحیاتھ و خبراتھ الشخصیة و تفسر 
و دوافعھ و میولھ القصص من حیث دور البطل الذي یتوحد معھ المفحوص و صفاتھ 

الخ و الصراعات الرئیسیة و القلق و قوة الذات و تكاملھا و الحاجات عند  ....

...المفحوص
سنوات من اعداد بیالك و بیالك 10و 3ھناك اختبار تات لالطفال ایضا بین 



–االنطوائیة –تألیف ھنز ایزنك یقیس االنبساطیة :قائمة ایزنك للشخصیة-4

 .العصابیة
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النظم التمثيلية 1 Representational System 

على الرغم من أننا جميعا نتشارك في وجود الحواس الخمس ( البصر – السمع – الذوق – الشم- اللمس ) 
إلا أن هناك أشخاصا يعتمدون في إدراك ما يحصل في عالمهم ومحيطهم على حاسة واحدة أكثر من 
الحواس الأخرى، أي يستقبلون المدخلات من معلومات أو خبرات وينقلونها ويخزنوها ويشكلونها في 
أذهانهم بطريقة ما وفق أنظمة ثلاثة و هي ما يعرف بالأنظمة التمثيلية 
حسية، سمعية، و بصرية، وأحيانا يضاف لهم نوعا آخر هو النمط غير المحدد أو الرقمي. 
هذه الأنظمة موجودة عند كل شخص وتتباين حدتها وقوتها من شخص لآخر،
وتجد أن كل شخص سيفضل نمطا محددا يسمى النمط المفضل أو الغالب Preferred Representational System ،
بل إنها تختلف في الشخص نفسه في أوقات أو مراحل مختلفة من عمره.
فيوصف الشخص على أنه بصري أو حسي أو سمعي. 
بعض الأشخاص لديهم نظام مفضل معين و نظام قائد Lead System آخر . بمعنى قد يكون
نظام الشخص الغالب أو المفضل هو النظام البصري لكن النظام الذي يلج إليه أولا في استدعاءه 
لإدراكاته وخبراته المخزنة في عقله هو النظام الحسي (النظام التخزيني )، وقد يتفق النظامان القائد
مع النظام المفضل.
الشخص الذي يفضل نظاما دون نظام له طريقة معينة في الكلام والتنفس والتعبير والايماءات والسلوك
يمكن استقراؤه واستباطه ..
نظام التخزين :
هو الأساس و هو الغالب على بقية الأنظمة .
النظام القائد ( نظام إدخال المعلومات أو إخراجها )
و هو الذي يعطيني مفتاح المخزن ( نظام التخزين ) و قد يتفق أو يختلف مع نظام التخزين . 
نظام المقارنة 
هو نظام تمثيلي خاص نستخدمه لتخزين المعلومات التي نحكم بها على الأشياء
ما الفائدة من معرفة النظام التمثيلي ؟
يفيد في اختيار الطريقة التي تتعامل فيها مع الشخص على حسب نظامه المفضل مما يحقق الألفة والتوافق ويحسن من الاتصال والفهم و الإقناع ..
و يسهل التأثير فيه وقيادته بسهولة ! . 
أحيانا تحدث مشكلات بين الزوج و الزوجة ( الزوج بصري متطرف و الزوجة حسية متطرفة )
و السبب أن الحسيين يعطون أولوية للمشاعر و الأحاسيس بينما البصريين المشاعر و الأحاسيس عندهم في آخر القائمة ... هنا نحتاج لفهم النظام التمثيلي لكل منهما و بالتالي يستطيع كل طرف فهم طبيعة الآخر و يجد طريقة الوصول المفضلة للطرف الآخر ...
و يتم ذلك عن طريق : المطابقة ، المجاراة ، القيادة
مثال1
لو كان هناك رجل نظام القيادة عنده حديث نفس (رقمى) و نظام تخزينه بصري و نظامه المقارن سمعي ... وأريد إقناعه بشراء سيارة. 
أقول : هذه السيارة ، ستقول لنفسك أنها أفضل سيارة لأنها رائعة حلوة ألوانها جميلة , أنظر اللون 
الشكل ... الخ ، ثم وقبل أن يتخذ القرار تقول له: وسيقول كل من حولك أنه قرار سليم. 
مثال 2
شخص أنظمته : نظام القيادة بصري و التخزين بصري و المقارنة رقمي 
أريد أن أبيعه كمبيوتر أقول له عندي كمبيوتر شكله لطيف ظريف صغير وألوانه رائعة جدا و أنت 
عندما تمسكه وتمشي سترى نفسك في أجمل هيئة ممكنة و الجميع سيرى هذا وهو معك يعتقد أنك 
تحمل أكثر كمبيوتر جمالا شاشته كبيرة لوحة المفاتيح مرتبة بشكل جيد و سترى فيه من البرامج ما 
سيقنعك بدوام النظر إلى ما فيه و تقليب الصفحات ، ستكون رؤيتك لهذا الجهاز جميلة جدا وعندما 
تشتريه وتذهب إلى البيت ستقول لنفسك إنه كان قرارا موفقا. اشتر الجهاز ! 
لمعرفة نظامك المفضل . حمل الاختبار التالي
تحميل
لمعرفة كيف ينظر الناس إليك . حمل الاختبار التالي
تحميل


نبذة مختصرة عن الشخصية و اختباراتها ... 

الشخصية و مقاييسها :

موضوع دراسة الشخصية يحتل مكانا هاما في علم النفس الحديث . و هذا الموضوع نتاج لفرعين 
هامين من فروع علم النفس - علم النفس الإكلينيكي ( العيادي) و علم النفس التجريبي .لذا فإن 
علم نفس الشخصية يستمد الكثير من هذين الفرعين ..
هل الشخصية خاصة بالإنسان ؟؟
هل للجمادات شخصية ؟؟؟و هل للحيوانات و النباتات شخصية ؟؟؟!
للإجابة على هذه التساؤلات يجب أن نتعرف على بعض الحقائق عن خصائص السلوك الانساني و الذي من خلاله نعزو الشخصية للإنسان:
1- وجود الفروق الفردية بين الناس : لا يوجد شخصين لهما نفس أنماط السلوك حتى لو كانا توأمين متشابهين .. فهناك فروق في النواحي الجسمية و الانفعالية و العقلية .... الخ ... هذه الفروق هي التي تجعل الشخص يتخذ سلوكيات تختلف عن الآخرين و بالتالي يكون له شخصية مميزة تميزه عن الآخرين ... و لو كان الناس يسلكون نفس السلوكيات لما كان هناك داعي لظهور هذا المفهوم أصلا ...
2- الثبات النسبي للسلوك الإنساني : سلوكيات الانسان تتميز بدرجة من الثبات تمكنا من التنبؤ بما سيسلكه مستقبلا .. و يظهر هذا جليا في الخلايا العصبية للدماغ فهي لا تتجدد و لكن أظهرت بعض الدراسات أن هناك خلايا في الدماغ يمكنها التجدد و لكن لازال الموضوع تحت الدراسة و البحث .. و لو لم يكن هناك ثبات نسبي للسلوك لما أمكن أن نعرف الناس من يوم لآخر – كل يوم شخصية – و لما امكن التعامل معهم .. و نلاحظ في كثير من الاحيان أن شخص نعرفه يتصرف بطريقة لم نعهدها منه فنقول انه على غير عادته أو ليس هذا الشخص الذي نعرفه ...
3- السلوك الانساني قابل للتعديل و التغيير : و هذه الحقيقة لا تتعارض مع الحقيقة الثانية .فالانسان ليس جامدا في سلوكه و لو كان سلوكه جامدا تحدده الغريزة لما اختلف عن الكائنات الحية الدنيا .. ان هذه الخاصية و هي القابلية للتغيير و التعديل هي التي تظهر فيما يكون عليه الانسان من المرونة و القابلية للتعلم و التطبيع الاجتماعي و استخدام الذكاء فيما يسلكه من تصرفات . و هذه القابلية للتعديل و التغيير تساهم في تمميز مظاهر السلوك من فرد الى آخر و بالتالي تجعل له شخصية مميزة ... و يحدث التغيير من خلال عملية النضج عبر مراحل النمو المختلفة و التعلم و الثقافة و الاسرة و الاقران و وسائل الاعلام ......الخ
من خلال هذه الخصائص الثلاث التي تميز السلوك الإنساني نستطيع الإجابة فنقول أن الجمادات و النباتات لا تملك شخصية لأنها غير قادرة على القيام بالسلوك أما الحيوانات فيمكن تقسيمها الى قسمين قسم لا يملك شخصية و تحكم سلوكها الغريزة وحدها و هي الحيوانات الدنيا أما قسم الحيوانات العليا في الملكة الحيوانية مثل الشمبانزي فبعض العلماء و منهم " جوردن البورت " يقر بوجود شخصية لها ... و لكن علم نفس الشخصية لا يهتم بدراسة شخصية الحيوان و إنما يدرس الإنسان فقط ...

ما هي الشخصية ؟

هناك عشرات التعريفات و سأكتفي بتعريف " البورت "
" الشخصية هي التنظيم الدينامي داخل الفرد و الذي ينظم الأجهزة النفسية و الجسمية التي تملي على الفرد طابعا خاصا في السلوك و التفكير "
أي انها جملة السمات الجسمية و العقلية و الانفعالية و الاجتماعية و منها ما هو موروث و مكتسب التي تميز الفرد عن غيره .
مكوناتها 
1- المكونات الجسمية : تتعلق باشكل العام للفرد مثل اللون الطول الوزن الصحة العامة الاداء الحركي الامراض الجسمية و الاعاقات و ظائف الحواس و اجهزة الجسم المختلفة العصبي الدوري الغدد .... الخ
2- المكونات العقلية – المعرفية : مثل الذكاء القدرات العقلية العامة مثل الادراك الحفظ التذكر التخيل و التفكير الكلام و المهرات اللغوية ... الخ
3- المكونات الانفعالية و العواطف : و تشمل النشاطات المتعلقة بالانفعالات مثل الحب الخوف الغضب الكره .... الخ و مدى الثبات الانفعالي ...
4- المكونات الاجتماعية : مثل القيم و المعايير و الاتجاهات و الادوار الاجتماعية و التي تتكون من خلال التنشئة الاجتماعية في الاسرة و المدرسة و المجتمع و وسائل الاعلام و الاقران ...
هناك ايضا مكونات دينامية و هي القوى المحركة التي تحدد السلوك و هي الشعور ( العقل الواعي ) consciousness و ما قبل الشعور pre consciousness و اللاشعور ( العقل اللاواعي- الباطن ) unconsciousness
محددات الشخصية
أنت تشبه كل الناس !!!
أنت تشبه بعض الناس !!!
أنت لا تشبه أحدا من الناس !!!
أنت تشبه كل الناس من حيث بعض المحددات للشخصية مثل النواحي البيلوجية و التشريحية لك جهاز تنفسي و دوري و مخ و غدد ... الخ و هي موجودة عند كل الناس .. كما لديك القدرة على اكتساب اللغة و اكتشاف البيئة و تتكيف مع البيئة و تحمي نفسك من الاخطار مثل كل الناس ..
أنت تشبه بعض الناس هناك سمات تشترك فيها مع بعض الناس و ليس جميع الناس مثل فصيلة الدم بنية الجسم هزيل – بدين .... أمراض مشتركة سكر ضغط دم .... منبسط – منطوي ...
أنت لا تشبه أي انسان فكل شخص بصمة مميزة من حيث اسلوب التفكير و السلوك أي انه صورة فريدة لا يمكن أن تتكرر فمن الناحية البيلوجية يتضح ذلك من خلال زرع الاعضاء و رفضها من الجهاز المناعي للشخص المزروعة له و يضطرون لاستخدام الادوية المؤثرة على جهاز المناعة ...
و الخبرات و التجارب التي تمر بها تختلف و هذه الخبرات لها أثرها في بناء الشخصية ...
المحددات :
1- العوامل الحيوية: تؤثر و ظائف الاعضاء في نمو الشخصية فالخلل في افراز الغدد يؤدي الى اضطرابات النفسية و السلوك المرضي فعلى سبيل المثال نقص افراز الغدة النخامية يسبب تأخر النمو و نقص افراز الغدة الدرقية يؤدي الى التأخر العقلي و قصر القامة ... الخ و الجهاز العصبي يشرف على جميع الوظائف العضوية و يؤلف بينها فإذا كان الجهاز العصبي سليم كان النمو سليما و العكس اذا كان هناك تلف فيه يؤدي الى الاضطرابات و الامراض النفسية و العقلية .. و كذلك وجود العاهات و العجز الجسمي يؤثر على شخصية الفرد اجتماعيا و نفسيا فقد يؤدي الى الاكتئاب و الانطواء و فقدان الثقة بالنفس ..... الخ
2- الوراثة : تمثل كل العوامل الداخلية التي كانت موجودة عند بداية الاخصاب و تنقل الوراثة الى الفرد بعض السمات و الخصائص المميزة من والديه و اجداده و الوراثة تمثل الاساس الحيوي الذي تبنى عليه الشخصية ..
3- البيئة : و تمثل العوامل المادية ( البيئة الفيزيائية ) و الاجتماعية ( الادوار الاجتماعية - الاسرة – الاعلام ...) و الحضارية و الثقافية و التعلم ،التي تسهم في تشكيل شخصية الفرد و في تعيين انماط سلوكه و اساليبه في مواجهة المواقف .
و لا يمكن فصل أثر البيئة عن الوراثة بأي حال من الاحوال الا بغرض الدراسة العلمية فالعوامل البيئية تتفاعل مع العوامل الوراثية في تحدد الشخصية ...

مقاييس و اختبار الشخصية 
يوجد عدة تقسيمات لاختبارات الشخصية و لن نخوض فيها و سأكتفي بذكر بعض من اشهر المقاييس و الاختبارات المستخدمة 
1- اختبار منيسوتا متعدد الأوجهMMPI و MMPI2و هو اختصار Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
من أفضل الاختبارات و له عدة استخدامات منها استخدامات إكلينيكية تشخيصية و يشمل الاختبار MMPI على 566 فقرة - تم حذف بعض الفقرات و تعديل اخرى في الاصدار الثاني - تغطي جوانب مختلفة للشخصية مثل الصحة العامة العادات الزواج الاتجاهات الجنسية و الاجتماعية و النزعات السادية و الماسوشية و الهلاوس و المخاوف المرضية و الحالات الانفعالية و حالات الوسواس القهري ... و فقرات لقياس الكذب لدى المفحوص الخ 
من المقاييس الإكلينيكية فيه : مقياس توهم المرض ( هـ س) -الانقباض – الهيستيريا ( هـ ي) الانحراف السيكوباتي ( ب ء) – الذكورة و الانوثة ( م ف) – البارانويا ( ب ا) – السيكاثينيا ( ب ت) – الفصام ( س ك )- الهوس الخفيف ( م ا) ...
يحتاج الاختبار إلى خبرة جيدة من قبل من يجري الاختبار و من يصححه .. و بعد التصحيح يمكن تمثيل النتائج بيانيا - بطاقة التخطيط النفسي - مثل الشكل التالي :


2- اختبار بقع الحبر Ink blot Test و هو اختبار اسقاطي من اعداد ( هيرمان رورشاخ ) و يتكون من 10 بطاقات على كل بطاقة بقعة حبر متماثلة الجانبين 5 ملونة و 5 ابيض و اسود . تعرض البطاقات على المفحوص واحدة تلو الاخرى و يطلب منه ذكر ما يراه في البطاقة و هو يقيس الشخصية ككل – القدرات العقلية – الابتكار – الانبساط – الانطواء- التقمص – العدوان- السلبية – العصاب – الذهان – اصابات المخ – الجنس- اهداف الحياة .... الخ 
و هو اختبار صعب و يحتاج خبرة عالية جدا ...و هذا حال جميع الاختبارات الاسقاطية ...


3- اختبار تفهم الموضوع TAT اختصار Thematic Apperception Test
و هو اختبار اسقاطي أيضا و من اعداد ( هنري موراي ) و يتكون من 30 بطاقة على كل بطاقة صورة فيما عدا واحدة بيضاء ليس عليها صورة 10 منها لكلا الجنسين و 10 خاصة بالذكور و 10 خاصة بالاناث .. و تعرض الصور واحدة تلو الاخرى الصور المشتركة لكل الجنسين و ثم حسب الجنس نختار العشر صور الاخرى و اخيرا تعرض البطاقة البيضاء ...
و يطلب من المفحوص أن يحكي قصة تستثيرها الصورة لها بداية و نهاية و فيها بطل Hero و يحكي ما يحدث وكيف و أين و لماذا يحدث و من الاشخاص .. ثم يقوم الفاحص بتحليل القصص 
و القصص التي يرويها المفحوص لها علاقة بحياته و خبراته الشخصية و تفسر القصص من حيث دور البطل الذي يتوحد معه المفحوص و صفاته و دوافعه و ميوله .... الخ و الصراعات الرئيسية و القلق و قوة الذات و تكاملها و الحاجات عند المفحوص ...
هناك اختبار تات للاطفال ايضا بين 3 و 10 سنوات من اعداد بيلاك و بيلاك 


4- قائمة ايزنك للشخصية : تأليف هنز ايزنك يقيس الانبساطية – الانطوائية – العصابية . 
تحميل 
5- اختبار الشخصية تأليف روبرت بيرنرويتر و يقيس الميل العصابي – الانبساط – الانطواء- الاكتفاء الذاتي – السيطرة – الخضوع – الثقة في النفس ... الخ
و هناك الكثير من المقاييس الأخرى .. 
******************
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