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 تعريف الشخصية: 
وهييي ارييار  ايين وكييل  مت امصييت ميين الاييفاج والمميييزاج الجسييميت والهذصيييت واالجتماايييت وهييذ  
الوكل  المت امصت تريلو ييي التهاميل االجتميااي لصفيرل والتيي تمييز  اين ايير  مين االييرال تميييزا 
واضكًا، يهي تشمل لوايع الفرل واواطفه وميوله واهتماماته وسماته الخصذيت وارائيه ومهتذلاتيه 

الاته وقيمه االجتماايت وذ اء  ومواهره الخاات .كيث ان  يل ايفت تمييز الشيخص اين وا
 اير  من الناس تؤلف جانرا من شخايته.

 الشخصية والخمق:
انيه نظيام مين السيماج او  يهترر الخصق جاني  مين جواني  الشخاييت ولييس الشخاييت  صهيا،

تجييا  المواقيف اقخةقيييت والهييرف  السيتهلالاج التييي تجهييل الفيرل يتاييرف راييور  آارتيت نسييري 
 السائل وتتميز الشخايت يي الك م اصى سصوك الفرل من الناكيت االجتماايت االخةقيت.

 الشخصية والمزاج:
هييي جمصييت الاييفاج التييي تميييز انفهيياالج الفييرل ايين اييير  يهييو يشيي ل جانيي  ميين الشخايييت 

زين الهاييري والديللع واصييى  صهيا، ييتوقييف راللرجيت االولييى اصيى اوامييل وراآييت  كالييت الجهيا
 الاكت الهامت لصفرل.

يشخايت الفرل تتأآر يي نيوع االنفهياالج التيي يتهيرض لهيا، وييي هيمنيت اسيتهلالاج انفهالييت 
الييذع يرليييه الفييرل لموقييف مهييين يييلل اصييى  توووترالليينمط مهييين متميييز جو مييزاف سييائل، يمييآًة 

ييييه نيييوع مييين الرضيييا، والشيييهور كالتيييه المزاجييييت مييين ايييلم االرتييييا  رينميييا ييييي موقيييف  خييير ي
رالسهال  يإن كالته المزاجييت تمييل ىليى االرتهياف، وال شيك جن الريئيت روسيهها جن تهيلل الميزاف 
ول يين هنيياك اييللا ميين الذيييول يييأآر ريئييت مهينييت يهييلل جزئيييًا ميين المييزاف، واصييى المييل  الرهيييل 

 .يهي الوراآي لصمزافالضدط الشليل من الريئت ال يم ن جن يدير جذريًا من االستهلال الطر

 الشخصية والذكاء:
الذ اء هو جزء من الشخايت ،وهو اكل  الايفاج التيي تمييز الفيرل اين ايير ، ياليذ اء هيو 

 قلر  ومرونت يي الت يف.
ليييذ اء ماييييطصا يشيييمل الذييييلراج الهذصييييت المتهصذييييت رالذيييلر  اصييييى التكصييييل، والتخطيييييط، وكييييل ا

،  مييا يشييمل جميع وتنسيييق اقي ييار، والتذيياط المشيا ل، ورنيياء االسييتنتاجاج، وسيرات التاييرف



ريلاء  الصداج، وسرات التهصم،  ما يتضمن جيضا كس  رهض الهصماء الذلر  اصى اإلكساس وا 
 . المشاار ويهم مشاار اآلخرين

 
 سمات الشخصية :

 هي ميل آارج نسريًا الى نوع مهين من السصوك. تعريف السمة:
هو  ل ما يالر اين الفيرل مين نشياط شخايي يتايل رطريهتيه االنسيان  تعريف السموك:

 نتيجت التااله واكت ا ه مع الريئت الخارجيت.
جع ان السييصوك مكاييول التفااييل مييا رييين ال يييان الجسييمي الكيييوع لصفييرل ولوايهييه وانفهاالتييه 

 وكياته الهذصيت رما ييها من الراك وتخيل وتهصم ونسيان وتف ير وارلاع.
الجمييال ،الذييوام، الايييوج ،المظهيير الهييام ، سيييةمت الكييواس، سيييرات  الجسووومية: .السوومات1

 الكر ت.
هذ  السماج تؤآر يي تذلير الفرل لذاته وتذلير المكيطين له، وتيؤآر رالتيالي ييي شيهور الفيرل 

 راالمن والطمأنينت وتوايذه االنفهالي واالجتمااي.
 مآًة : الهوق ي ون اائذًا يي طريق نجا  الفرل. 
اليذ اء ،الذيلراج الهذصييت ،آذاييت الفيرل ومهريتيه ،ي رتيه اين نفسيه، ىلرا يه  .السمات العقميوة:2

  صها لها اةقت رشخايته. لصواقع،
الميييزاف ،االتيييزان االنفهيييالي ، ضيييرط الييينفس، الذصيييق ،الشيييهور راليييذن   .السووومات الوجدانيوووة:3

ايين امصيييت التطريييع ،قسييم ميين هييذ  السييماج لييه اةقييت رالجهيياز الهاييري والذسييم اخيير ينشييأ 
 االجتمااي )موروث وم تس (.
 ،اال تئا  ،االنهزال ،الخمول. من هذ  السماج :المر  ،الخجل

ت ييييييف الفيييييرل لصمشيييييا ل االجتمااييييييت ،و يفييييييت مواجهتهيييييا وكصهيييييا  :.السووووومات االجتما يوووووة4
 ،المشار ت يي النشاطاج االجتماايت ،الذيم االجتماايت.

يتسم الشخص االجتمااي رالهليل من السماج التي تجهصه مميز ان اير ، يالشخص 
االجتمااي يك  اآلخرين ويستمع ىليهم جيلا ويناج ىلى مشا صهم ويكاول ىيجال كصول 

لها ،  ما جنه يظهر اهتمامه رالدير ويهمل اصى زيال  آذتهم يي جنفسهم ، من خةل ملكهم 



ريت التي يتكصون رها، والهمل اصى التخصص من الجوان  والتر يز اصى الجوان  اإليجا
 من هذ  السماج :الالق ،االمانت. السصريت ويساالهم يي ذلك

:هييي سييماج واضييكت يشييهر الفييرل روجولهييا ويسييتطيع الك ييم اصيهييا  . السوومات الشووعورية5
 الالاقت وضرط النفس. مآل:
:هييي سييماج اييير واضييكت يفطيين الفييرل اليهييا او يييلرك الاييصت رينهييا  .السوومات العشووعورية6

 ورين سصو ه مآل :الرارت والمخاوف.
:تظهيييير نتيجييييت النطييييةق لايييييع او ااطفييييت او انفهييييال م رييييوج ،مآييييل  .السوووومات العصووووابية7

الخييييوف الم رييييوج ل يظهيييير اصييييى شيييي ل قصييييق، الشييييهور رييييالنذص الم رييييوج ل يظهيييير رشيييي ل 
 م روج ل ترلل وارتراك وكير .ضهف الآذت رالنفس الخجل ال

 هي سماج تظهر سصو ًا ا س ما يشهر ره الفرل. :.السمات العكسية8
 مآل :التظاهر ان اير قال رالشجاات الذع يخفي خويًا م روتًا.

 )هي تمويه اصى سماج الشهوريت(.
هييييي وكييييل  مت امصييييت ميييين سييييماج مختصفييييت يييييأتصف رهضييييها رهضييييًا  *الشخصووووية المتزنووووة:

ت امصيييت هيييي الشخاييييت التيييي انتظميييج سيييماتها المختصفيييت ييييي وكيييل  منسيييجمت ،يالشخاييييت الم
 االجزاء.

 *الم الت امل يهني اضطرا  الشخايت.

  وامل تكوين الشخصية :
:االسييتهلالاج الوراآيييت منهييا الجسييميت والنفسيييت  الييلوايع الفطريييت ولييذ اء  .العواموول الوراثيووة1

 يويت والذارصيت اصى مواجهت المشا ل.والمواه  واالستهلالاج المزاجيت والنشاط والك
 
 الهوامل الخارجيت ،وتذسم الى: .العوامل البيئية:2
لهييا االآيير يييي  المنيياطق الكييار ، :الاييكراء ،الجرييال، المنيياطق الرييارل ، العواموول الجارافيووة أ.

 تنميت رهض السماج او تهطيصها.
 
 وتشمل العوامل االجتما ية: ب.



 والهالاج والمهايير الخصذيت والروكيت والتذاليل السائل ..آذايت المجتمع والذيم 1
.الطرذيييت التيييي ينكيييلر منهيييا الفيييرل  يييالفذر والدنيييى ،التيييلين او الميييه ، طرذيييت مآذفيييت او ايييير 2

 مآذفت.
تسصسيييل الفيييرل ييييي االسييير   يذيييلان اكيييل الواليييلين، مآيييل الايييكت والميييرض، . وامووول اخووور :3

 أ ،او مع زوجت اال ، انفاال االروين(.،ظرويه االجتماايت واالسريت )يهيش يي مصج
 


