
  *بعض نظریات التعلم في اإلرشاد التربوي*
  
من المعروف أن أي نشاط في مجال اإلرشاد والعالج النفسي ینطلق م�ن فل�سفة             

نظری�ة ع�ن الشخ�صیة وطبیع�ة مكوناتھ��ا وطرائ�ق اعتاللھ�ا أو اض�طرابھا، فالمرش��د        
یج��ب أن ی��ستند ف��ي ممارس��اتھ المھنی��ة إل��ى أس��س وأفك��ار ع��ن الشخ��صیة، وأنم��اط        

ظ��اھر ال�سواء أو ع��دم ال�سواء، وكیفی��ة ح�دوث التواف��ق أو ع�دم التواف��ق،     ال�سلوك، وم 
وھن��اك نظری��ات ع��دة ف��ي مج��ال اإلرش��اد والتوجی��ھ،       . وال��صحة النف��سیة، وغیرھ��ا  

سنقتصر على خمسة منھا وھي نظریة السمات، والنظریة السلوكیة، ونظریة ال�ذات،      
  . ونظریة االصطفاء، ونظریة المجال

  
  :أوًال نظریة السمات

یذھب أصحاب ھذه النظریة إلى أن لكل شخصیة نمطھا الفری�د م�ن ال�سمات،            
  . وأن ھذه السمات تلعب دورًا رئیسًا في تحدید سلوك الفرد

   تستعین نظریة السمات بع�دد كبی�ر م�ن ال�سمات أو األبع�اد الت�ي یفت�رض أنھ�ا            
ة التي مشتركة بین الناس جمیعًا في وصف كثیر من الفروق األخرى في الشخصی

  . ال یمكن وصفھا بعدد محدود من األنماط
 بأنھا أنم�اط س�لوكیة عام�ة دائم�ة ن�سبیًا وثابت�ة ن�سبیًا ت�صدر           :السماتوتعرف      

وال��سمات ال یمك��ن . ع��ن الف��رد ف��ي مواق��ف كثی��رة، وتعب��ر ع��ن توافق��ھ م��ع البیئ��ة  
مالحظتھا مباشرة ولكن یستدل على وجودھا من مالحظة سلوك الفرد خالل فترة      

   .ومن أھم نظریات السمات نظریة جوردن البورت.  الزمنمن
  :نظریة السمات عند جوردن البورت

 بأنھ�ا  ال�سمة یعد البورت من أب�رز المنظ�رین لنظری�ة ال�سمات، وھ�و یع�رف              
  الوحدة المناسبة لوصف الشخصیة ولیست السمة في رأیھ صفة ممیزة لسلوك 

عداد أو ق�وة أو داف�ع الف�رد ی�دفع س�لوكھ      الفرد فقط، بل إنھا أكثر من ذلك، إنھا اس�ت   
  .ویوجھھ بطریقة معینة

 م�ن س�رتھ ح�سنتھ وس�اءتھ س�یئتھ فھ�و         )"ص(النبي محمد ......................................اإلرشاد التربوي    
  " مؤمن
فالشخص الذي یتسم ب�الكرم م�ثًال یك�ون دائم�ًا عل�ى اس�تعداد للت�صرف بك�رم ف�ي                   

  .و یبحث دائمًا عن المواقف التي یتصرف فیھا بكرمالظروف والمواقف، وھ
  : البورت السمات من حیث عمومیتھا وخصوصیتھا علىویقسم

  :السمات العامة أو المشتركة. ١
وھي االستعدادات أو السمات العامة التي یشترك فیھا كثیر م�ن الن�اس ب�درجات        

فسمة . ن في ثقافة معینةین یعیشوذمتفاوتة ویمكن على أساسھا المقارنة بین األفراد ال     
السیطرة مثًال سمة عامة یمكن أن نقارن على أساسھا ب�ین األف�راد، ونح�دد لك�ل م�نھم          

والسمة العامة عادة سمة متصلة وتتوزع بین الناس . درجة معینة في مقیاس السیطرة
  .توزیعًا معتدًال

  :السمات الفردیة. ٢



سلوكیة الت��ي ال توج��د وھ�ي االس��تعدادات أو ال��سمات الشخ��صیة والخ�صائص ال��    
وھ�ي تعب�ر ع�ن ن�واح فری�دة ف�ي       . لدى األف�راد جم�یعھم ب�ل تك�ون خاص�ة بف�رد مع�ین        

ذا أردن�ا أن ن�صف شخ�صیة ھ�ذا الف�رد      ھا باالعتب�ار إ  ذشخصیة ف�رد مع�ین ویج�ب أخ�        
ویھ��تم الب��ورت اھتمام��ًا خاص��ًا بال��سمات الفردی��ة ویع��دھا ھ��ي     . المع��ین وص��فًا دقیق��اً 

 ش��بھ عام��ة فی��رى أنھ��اف الشخ��صیة بدق��ة، أم��ا ال��سمات ال ال��سمات الحقیقی��ة الت��ي ت��ص 
  .حقیقیة، إذ إن مقارنة األفراد بعضھم ببعض ال یتم إال على وفق السمات الشخصیة

  أما من حیث درجة األھمیة فیقسم البورت السمات على
  : السمة الرئیسة. ١

إذ . وھي السمة التي تكون على درجة عالی�ة ج�دًا م�ن األھمی�ة ف�ي س�لوك الف�رد                 
تسود وتسیطر على شخصیتھ ویظھر أثرھ�ا ف�ي س�لوكیاتھ جمیعھ�ا تقریب�ًا، فال�شخص            
الذي تكون الشجاعة سمتھ الرئیسة یكون دائمًا شجاعًا ف�ي مواقف�ھ وعالقات�ھ كلھ�ا م�ع           

ولك�ن ال�ذین یظھرونھ�ا عل�ى     .  الرئی�سة وعادة ما یشتھر الناس ب�بعض س�ماتھم       . الناس
  .نحو العموم قلیلون

  :السمة المركزیة. ٢
وحینما نكتب خطاب . سمة تخص فردًا معینًا بدرجة كبیرة وتكون أكثر تمیزًا لھ  

وی��رى . توص��یة ل��شخص م��ا فإنن��ا غالب��ًا م��ا ن��صفھ ب��سماتھ المركزی��ة الت��ي یتمی��ز بھ��ا  
توص��ف ع��ن طریقھ��ا شخ��صیة الف��رد  أن ال��سمات المركزی��ة الت��ي یمك��ن أن   الب��ورت

كما ی�رى بأنھ�ا ف�ي    . وصفا دقیقیًا ھي في العادة قلیلة تتراوح بین خمس وعشر سمات       
  .الشخصیة وأن ما یرجع عادة من ثبات في سلوك الفرد یعود إلیھا

  :السمة الثانویة. ٣
وھ��ي الت��ي ت��شیر إل��ى اس��تعداد ث��انوي اق��ل أھمی��ة ووض��وحًا وعمومی��ة وثبات��ًا          

  ن االستعدادات المركزیة وھي ال تمیز الفرد، وإنھ یظھرھا بظروف وظھورًا م
خاصة، فقد یتصرف الشخص الكریم أحیانًا بطریقة ال تدل على الك�رم، غی�ر أن مث�ل        

  .ھذا التصرف ال یكون ثابتًا في سلوك ھدا الشخص
  وسوى ذلك یفرق البورت بین نوعین آخرین من السمات من حیثیة أخرى،   

  
  " جھل المرء بعیوبھ من اكبر ذنوبھ):"ع(اإلمام علي.................................................بوياإلرشاد التر

  :وھما
  .  فإنھا تشیر إلى العوامل الدافعة إلى النشاط، أي المحركة لھ:السمات الدینامیة .١
وھ�ي الت�ي توض�ح كیفی�ة س�لوك الف�رد، أي أنھ�ا تب�ین طریق�ة                 : السمات األسلوبیة . ٢
  . لفرد وأسلوبھا

    تطبیقات نظریة السمات في اإلرشاد التربوي
  :ساھمت نظریة السمات بقدر كبیر في اإلرشاد والتوجیھ من خالل

تأكی��د الب��ورت عل��ى التركی��ز عل��ى الحال��ة الفردی��ة ف��ي دراس��ة ال��سلوك م��ستخدمًا     . ١
  .الطرائق والمتغیرات التي تناسب فردیة كل شخص

ی��د المعلوم��ات المطلوب��ة وع��ن جمعھ��ا وتق��دیمھا إل��ى إن المرش��د م��سؤول ع��ن تحد. ٢
  . العمیل



مساھمة نظریة السمات في عملیة التوجیھ واإلرشاد من خالل المقابل�ة ب�ین التنب�ؤ            . ٣
  .الفردي والجمعي

حفز البورت علم�اء ال�نفس عل�ى أن یخص�صوا ق�درًا م�ن وق�تھم وجھ�دھم لدراس�ة              . ٤
ج فعالی�ة ف�ي دراس�ة ال�سلوك الف�رد ومعرف�ة          الحالة الفردیة، مؤكدًا أن من أكثر المناھ      

  .سماتھ ھو منھج دراسة الحالة
  

  :   أھم االنتقادات الموجھة لنظریة السمات
ال یمكن وصف الشخصیة بمجرد حصر سماتھا فقط بل یجب أن نعرف أی�ضًا م�ا           . ١

ب��ین ھ��ذه ال��سمات م��ن تفاع��ل فلی��ست الشخ��صیة مج��رد مجموع��ة م��ن ال��سمات أو           
  .قلة المنعزلة بعضھا عن بعضاالستعدادات المست

ل��م تب��ین نظری��ة ال��سمات كیفی��ة ح��دوث التفاع��ل والتنظ��یم ب��ین ال��سمات المختلف��ة       . ٢
  . للشخصیة

ك�ذلك وج�ھ النق�د أی�ضًا إل�ى نظری�ة الب�ورت عل�ى أس�اس أنھ�ا عج�زت ع�ن تحدی�د              . ٣
مجموع��ة م��ن األبع��اد الس��تخدامھا ف��ي دراس��ة الشخ��صیة، فال��سمات الفردی��ة ال یمك��ن  

ي صورة عامة، ولذا یصبح من الضروري على الباحث ال�ذي یتب�ع الم�نھج          وضعھا ف 
الفردي أن یقوم بمھمة تحدید أبعاد الشخصیة بالنسبة لكل فرد یقوم بدراس�ة شخ�صیتھ        

   .  وھو أمر من شأنھ أن یثبط ھمة الباحث ویعطل تقدم البحث العلمي
 


