
 مقاربة وصفٌة فً الشخصٌة المتسلطة

 سامر جمٌل رضوان . د.أ

مما ال شك فٌه أن لكل إنسان خصائص وصفات تمٌزه عن غٌره فً أسلوب تفكٌره 

وهذه الخصائص والصفات تشكل فً مجملها . وتصرفه وإحساسه وإدراكه وردود فعله

ة من االنفعاالت واألفكار التً ٌمكن تعرٌفها بأنها تلك التشكٌلة الفرٌد. جوهر شخصٌة الفرد

و التصرفات، وهً التً تتٌح لإلنسان فً الحالة السوٌة النمو والنشاط والتالؤم مع الحٌاة، 

ولكنها قد تنحرف لدى البعض فتصبح جامدة ومتحجرة مكونة أنماطاً مضطربة من 

 . الشخصٌة

ٌن عنصرٌن مرتبطٌن و ٌتفق معظم العاملٌن فً المٌدان اإلكلٌنٌكً على أنه ٌنبغً التفرٌق ب

 Temperamentاألول هو المزاج  : ٌتبادالن التأثٌر فٌما بٌنهما فٌما ٌتعلق بالشخصٌة

 .  Character[1]والثانً هو الطبع 

إنه ذلك المظهر  . والمولوداالستعداد الوراثً والبٌولوجً  Temperamentوٌمثل المزاج 

:   Character ( التطبع)أما الطبع . وراثٌاً بشكل مسبق من مظاهر الشخصٌة" المبرمج"

إنه تشكٌلة . مع الزمن" تعلمه"فٌمثل الخاصٌة أو المظهر من مظاهر الشخصٌة الذي ٌتم 

ان، أي بالوالدٌن نامٌة من نمط السلوك والتفكٌر والشعور، ٌتأثر بالبٌئة التً ٌعٌش فٌها اإلنس

 . أو األهل وأحداا الحٌاة والثقافة والعالم عموماً 

هو عملٌة مستمرة مدى  وعلى الرغم من تأثر نمو الشخصٌة بسنوات الطفولة إال أن نموها 

  . الحٌاة، إال إذا تم كبح هذا النمو من خالل اضطرابات الشخصٌة أو تم تشوٌهه

طربٌن نفسٌاً أو ٌنمون فً محٌط مضطرب ٌفعل األطفال الذٌن ٌمتلكون والدٌن مض

فهم ٌحاولون عادة التالؤم مع هذه المتطلبات والتوقعات . ومْرَهق، ما بوسعهم من أجل البقاء

غٌر أن التالؤم مع بٌئة . غٌر الواقعٌة التً وجدوا أنفسهم مواجهٌن بها بمقدار ما ٌستطٌعون

ات عتاد سٌئ ٌعٌق تالؤمها صعبة ٌمكن أن ٌسبب فً بعض األحٌان شخصٌة مضطربة، ذ

 . االجتماعً والمهنً مع العالم الخارجً فٌما بعد، وٌصعب علٌها توكٌد ذاتها

وبما أن غالبٌة األشخاص، حتى أولئك الذٌن ٌترعرعون قً طفولتهم ضمن ظروف 

خارجٌة سٌئة جداً تتطور لدٌهم شخصٌة طبٌعٌة، وبعض األفراد تتطور لدٌهم شخصٌة 
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 -ظاهرٌاً على األقل–أنهم قد نموا ضمن ظروف أسرٌة أو بٌئٌة مالئمة  مضطربة، مع العلم

ٌعتقد معظم العلماء بوجود استعداد بٌولوجً لدى بعض الناس ممن لدٌهم اضطرابات فً 

 .  الشخصٌة، ٌجعل من الصعب علٌهم التالؤم مع إرهاقات حٌاتٌة محددة

  

صٌة من خاللها هً الذات وهناك مجاالت ستة ٌتم تقوٌم صالحٌة أو اضطراب الشخ

و لكل إنسان فً كل . والعمل والعالقات البٌن إنسانٌة والمشاعر والواقع وضبط الدوافع

مجال من هذه المجاالت أسلوباً خاصاً فً التصرف والتفكٌر واإلحساس ٌعكس نمط 

 . شخصٌته أو اضطرابها

فئوي "على نظام  DSM-IVٌقوم التصنٌف الراهن الضطرابات الشخصٌة 

Categories" وفً هذه المنظومة التصنٌفٌة التً طورها فً جزئها األكبر األطباء ،

النفسٌون، والتً صممت من أجل التشخٌص السرٌع أو السهل للمرضى و من أجل 

األغراض البحثٌة، ٌتم التفرٌق بٌن أحد عشر اضطراب من اضطرابات الشخصٌة 

غٌر أنه هذه . غراض البحا العلمًالمصنفة، باإلضافة إلى اقتراح اضطرابٌن آخرٌن أل

وقد ٌعزى ذلك إلى أن هذا النمط من . المنظومة تفتقد لفئة خاصة بنمط الشخصٌة االستبدادٌة

 نمط الشخصية الزورية الشخصٌة ٌمثل خلٌطاً من عدة أنماط من الشخصٌة تجمع بٌن 

ن من قٌمتهم، أو التً تتصف بالتوقع الدائم أن اآلخرٌن ٌنتقصو: (Paranoidبارانوئيدية )

و ٌغلب ألصحاب هذا النمط أن ٌكونوا غٌورٌن . ٌحاولون إلحاق األذى بهم أو تهدٌدهم

وفرط الٌقظة .  والشك الدائم بإخالص وصدق المحٌطٌن دون مبرر واضح( حاسدٌن)

واالنزالق بسرعة فً الحنق ووهم الشهرة وعدم التسامح مع أي سلوك ( صاحون)واالنتباه 

وعدم الثقة باآلخرٌن بسبب الخوف الدائم . أنه مهٌن لهم أو حاط من قٌمتهمى  ٌتم تقٌٌمه عل

التً تتمٌز بالتعجرف : الشخصية النرجسيةونمط  . من إمكانٌة استغالل أٌة معلومة ضدهم

فً إنجازاتها  والنقص فً التعاطف و فرط الحساسٌة تجاه آراء اآلخرٌن، والمبالغة 

اآلخرٌن أن ٌعترفوا لهم بالجمٌل بصورة خاصة، سواء كان  ومٌزاتها ومحاسنها والتوقع من

 .  واستحواذ وهم النجاح والسلطة والتألق. هذا االعتراف مبرراً أم غٌر مبرر

وهؤالء األشخاص غالباً ما ٌمتلكون مشاعر مزعزعة بالقٌمة الذاتٌة، وتعتبر آراء اآلخرٌن 

بالغضب أو بمشاعر من والمهانة أو وهم ٌستجٌبون ألقل نقد سلبً . حولهم مهمة جداً لهم

. كما ٌمٌل هذا النمط الستغالل اآلخرٌن واستخدامهم جسراً لتحقٌق أهدافهم الخاصة. اإلذالل



ومع ذلك فهو نمط دائم . باإلضافة إلى ذلك نقص التعاطف مع اآلخرٌن أو الحساسٌة لهم

ونمط . ون أنهم ٌستحقونهاإلحساس بسوء الفهم وعدم تقدٌر اآلخرٌن لهم حق قدرهم الذي ٌعتقد

بسلوكها العدوانً و العنٌف والقاسً تجاه اآلخرٌن والسادي  التً تتمٌز  :الشخصية السادية 

وٌحافظ أصحاب هذا النمط على . من أجل تحقٌق السٌطرة فً عالقاتها الشخصٌة على اآلخرٌن

وصوالً إلى سوء السٌطرة على اآلخرٌن من خالل وسائل تتراوح بٌن الرعب واإلرهاب اللفظً 

وفً الغالب ٌقٌدون حرٌة . وغالباً ما ٌستمتعون بإٌالم ضحاٌاهم أو إهانتهم. المعاملة الجسدٌة

األشخاص القرٌبون وهم أشخاص غالباً ما ٌكونوا مولعٌن باألسلحة وأدوات التعذٌب والتصفٌة 

  . الجسدٌة

ته الشخصٌة االستبدادٌة، ومن تشكٌلة من هذه الصفات قد ٌتشكل نمط من الشخصٌة ٌمكن تسمً

مع عدم ادعاء الكمال فً هذا التصنٌف، إذ أن هذا الوصف ما هو إال تجرٌد لصفات تتفاعل فٌها 

العوامل الكامنة مع العوامل البٌئٌة لتولد فً النهاٌة أسلوباً حٌاتٌاً فرٌداً، ٌمكن أن ٌتجلى فً 

 . والدولة أو األمة الممارسة الحٌاتٌة على مستوى األسرة والجماعة و المجتمع

 فكٌف تبدو هذه السمات من المنظور الخارجً 

بما أن التشخٌص األمثل لخصائص الشخصٌة و بشكل خاص اضطراباتها ال ٌمكن أن ٌتم 

إال من خالل المنظور الخارجً كون هذه السمات جزء أساسً من الشخص نفسه، وهو ما 

ومن ثم فهً الٌمكن أن تتم من " .ةاتساق األنا فً اضطرابات الشخصًتطلق علٌه تسمٌة 

لألشخاص المرجعيين أو لشخص المنظور الخارجً منظور الشخص نفسه وإنما من خالل 

نتيجة للوزن الدقيق لظروف الحياة وخبراتها التي يمكنها أن تكون قد  متخصص محترف

ة، وعندما تشكل أنماط السلوك الملفتة للنظر عند الشخص الذي يتم حددت الطبيعة الفردي

ٌستمر لفترة زمنٌة طوٌلة وٌالحظ بصورة غٌر متعلقة بالسٌاق إلى حد ما " شذوذاًا "تقويمه 

بقلٌل جداً الشخص المتسلط بأنه شخص ٌتمتع   زمن هذا المنظور ٌبدو. وٌكون قلٌل التغٌر

، ٌتعامل مع اآلخرٌن وكأ نهم مسخرٌن لتلبٌة رغباته، من المرونة فً التعامل مع اآلخرٌن

إنه الشخص الذي ال ٌرى ما . وال ٌعترف بحاجات اآلخرٌن ورغباتهم وال ٌحترم إنسانٌتهم

هو صحٌح وما هو خاطئ إال من خالل منظوره الخاص بغض النظر عن حاجات اآلخرٌن 

الرغبة الدائمة نحو جعل الشخصٌة المتسلطة شخصٌة جامدة وباردة، تقودها . ورغباتهم

اآلخرٌن مسخرٌن لتحقٌق أهدافها الذاتٌة و ال تعترف بالرأي اآلخر وغٌر مستعدة باألصل 

والشخص المتسلط هو الشخص الذي ٌرٌد تشكٌل العالم  . لسماعه أو ألخذه بعٌن االعتبار



لمنطق على هواه وغٌر مستعد للتنازل عن أفكاره وآراءه حتى لو كانت غٌر متناسبة مع ا

ٌحبون دائماً أن تدور األشٌاء فً فلكهم ومستعدون لعمل أي شًء فً سبٌل أن . والواقع

إنها شخصٌة تبدو باردة انفعالٌاً للخارج، ال . تظل األشٌاء تدور فً فلكهم وتحت سٌطرتهم

 . تتأثر باألشٌاء الخارجٌة إال بمقدار ما تمسها ذاتٌاً 

وسط، فتفكٌرها محصور فً إما معً أو ضدي وال والشخصٌة المتسلطة ال تعرف الحلول ال

 . تستطٌع التسامح وتتمسك بالتصرفات الشكلٌة

 النمط التسلطً فً التربٌة؟ ما هً سمات 

التربٌة المتسلط من خالل اإلخضاع الدائم  ٌتصف النمط التسلطً فً التربٌة أو أسلوب 

عتاب أو اللوم المستمر وعدم االعتراف لآلخرٌن و األوامر الناهٌة والنقد غٌر البناء لآلخرٌن وال

األمر الذي ٌفقد اآلخرٌن الثقة بأنفسهم وبما . بإنجازات اآلخرٌن والتقلٌل من قٌمتها وتبخٌسها

ٌستطٌعون إنجازه، وقد ٌصل بهم األمر إلى العجز المتعلم، أي ٌفقدون القدرة على المبادأة 

طالما أن نتٌجة عملهم معروفة لهم مسبقاً، وٌستسلمون وال ٌعودون ٌقدمون اإلنجازات واألفكار 

أي طالما ٌعرفون أن نتٌجة عملهم لن تحقق لهم االعتراف والنتٌجة االجتماعٌة والمادٌة 

 . المرغوبة

األسلوب التسلطً فً التربٌة هو أسلوب قمعً وجامد، ٌفقد األبناء القدرة على التفكٌر الحر 

جل النمو، وٌجعل األبناء عاجزون عن تقرٌر ما وعلى اكتساب الخبرة الحٌاتٌة المهمة من أ

ٌرونه مناسباً فً األوقات الحرجة ألنهم لم ٌتعلموا كٌفٌة التعامل مع المشكالت الحٌاتٌة، إذ كان 

كما وٌقود إلى . هناك دائماً من ٌقرر عنهم بغض النظر عن رغباتهم وإمكاناتهم وقدراتهم الذاتٌة

أخذ مصالح اآلخرٌن بعٌن االعتبار، وغٌر قادرة على فهم نمو شخصٌات باردة انفعالٌاً، ال ت

وجهات النظر األخرى وعاجزة عن إدراك أن الحٌاة لٌست سوداء دائماً وال بٌضاء دائماً وأن 

 . الناس لٌسوا أشراراً بشكل مطلق وال أخٌار بشكل مطلق

ء دون إعمال العقل التربٌة المتسلطة تقود إلى فقدان الثقة بالنفس وتقود إلى الطاعة العمٌا

بالتصرفات والخضوع الكامل والخوف الدائم واإلحساس بالنقص والقصور والرعب تجاه كل ما 

ٌرمز للسلطة، وبالتالً ٌظل مثل هؤالء األشخاص عاجزون عن التعبٌر عن حاجاتهم والمطالبة 

الً دون بحقوقهم المشروعة، وٌتقبلون الرأي الصادر عن مصدر السلطة كالمدٌر فً العمل ما

نقاش وبغض النظر عن منطقٌته أم ال، ولكنهم فً ال شعورهم ٌظلون كارهٌن للسلطة وكل ما 



وعن هذا النمط من التربٌة ٌخرج . وتتولد سلسلة القمع والقهر و التماهً بالمعتدي. ٌرمز لها

ع التطرف بكافة أشكاله الدٌنً منه أم السٌاسً والعنف كحل متطرف للمشكالت الحٌاتٌة، كنو

 . من الرفض العلنً أو المغطى للقمع األساسً فً التربٌة

كثٌراً ما ٌحدا الخلط بٌن المستوٌات الوصفٌة، و بشكل خاص عندما ٌكون هؤالء األشخاص 

وهو خلط إما أن ". بالشخصٌة القوٌة"فً مركز القرار فٌتم وصف هذا النمط من الشخصٌة 

اتقاء "ٌهدف إلى  " التسلط"عٌة ال شعورٌة تجاه ٌنطلق من العامة من الناس، أو ٌمثل آلٌة دفا

أما . . من خالل التخفٌف الالشعوري من مشاعر التهدٌد المنبثقة من أسلوب التسلط" الشر

فالشخصٌة القوٌة . الشخصٌة القوٌة بالمعنى الذي نفهمه فلٌس لها عالقة بالشخصٌة المتسلطة

، و هً "التوكٌدٌة"اثقة أو الشخصٌة مفهوم عام ٌمكن أن ٌنضوي تحته تصنٌف الشخصٌة الو

نمط من الشخصٌة ٌتعامل مع األحداا والناس بمرونة، قادر على تقبل آراء اآلخرٌن وتقبل  

طرح وجهات نظرهم وعلى مناقشة هذه اآلراء من حٌا منطقٌتها وفائدتها وقادر على تقبل 

فالشخص . طرٌق ٌختارهاآلخرٌن حتى وإن كانوا مختلفٌن، وٌتقبل هذا النمط أن لكل إنسان 

قادر على قٌادة الناس باإلقناع ولٌس هو بهذا المعنى شخص  " قوٌة"الذي ٌتمتع بشخصٌة 

إنه ٌحترم إمكانات اآلخرٌن وٌفسح . بالقهر والقوة، ولٌس بحاجة إلخفاء ضعفه من خالل تسلطه

شجعهم على اإلنجاز لهم المجال لإلبداع واإلنجاز وإن فشلوا فهو ال ٌبخسهم حقهم وإنما ٌحثهم وي

 .  والمحاولة مرة أخرى، مما ٌولد إمكانات خالقة، ٌسهم فٌها الجمٌع كل بمقدار ما ٌستطٌع

أما الشخصٌة المتسلطة بالمقابل فهً شخصٌة غٌر مرنة وضعٌفة فً أعماقها تتستر خلف 

جمودها وسلطوٌتها من أجل قمع اآلخرٌن وعدم إظهار ضعفها، إنها شخصٌة عاجزة عن 

إنها تعٌش فً . قاش المرن والدٌمقراطً وعاجزة عن تقبل اآلخرٌن وتقبل الحقائق كما هًالن

ذلك ". المشوه"قوقعة تحمً نفسها منها، غٌر قادرة على رؤٌة األشٌاء إلى من خالل منظورها 

الخارجً وٌظل أسٌراً لجمود شخصٌته، ٌحارب طواحٌن الهواء  أن من ٌغلق الباب على العالم 

فه لن ٌدرك فً النهاٌة ما ٌحدا من حوله، بل ٌسخر كل آلٌاته الدفاعٌة لتبرٌر أنه إلخفاء ضع

هو الوحٌد على حق، وأن اآلخرٌن على خطأ، وحجته فً ذلك أن الحقٌقة المطلقة هً ملك له 

وفً النهاٌة تتم غربلة الناس إلى أخٌار . وحده، وهو الوحٌد القادر على التعامل مع هذه الحقٌقة

 وعن هذا النمط من التفكٌر ٌولد التطرف والعنف. الخ...مع و ضد، أصدقاء وأعداءوأشرار، 

 


