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  (*)تكوين الشخصية على السلوك السياسي تأثير
  د. صادق األسودأ.                                                                

  كلية العلوم السياسية/ جامعة بغداد
  أهمية دراسة تكوين الشخصية في السياسة:

 اإلنســانيلج الســلوك علــم الــنفس بصــورة عامــة هــو الدراســة العلميــة للســلوك وعنــدما يعــا إن  
علـــى نطـــاق  لألفـــرادمراقبـــة الســـلوك السياســـي نا ، وتســـاعد)1(يـــدعى الموضـــوع بــــ(الشخصية) غالبـــا مـــا

علــى خــرى نشــاطات سياســية أ أيــة أوالتصــويت فــي االنتخابــات،  أو، األحــزاب إلــىمام ضــواســع، كاالن
ن ، علمـــا بـــأم السياســـيســـلوكه تبـــاينفـــي األفـــراد أثـــرا كبيـــرا شخصـــية لالخـــتالف فـــي  إدراك حقيقـــة أن

علــى العوامــل  أيضــاتوقــف ت وٕانمــاتوقــف علــى العوامــل الشخصــية فقــط، ت الســلوك المــذكور الطبيعــة 
و"الشخصـية" هـي  بـدورها فـي التوجـه السياسـي للشـخص. أيضـااالجتماعية والثقافيـة التـي تـتحكم هـي 

 لألشــياءضــوء رؤيتهــا ، وذلــك علــى األساســيةعامــل مهــم، بــل وحاســم، فــي ميــدان الخيــارات السياســية 
وضـعنا فـي المجتمـع  أي، وبناها الخاصة بها، وهي التي تصوغ وتعين اتجاهاتنا السياسية، واألحداث

الحزبيــة، ونهجنـــا  تنــاأو عـــدم اكتراثنــا بهــا، وكـــذلك انتماءاوالمواقــف التــي نتخـــذها واهتمامنــا بالسياســة 
مـن متباينـة ي التـي تجعلنـا ننـدمج بـدرجات ، وهـاآلخـرينالتفكير والتعامل مـع  فيطريقتنا أو العقائدي 
 األســاسالشخصــية هــي  إنفــحســب الحركــات السياســية، وفضــال عــن ذلــك  آخــر إلــى ن فــردالنجــاح مــ
متغيـــــرات  نأويالحـــــظ (ميلبـــــراث وكاليـــــن)  .)2(نشـــــأ عنـــــه االنحرافـــــات واالرتـــــدادات السياســـــيةالـــــذي ت

مة السياســــية ليســـت حالــــة خاصــــة ن المســــاهســــر وحـــدها الســــلوك السياســــي للفـــرد، ألتف الشخصـــية ال
عوامـــل الشخصـــية المتطلبـــة  إن(( ومنفصـــلة عـــن نمـــط المســـاهمة االجتماعيـــة العـــام، وعلـــى حـــد قولـــه

النشـاط  دال يولـوجودهـا  أنللمسـاهمة السياسـية، غيـر  أيضـاللمساهمة االجتماعية العامة هي متطلبـة 
لســمة الشخصــية التــي تــدفع النــاس حســب علمنــا دراسـة اســتبعدت اال توجــد و  ،السياسـي بحكــم الضــرورة

السـلطة) الـذي عـولج  إلـىالـدافع (نإالقـول نافلـة مـن لعـل الدخول في السياسة، بل  إلىبصورة خاصة 
  )).)3(عنه للتعبيرعديدة بدائل  ا أوصيغجد بالبحث كثيرا ي

دوار السياســـي فـــي مجـــاالت متعـــددة، منهـــا أويبـــدو تـــأثير تغيـــرات الشخصـــية علـــى الســـلوك   
منحرفـة مـن النشـاط  أشكالاالنخراط في  إلىالزعامة) واالستعدادات النفسية التي تقود الفرد  أوالقيادة(

وبـين  السياسي، وتبني معتقدات سياسية متطرفة، وكذلك االنفصام بين معتقدات الفرد وقيمه السياسية
 نُ التـي تعـيّ  دواراألوعليه فان معرفة الشخصية ذات فائـدة لفهـم الطريقـة التـي يـؤدي بهـا الفـرد  .هسلوك

سياســة معينــة، وعلــى التراجــع لغــرض تحقيــق  أولــه، وكــذلك فــي تشــخيص امكاناتــه فــي حــاالت التقــدم 
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يقـيس مسـتوى الطاقـة النفسـية  أنمتغيرات الشخصـية تسـمح  لعـالم الـنفس السياسـي  إن"نحو مماثل فـ 
السـلوك االجتمـاعي  لأشـكاعن قـدرة الشـخص علـى االنخـراط فـي كـل  هذا المستوى الذي ينبئ لألفراد

  ".)4(بما في ذلك السلوك السياسي
  إشكالية تعريف الشخصية:

مركزية في علم النفس  األكثر(جان ستوتزل) ربما كانت الموضوع  الشخصية كما يقول إن  
دراسة الشخصية من وجهات نظر مختلفة  أنبكل فروعه، بما في ذلك علم النفس االجتماعي، غير 

الجوانب المختلفة  إلىالنظرة  نأوفي الواقع  ،)5(ة بسيكولوجية الشخصيةقد حادت حقا عن معالج
من  أكثر(كوردون والبورت)  حصر لها وقد ذكر لشخصية جعلت الباحثين يعرضون تعاريف الل

الشخصية هي ذاته تعريفه على النحو التالي(( ثم عرض هو ،)6(خمسين تعريفا شائعا للشخصية
والواقع  )).)7(النفسية لدى الفرد التي تحكم تكيفه مع وسطه االجتماعيالتنظيم الدينامي لالنظومات 

عن كون كل تعريف مرتبط بنظرية معينة  يانتأتت الشخصية والفروقات فيما بينها يتعدد تعريفا أن
وعليه  ،من غيرها أهم إنهاوقد عرض المؤلفون في نظرياتهم الجوانب التي اعتقدوا  ،حول الشخصية
، ومع ذلك فان مشكلة التعريف )8(اختيار للتوجه النظري في البحث أيضاعريف هو فان اختيار الت

ية، شأنها في ذلك شأن مشكلة الشخصالبحوث حول تأثيرات  أمامتقف عائقا  بالشخصية هنا ال
و) في هذا (هاينز يوال رأي إنبصورة عامة في بحوث علم السياسة ومع ذلك يبدو لنا  اتريفالتع

كل رأي سيكولوجي ذي عالقة هو مرتبط بصورة ثابتة بمدرسة  إنيقول:(( إذتبار الشأن جدير االع
المدارس المختلفة تعطيه معاني مختلفة ولن تكون هناك فائدة من عرض  نأ أوسيكولوجية معينة، 

 أوالتشويش الفكري  إلىواحد منها، وهذه ليست دعوة  إقرار أوالتعاريف المختلفة للشخصية هنا 
 ،تحليل السلوك السياسي يهتم بالفرد كوحدة اختبارية نإنه حيث فضيلي ولكن ذلك يعني أالختيار التا

تجنب ربطه بنظرية معينة  األفضلولكن ليس بحكم الضرورة كوحدة نظرية في التحقيق، فانه من 
)). )9(في النهاية للمشكلة المطلوب حلها حال تصلمثل هذه النظرية قد  أنوالسبب هو  ةللشخصي

الطبيعة هما  أساسيينعلى موضوعين  اإلجمالعلى وجه جميع تعاريف الشخصية  تنطويو 
خرى التي تميزه عن غيره وتنعكس على سلوكه، وبعبارة أو ، ثم الخصائص الذاتية للفرد اإلنسانية

تؤخذ الشخصية في هذا الشأن كونها استعدادات نفسية (داخلية) منظمة ومستقرة في تكوين الفرد 
من ثم فان االستعدادات الداخلية (النفسية) ة، و لى مواقفه واتجاهاته في الحياة العاموالتي يطرحها ع

  .األفرادالمذكورة توجه سلوكه، وهي التي تميزه عن غيره من 
  

   الشخصية كطبيعة إنسانية:
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للشخصــــية علــــى المعتقــــدات والنشــــاطات  اإلنســــانيةتــــأثير الطبيعــــة بمنــــذ زمــــن طويــــل قــــر أ  
مـن دراسـة تكـوين الشخصـية لغـرض التعـرف علـى  ثمة بد في الوقـت الحاضـرد السياسية بحيث لم يع
عبــر تــاريخ التأمــل السياســي، منــذ "والو): لســلوك السياســي، وكمــا يقول(هــاينز يــتأثيراتهــا فــي تكــوين ا

خــاطئ مــن حيــث التفاصــيل،  أونــه غــامض ، ولــو أإدراككــان هنــاك دائمــا  ،حتــى يومنــا هــذا اإلغريــق
مـن عنـي بتـأثير  وأول "،)10(الطبيعـة البشـرية هـو علـم سياسـة متميـز يال يراعـي ن علم السياسـة الـذبأ

نمــو الــذي عنــي بتطــوير  أفالطــونالشخصــية علــى المعتقــدات السياســية وعلــى النشــاط السياســي هــو 
علماء السياسـة الـذين عنـوا  أكثرمن (هارولد السول)  يعدو  القائم.الشخصية لغرض دعم نظام الحكم 

) )11(النفســية والسياســية األمــراضوبخاصــة فــي كتابيــه(علم  فــي العصــر الحــديثور بالموضــوع المــذك
السلوك السياسي يـنجم عـن اسـتعدادات نفسـية مسـبقة  نأفقد عرض فيهما  ،))12(و(السلطة والشخصية

قـول(جين . ومـع ذلـك كمـا تالقضـايا العامـة فـي المجتمـع إزاءلدى الفرد تنعكس على مواقفـه واتجاهاتـه 
االدعــاء بــان  ةواجهــظهــور كتابــات (الســول) المبكــر،  أعقبــتجميــع الســنوات التــي  إن:((فـــ كنونســون)

 رنقـديا غيـ، في المعتقدات السياسـية وفـي السـلوك السياسـي تحلـيال األقلالشخصية تتحكم جزئيا على 
ذ علــى محمــل كونــه ينطــوي علــى يؤخــ أالقولنــا هــذا يجــب  إن(( قولهــاوتضــيف علــى ذلــك  )))13(مالئــم

بــل علــى العكــس قامــت دراســات عديــدة  عالقــة بــين مــا هــو نفســي ومــا هــو سياســي دال توجــنــه أمعنــى 
 ،متغيـرات الشخصـية أسـاسحول اتجاهات سياسية وكذلك معتقدات وسلوك سياسـي متوقـع بنـي علـى 

هذه الدراسات قد فشلت على الصعيد النظري وعلى الصعيد التجريبي في دعم مـا  إنفحال  أيوعلى 
 أالمــة لقــد تجنبــت الدراسـات المــذكورة القيــام بالمهمــة الصــعبة، وبصـورة عا مــن قبــل. عرضـه (الســول)

وهــي تفســير الــروابط الخاصــة التــي تــؤثر الشخصــية بهــا علــى الســلوك السياســي وتتــأثر هــي بالمقابــل 
 أواسـتقرار الشخصـية  فـي بدايـةبالسلوك السياسـي، وتجريبيـا، لقـد فشـلت هـذه الدراسـات بصـورة عامـة 

  .)14(السياسية باألمورعالقتها  أوعبر الوقت،  تماسكها
دراســة الشخصــية تبــين كيفيــة تــأثير شخصــية الفــرد علــى ســلوكه السياســي،  نأوال ريــب فــي   

ن الشخصــية تركيــب معقــد، وهــي ذات عالقــات متشــابكة دراســة الشخصــية ليســت يســيرة، أل أنغيــر 
مــن التجــارب الماضــية،  ات وخزينــواالحباطــا واآلمــالالعواطــف  مــنخاصــة  أنظومــةتكــون بمجموعهــا 

وظـل  أغراضـه اآلخـربعضـها لـم يسـتنفذ فـي الواقـع و  أغراضهها بعضاستنفذ فضال عن طاقات غزيرة 
الفرد، ومـن ثـم يتعـين علـى عـالم الـنفس  أفعالوردود  أفعالالية تنعكس على ينطوي على شحنات انفع

لنفسـية علـى السـلوك السياسـي، ثيرات ايكون ذا درايـة وخبـرة ومسـتوى علمـي عـال عنـدما يعـالج التـأ أن
يجـري دراسـاته علـى حـاالت  وٕانمـاال يقتصـر علـى دراسـة حالـة فرديـة منعزلـة بـأ أيضـانه مطالـب كما أ

 إنهـذه الصـعوبات فـفضال عن و عديدة لكي يستنبط القواعد العامة التي تتحكم في السلوك السياسي، 
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دقيقـــة دراســـات  إلـــى إخضـــاعهاالصـــعوبة جعــل مـــن عليـــه الشخصـــية مـــن حيويـــة وانـــدفاع ي مــا تنطـــوي
العمـل السياسـي هـي مـن  إلىدينامية الشخصية التي تدفع  إنوكما يقول(ليستر وميلبريك):(( ومعرفة،

  )).)15(إيجاز أيالتعقيد بحيث تتحدى 
ك عناصــر مشــتركة ومتماثلــة فــي لــقــد يختلــف النــاس فيمــا بيــنهم مــن نــواح عديــدة ولكــن هنا  

التماثـل بــ (التركيــب  مـن األدنـىهـذا الحـد نسـمي  أن((بوسـعنا  ، ونهم بشـراتكـوينهم هـي التـي تكـون مـ
وينطــوي هــذا (التركيــب الكــوني) علــى نــوعين مــن  ،)) )16(اإلنســانيةالطبيعيــة  أوالكــوني للشخصــية) 

عناصـــــر الســــمات الطبيعيــــة والســـــلوكية و العناصــــر، همــــا العناصـــــر الحياتية(البيولوجيــــة) المشــــتركة، 
، والتــي تشــتمل علــى اإلنســانيةســوية ومرغــوب فيهــا لــدى جميــع المجتمعــات  نهــاأ سأســاالمقبولــة علــى 

تقييم الذات من قبل الفرد نفسه وكذلك من قبـل  إلىالبيئة، والحاجة  وٕادارةالمعرفة، والفهم  إلىالحاجة 
فــي عنــي علمــاء السياســة  قــدو  .)17(، وقــدرة عاليــة علــى الــتعلم، وتفكيــر رمــزي بمســتوى رفيــعاآلخــرين

هــو غــرض الــتحكم بالطبيعــة والســيطرة  األوللغرضــين  اإلنســانالماضــية بدراســة ميــول  يــع الحقــبجم
 إلشــباعالغــرض الثــاني فهــو الســعي  أمــاالبحــث فــي موضــوع الســلطة،  إلــىالــذي يــؤدي  األمــرعليهــا، 

بغــــض النظــــر عــــن دوافعهــــم ونــــوازعهم  ،يميــــل النــــاسو  .وميولــــه بــــالطرق المعتــــادة اإلنســــانحاجــــات 
التنبـــؤ بهــا فـــي السياســـة وفــي خارجهـــا وترقبـــاتهم  ويمكــنالتصــرف بطريقـــة منتظمـــة،  إلـــىالشخصــية، 

 أكثــروقــد يكــون بعضــهم حــي الضــمير  مســتقرة ومتوافقــة نســبيا. اآلخــرينســلوكهم وســلوك  إلــىبالنســبة 
طموحــا، ولكــن رغــم وجــود هــذه  أكثــرغيــره ثــم  إلرضــاءانــدفاعا و حماســا  وأكثــرمــن غيــره فــي عملــه، 

ال لناجمــة عــن التباينــات الشخصــية، فــان العمليــات السياســية والمؤسســات تعمــل بطــرق االختالفــات ا
 ألجــلالجماعــات االجتماعيــة تبــذل جهــودا متواصــلة  إن .)18(لهــا باالختالفــات فــي الشخصــية ةعالقــ

، وذلــك عــن طريــق رفــع بمســتوى الشــعور باالنتمــاء ومــن ثــم أعضــائهاتحقيــق نــوع مــن التجــانس بــين 
الوجــود باتجاهــات وســـلوكيات  إلـــىغــرس قـــيم مشــتركة تبعــث  إلــىتســـعى  إنهــا أي، بأهــدافهاتمســك ال

 أنماطــايفــرزا  أنا مــالهــدف والتجربــة المشــتركة يمكــن له نأ ن لــم تكــن متماثلــة، وفــي الواقــع إمتقاربــة 
بمـرور الوقـت طابعـا تكتسـب الجماعـة و  ،الجماعـة االجتماعيـة أفـرادالتفكير والسـلوك لـدى  منمتماثلة 
الطــابع الجمعــي هــذا ، وعــن األخــرىمــن الجماعــات  يميزهــا عــن غيرهــا أعضــائهامشــتركا بــين جمعيــا 

المشــترك ينحــدر مفهوم(الــدور) الــذي هــو ((وضــع اجتمــاعي يفــرض التزامــات ســلوكية والتزامــات فــي 
  )).)19(االتجاه بخاصته

  
  الشخصية والطابع الجمعي المشترك: 
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رح الشخصـية نفسـها علـى مسـتولى الطـابع االجتمـاعي تطـ اإلنسانيوعلى مستوى اقل من الطابع     
هـذه الطـرق تميـزهم و في جماعـة اجتماعيـة معينـة هـم متمـاثلون بطـرق عديـدة،  األعضاء اإلفراد أن إذ

هيـــأة  أيـــةتعنـــي  إذوالجماعـــة هنـــا مـــأخوذة بمفهـــوم واســـع جـــدا،  األعضـــاءغيـــر  اآلخـــرين األفـــرادعـــن 
ويتفــاعلون فيمــا بيــنهم  ظــروف متماثلــة عيشــون فــي ظــلالــذين ي األفــرادجماعيــة مكونــة مــن عــدد مــن 

  المهنة. أوالطبقة،  أوالمجتمع الوطني،  أو كاألمةمشتركة، وذلك  أهدافلغرض تحقيق 
  الشخصية كسمات فردية:

فالنزعـــة  ،األفـــرادبدرجـــة متســـاوية لـــدى جميـــع  والاالســـتعدادات النفســـية ليســـت متماثلـــة  إن  
بالفعاليــة وغيرهــا مــن العوامــل  واإلحســاس، نــاأألالســيطرة، وقــوة  الســلطوية والتطبــع االجتمــاعي وحــب

 فقـد يكـون المركـز نفسـه، كرئاسـة الدولـة مـثال، .)20(األفـرادالتباين في السلوك السياسي بين  إلىتؤدي 
متنوعــة مــن الســلوك السياســي، وينطبــق ذلــك  أنماطــايعرضــون  إشــغالهالــذين يتنــاوبون علــى  أنغيــر 

قــوة  إن(( ا الصــددبهــذ تــذكر(مادلين كراوتيــز)، و اآلخــرين األفــرادعلــى  أيضــاق علــى القــادة كمــا ينطبــ
مـا  أكثـر مـن، وقد عني علماء الـنفس بموازنتهـا و األفرادتتنوع حسب طبيعة تكوين  األساسيةالحاجات 

مـا وقد درسوا بخاصة الشخصية مـن وجهـة نظـر وضـعية وتحليليـة  ،إشباعهامظاهرها وطرق ه عنوا ب
ردود  أييعـالجوا مظاهرهـا الحيويـة،  أن)، والحاجـات، دون Les Traits( البنية والسماتمنها ب قتعلي

بـــين اقتصـــروا علـــى الترابطـــات القائمـــة الـــذين جـــازفوا بدراســـة ذلـــك  وأولئـــك ،واالتجاهـــات واآلراءالفعـــل 
 السـيطرة واالنفتـاح علـى اختبـارات علـى حـاالت إجـراءاتجاهات الشخصية وبين سماتها وذلك بواسطة 

ية بـدال مـن الشخصـية ذاتهـا يفضل بعض علماء الـنفس دراسـة سـمات الشخصـو  )).)21(الخارج وغيرها
تـدرك بصـورة مباشـرة  أنن الشخصية شمولية ومن ثم فهي غير قابلة للقياس بكليتها واليمكـن وذلك أل
  عبر مظاهرها فقط. وٕانما

  هي الشخصية؟  ولكن ما
والتي يختلف بها الفـرد  ،ة نسبياريقة المتميزة، والثابتتلك الط بأنهايعرف (كوبلفورد) السمات    

مــن وجهـــة نظــر الســـلوك السياســي عنايـــة خاصــة بالســـمات المشــتركة بـــدرجات تبـــذل و  ،اآلخــرينعــن 
تراتبيــة، نهــا اســتعدادات . وتعرفهــا ( مــدلين كراويتــز) بأ)22(متباينــة لــدى مجموعــة واســعة مــن الســكان

 أنالـنفس  ويـرى فريـق مـن علمـاء .)23(ن قيـاس قوتهـا باتجـاه معـينوحيوية، وقابلـة للتغييـر، والتـي يمكـ
إزاء القضـايا التـي تطـرح علـيهم فـي  تبني اتجاهات معينـة إلى األفرادهي التي تدفع  الشخصيةسمات 

  االتجاهات المحافظة،. أوكاالتجاهات اليسارية  الحياة العامة
  سمات الشخصية التي تؤثر في السلوك السياسي: 
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عالقـة عبـر دراسـات عديـدة تعيـين عـدد مـن سـمات الشخصـية التـي لهـا ماء الـنفس أمكن لعل
  برز هذه السمات مايلي:بنشاط الفرد السياسي، ومن أ

  الفعالية أو األهلية: -أ
وجــود عالقــة ب قــراراإل وأمكــن، األفــرادتناولــت بحــوث عديــدة موضــوع الفعاليــة السياســية لــدى   

ي حـين قامـت ، فـ)24(د وبين درجـة النشـاط السياسـي الـذي يقـوم بـهبين الشعور الداخلي بالقوة لدى الفر 
  .)25(النفسية التي يمتلكها الفرد األهليةبين نوع من الفعالية وبين دراسات اخرى بالربط 

  النزعة السلطوية: -ب
ـــين النشـــاط السياســـي وبـــين النزعـــة الســـلطوية، غيـــر وربطـــت بعـــض الدراســـات    مســـألة  أنب

ويعـود زالت موضـع خـالف بـين البـاحثين   ة على مستوى النشاط السياسي مامساهمة النزعة السلطوي
النزعة السلطوية متكونة من عوامل داخلية في تكوين الفرد النفسـي  أن إلىحد كبير  إلى فهذا الخال

هنــــاك اســــتعدادات مســــبقة للنزعــــة  أنكـــان واضــــحا  وٕاذا ،)26(وكـــذلك مــــن عوامــــل اجتماعيــــة وســــكانية
حـظ بدراسـة مالئمـة حتـى هـا علـى مسـتوى النشـاط السياسـي لـم تختالفات حـول تأثير السلطوية، فان اال
  .)27(الوقت الحاضر

  التغرب واالستالب: -ج
 أنثبـت فيـه  آخـر) هـو ميـدان Ano Mie and Alienation(وموضوع التغرب واالستالب  

وصـياغة المفهـوم  بلـورة أمكـن إذا ،)28(سمة الشخصـية ذات فائـدة فـي فهـم النشـاط السياسـي والتنبـؤ بـه
الخارجيـة، -السـيطرة الداخليـة أوعن ذلك وقياسه بطرق مختلفة، بما فـي ذلـك معنـى الشـعور بـالعجز، 

اخـرى  أنمـاط أوبالالجدوى، وذلك بمعنى انهيـار شـعور الفـرد بارتباطـه بـالمجتمع،  أووالشعور باليأس 
المعرفـــة السياســـية، والـــى  إلـــىاالفتقـــار  إلـــىويعـــود الشـــعور بالالجـــدوى  تركيـــزا مـــن االســـتالب. أكثـــر

فـي هـذا مهـم المعرفة في مجاالت نوعيـة خاصـة والتـي لـيس للفـرد معلومـات ذات قيمـة عنهـا ومـا هـو 
العمـل  إزاءيفصل بصورة واضـحة عـن الشـعور باالسـتالب  أنالشعور بالالجدوى يمكن  أنالشأن هو 

مـــن  األخـــرى األنمـــاطقابـــل وفقـــا للمفهـــوم الماركســـي، وقـــد نســـب الشـــعور بالالجـــدوى (كمـــا عـــرض بم
هـذا البعـد مـن  نإاالنخراط في النشاط االجتماعي والسياسـي، لكـن حيـث  إلىاالفتقار  إلىاالستالب) 

نه لـم يكـن متميـزا الدنية، وحيث إ االقتصادية – جتماعيةربط بصورة متكررة بالمراكز االالشخصية قد 
ن معنــاه وفقــا للدراســات حــول الشخصــية مــن ناحيــة مفهومــه فــي مجــال الجــذور النفســية والمجتمعــة فــا

  .)29(يتطلب قدرا كبيرا من التحفظ
  حب السلطة:-د
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(علــم  ،فــي هــذا الميــدان دراســات نظريــة عديــدة ظهــرت بعــد كتــاب (هارولــد والســول)توجــد و   
النشــاط السياســي كتعــويض عــن  أهميــة، حــول 1930النفســية والسياســية) الصــادر فــي عــام  األمــراض

 تتفســـير مســـتويافـــي م جـــدا مهـــالبعـــد مـــن الشخصـــية  الـــذات وهـــذاتقـــدير  إلـــى الحاجـــة غيـــر المشـــبعة
  النشاط السياسي.

  الجمود العقائدي:  -هـ
 ،التـــي تـــؤثر علـــى نوعيـــة الســـلوك السياســـي للشـــخصو  ،مـــن ســـمات الشخصـــية وهـــذه الســـمة  

هــذا  تــرد فــيتتعلــق مــن الناحيــة النظريــة ببنيــة النظــام العقائــدي للشــخص(وذلك بمقابــل المضــمون)، و 
وفقــا  األشــخاصنــه يمكــن تصــنيف وعــرض فيهــا أ )30(مــة التــي  قــدمها (روكيــبج)ة المهالدراســالمجــال 

‐Open( ) وذوو التفكيـــــــر المنفـــــــتحClosed‐Mindedness( لقطبـــــــين همـــــــا ذوو التفكيـــــــر المغلـــــــق

Mindedness(  المغلـق يختلفـون  الـذين يقفـون فـي نهايـة قطـب ذوي التفكيـر األفـرادوما بينهما، فـان
المنفـــتح وذلـــك  طـــرق سياســـية مهمـــة وعديـــدة عـــن أولئـــك الـــذين يقفـــون فـــي نهايـــة قطـــب ذوي التفكيـــرب

  التالية: لألسباب
ذوي التفكير المغلق يتميزون بالقلق ويعانون من صـعوبة اسـتيعابهم المعلومـات الجديـدة  إن -

 أنهــم أوهم، مــع معتقــدات مال تنســجكانــت  إذاقــد ينبــذون المعلومــات بكليتهــا  فــإنهموتبعــا لــذلك 
جــاءت مــن ســلطة  إذايتقبلــوا المعلومــات الجديــدة  قــد أويتقبلوهــا،  أنفونهــا لكــي يســتطيعوا يحرّ 
كــان المطلــوب تغييــر المعتقــدات تغييــرا كبيــرا وبنــاء علــى  وٕاذايؤمنــوا بهــا،  أندون لكــن و  عليــا

  .)31(ينتقصون من قيمة السلطة األشخاصايعازات صادرة من سلطة عليا قوية، فان هؤالء 
يقبعـــون فـــي  أوالمعلومـــات الجديـــدة عنـــدما تعجـــب ذوي التفكيـــر المغلـــق قـــد يتحركـــون  إن -

عرضـت مشـاكل تنطـوي علـى عوامـل جديـدة ومتصـارعة  إذا أمـاتحليـل،  إجراءوبدون  أماكنهم
 أوالتحليـــل قبـــل اســـتيعابهم المعلومـــات  إلـــىبســـبب حـــاجتهم  ان حلهـــا يقتضـــيهم وقتـــا طـــويالفـــ

  .)32(إياهانبذهم 
ــــدى ذوي التفكيــــر المغلــــق بلطــــف  إن - ــــيهم  أكثــــرحــــل المشــــكلة يجــــري ل عنــــدما تعــــرض عل

التقبـــل الســـهل وبـــدون االســـتيعاب  إلـــىمعتقـــدات جديـــدة بصـــورة تدريجيـــة، وذلـــك بســـبب مـــيلهم 
  .)33(للمعلومات

ين بعـض فـي تكـو  أيضـاجـد قـد يو  إذالعاديين فقـط،  األفرادعلى الجمود العقائدي  رصال يقتو   
بــين ذلــك مــن خــالل موقــف هــؤالء عنــد التعامــل مــع المعلومــات الجديــدة التــي تتعــارض مــع القــادة، ويت
المعلومـات الجديـدة ويسـعى  لال يتقبـهذا النوع مـن القـادة  أن إذالسياسية التي يعلنون عنها،  األهداف

يتبــوأه، ســواء قنــوات المعلومــات التــي تصــب فــي مركــز صــنع القــرار الــذي  لخــالمــن اســتيعابها  إلــى
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تختلـف  ألنهـايستسـيغها  استشارات ال أو آراءأو بشكل بشكل مكتوب  إليههذه المعلومات تقدم  نتأكا
التفصــيلية عــن (كــورت شــوماخر)  عــن هــذه الظــاهرة (اوادبخــر) فــي دراســته أبــانوقــد  مــع وجهــة نظــره.

(وودرو في حالة الـرئيس أيضاوتتجسد هذه الظاهرة  ،)34(األلمانيزعيم الحزب الديمقراطي االجتماعي 
التـي  اآلراء إلـىويلسن) الذي كان يرفض استخدام قنوات المعلومـات المتيسـرة لديـه، ولـم يكـن يصـغي 

( هتلـــر) الـــذين كـــانوا  أركـــانعلـــى هيـــأة  أيضـــاتالحـــظ هـــذه الظـــاهرة ، و )35(تتعـــارض مـــع وجهـــة نظـــره
ينفجـــر  أنالمعلومـــات التـــي تتعـــارض مـــع معتقداتـــه خوفـــا مـــن  أو إليـــهالســـيئة  األخبـــاريتجنبـــون نقـــل 

علــى نحــو اقــل مـــن ذلــك علــى المحيطــين بالرئيس(ريتشـــارد لوحظــت الظــاهرة نفســـها غضــبه وثورتــه و 
  نيكسون).
بــــين االتجاهــــات السياســــية وبــــين ســــمات مــــن تعــــدد الدراســــات حــــول التــــرابط رغم وعلــــى الــــ  

وعلــى يل، الن االتجــاه الكثيــر مــن العمــق والتأصــ إلــىزالــت تفتقــر  الشخصــية، فــان هــذه الدراســات مــا
، فاالتجاهــات )36(فانــه قــد يشــجع حاجــات مختلفــة لــديهم األفــرادلــدى عــدد كبيــر مــن  هتماثلــمــن رغم الــ

كثيــرة فــي  أشــياءالحرمــان مــن  أواليســارية بصــورة عامــة قــد تكــون ناجمــة عــن الشــعور بعــدم االكتفــاء 
توجـد عوامـل اخـرى  إذ، األفـرادتفسير تبني االتجـاه لـدى جميـع ل يال يكفذلك وحده  أنالمجتمع، غير 

تــأثير تكــوين الشخصــية علــى النشــاط  السياســي فيجــب  أريــد فــإذاشخصــية ولــذلك  أوقــد تكــون معنويــة 
 قـولتو  .أيضـاتـاريخي معـين اجتمـاعي معـين وفـي زمـن  إطـارتؤخذ جميع العوامل الفردية وضـمن  أن

لقـــد اســـتعاد علمـــاء الـــنفس االجتمـــاعي بـــدورهم الصـــلة المـــذكورة ((هـــذا الصـــدد  فـــي(مـــادلين كراويتـــز) 
لغـــرض مراقبـــة تطـــور مجموعـــة المعطيـــات الفرديـــة هـــذه التـــي تكـــون الشخصـــية التـــي هـــي بمجموعهـــا 

 أووتفســـره، وتتكيـــف معـــه،  تدركـــه، أن ألجـــل متفاعلـــة بوجـــه عـــالم خـــارجي إذاديناميـــة، وحيـــة، فهـــي 
، واألحكــــــاموالمعتقــــــدات،  باألعمــــــالصــــــية عــــــن نفســــــها تغيــــــره، وتبعــــــد الشخ أن لتعارضــــــه واحتمــــــا

بـــدورها تغيـــر البيئـــة، ولكـــي  فإنهـــاالشخصـــية مشـــروطة جزئيـــا بعوامـــل بيئتهـــا  نإواالتجاهـــات، وحيـــث 
حاجاتهــــا  إلشــــباع امــــا يالئمهــــقائهــــا مقتضــــياتها، وذلــــك بانتتعبــــر عــــن  فإنهــــاتحــــافظ علــــى وجودهــــا 

  االتجاهات. أهميةه الناحية تأتي ))، ومن هذ)37(والمحافظة على توازنها ووحدتها
   االتجاهات:
دوافــع  أو أوضــاع إلــى عــينم نحــوبكونــه االســتعداد لالســتجابة علــى  يمكــن تعريــف االتجــاه  

ـــة، فهـــو  ـــا لـــدى الشخصـــية  إذامتماثل ـــيس مظهـــرا منعـــزال ودقيق  هـــو رد فعـــل قابـــل ألن يتكـــرر. وٕانمـــال
تعنـي عنـه بنشـاطات سـلوكية، والطبـائع التـي  يعبـرالسـلوك الـذي همـا  ،ينعلى تطبيقـوينطوي االتجاه 

موضوع ما، وبخالف الشخصية التي توجد بحـد ذاتهـا، يتكـون االتجـاه عبـر التجربـة  إزاءاتخاذ موقف 
 اآلراءويميز(ايزنـك) بـين  .)38(الـرأي أوالقيمـة  أوموضوع معين هـو علـى وجـه العمـوم المؤسسـة  وٕازاء
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فــــي تكــــوين  أعمــــقالتــــي هــــي المســــتقرة  اآلراءوبــــين التــــي قلمــــا تعبــــر عــــن شخصــــية الفــــرد  العارضــــة
ن االتجـاه، وعنـدما تتواجـد عـدة اتجاهـات المسـتقرة التـي تكـوّ  اآلراء، وعبر عن مجموعة من الشخصية

  .)39() كالشخصية السلطويةType( نمط، عندئذ يكون بوسعنا الحديث عن مترابطة فيما بينهابصورة 
  الوظائف الرئيسية لالتجاهات:

التــي  األغــراضكشــف  نأالبحــث فــي منشــأ االتجاهــات، مــع  األولــىالدراســات  لــتقــد أهمل  
وبـدال مـن مجـرد ذكـر الصـلة  ،بقائهـا أوهو في الوقت نفسه كشـف لسـبب ظهورهـا  تشبعها االتجاهات

عالقـة بـين الحاجـة وبـين االتجـاه الـذي يشـبعها وعلـى وجـه  إذابين االتجاه وبـين سـمة الشخصـية نجـد 
  :)40(ئف الرئيسية لالتجاهات هي التاليةالوظا إن اإلجمال
  حمـا يـنجتكرار  لللفرد ميال أن إذموقف معين  إزاءالتكيف: وهو وسيلة تستخدم لالستجابة  -أ

  فيه.
  غير واع. أوصراع داخلي واع  أوللحماية ضد تهديد خارجي  ليةآالدفاع: وهو  -ب
يتعـارض  أواتـه ولكـي يتطـابق الفرد صورة عن ذ وٕاعطاءلالستظهار  ةوسيلهو التعبير: و  -ج

  ولممارسة النفوذ. اآلخرينمع 
فيــه بســرعة المعلومــات تضــعف  إطــارالتميــز طبائعيــا: ووفقــا لــذلك يســمح االتجــاه بتكــوين  -د

  وظيفة االحاطة والتدبير. بأداءنه يقوم ة، هذا فضال عن أوالتجارب الجديد
  بها علم النفس السياسي: لتي يعنىجوانب االتجاهات ا

  :)41(بالجوانب التالية من االتجاهات عنى علم النفس السياسيي     
  التماسك. -أ
  .األخرىالتعبير مع االتجاهات  -ب
  التي تقوم عليها. واألسبابالمعلومات في تكوين االتجاهات  درجة -ج
  مدى االتجاهات. -د
  نوعية االتجاهات. -هـ
  تعميم االتجاه. -و
  درجة بقاء االتجاه. أوصالبة  -ز
 ،األخـــرىالمزايـــا  األحيـــانغلـــب ســـلبي، وبخاصـــة شـــدته التـــي تغطـــي فـــي أال أوالتجـــاه االيجـــابي ا -ح

بســمة  غييــر يرتبطــانوعنصــر المــدة هــذا مــع مقاومــة الت ،ببقــاء االتجــاه بــالتنبؤتســمح  وحــدها الوالشــدة 
غالبـــا مـــا تـــرتبط بخصـــائص أخـــرى نجـــدها فـــي الجمـــود ، التـــي )Hiaiditeللشخصـــية هـــي الصـــالبة(

 Resis –وغمائيــة)، وفــي مقاومــة الغمــوض دي (الدالعقائــ Tance  a  Lamliguite.  وعلــى وجــه
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بلـغ بحيـث يـدة تنطوي علـى مؤشـرات جزئيـة عد نهاأ( نظرية السمات الشخصية) لىنالحظ ع اإلجمال
ألـــف) ســـمة، وقـــد اختصـــرها 18( اإلنكليزيـــةحـــد القـــواميس دد الســـمات الشخصـــية التـــي يتضـــمنها أعـــ

طريقـــة تحليـــل العوامـــل منهـــا ) ســـمة اســـتخلص 171( إلـــى) ســـمة ثـــم 4504( إلـــى(كاتـــل) فيمـــا بعـــد 
Analyse  Factorielle نظريــــة الســــمات  أنصــــار . ويعيــــب)42(القائمــــة علــــى خمســــة عوامــــل فقــــط

 نأوفضـال عـن ذلـك  يمكن التحقق مـن صـحتها. يروجون فرضيات ال نهمأعلى خصومهم  الشخصية
وجـــه بســـلوك المـــرء موضـــوع الدراســـة  أحســـنبوء علـــى فهـــم الشخصـــية بتحليلهـــا يســـمح بـــال ريـــب بـــالتن

  .)43(ويتالءم مع الحاالت الخاصة، مع الدراسات التجريبية، ومن هنا جاء تطورها
   موقف علماء السياسة من موضوع الشخصية:

ن علمـاء التي يناصـرها كثيـر مـبين وجهة النظر  اآلنزال قائما حتى  الخالف ما نأوالواقع   
تصـوغ فإنهـا الشخصـية هـي خاصـية مسـتقرة وثابتـة، ومـن ثـم  إن القائلـةو  العقلـيالنفس وعلمـاء الطـب 

 إنلقائلــة وبــين وجهــة النظــر التــي يؤيــدها علمــاء السياســة وا ،)44(قــدات الفــرد ونشــاطاته السياســيةمعت
ك فرقــــا بــــين التنشــــئة لــــهنا نأ(غابرييــــل المونــــد)  رأىقــــد عــــن ســــلوك الفــــرد. و  لال تنفصــــالشخصــــية 

فالتنشــئة االجتماعيــة الظاهريــة تتخــذ شــكل نقــل يــة والتنشــئة االجتماعيــة المســتترة، ظاهر االجتماعيــة ال
التـــي ترســـم للفـــرد فـــي المجتمـــع وعالقتهـــا بالنظـــام  األدوار إزاءللمعلومـــات، والقـــيم، والمشـــاعر  مباشـــر

تتخـذ شـكل حيـاة الفـرد و  مـع بـدء(المونـد) عنـد تبـدأ فالتنشـئة االجتماعيـة المسـتترة  أمـاالسياسي القـائم، 
المماثلـــــة ومـــــداخل ومخـــــارج النظـــــام  األدوار إزاءمشـــــاعر القـــــيم، و المعلومـــــات، و لل غيـــــر مباشـــــرنقـــــل 

ومــن ثــم فــان العوامــل الشخصــية كشــعور الفــرد بذاتــه، وحاجاتــه غيــر المشــبعة، وشــعوره  ،)45(السياســي
لـدى (هـاينز  أيضـاجـه ونجـد نفـس التو تؤثر على طريقة استجابته المستترة. لديه  ناأألقوة  أو، باألهلية

تحليـل السـلوك  إن((:يقـول إذسـلوك الفـرد  فيو) الذي يؤكد على تأثير الوسط االجتماعي والثقافي يوال
ف ر لو لـم يكـن المـرء يعـوحتى  شخصي، أساسعلى  إليههناك مجال للنظر أن يكون السياسي يجب 

تفســـيره  إلنســـان يمكـــنلـــذلك االسياســـي  مـــا، فـــان قســـطا كبيـــرا مـــن الســـلوك إنســـانشـــيئا عـــن شخصـــية 
تحدثنا عـن  إذاقوله:((ويضيف على ذلك  )،46(الثقافية أوه االجتماعية بصورة مرضية من حيث معاني

مهتمـــون بالعالقـــة بـــين شـــيئين مختلفـــين  بأننـــانفتـــرض  فإننـــاالســـلوك السياســـي، تـــأثير الشخصـــية فـــي 
وليسـت  مـن صـميم السـلوك،متنوعـة كالثقافـة، فالشخصـية،  ست هذه الصيغة صيغة مقبولـة تمامـا،ولي

فتحــة مباشــرة للمراقبــة االختباريــة، بــل منتزعــة ومكونــة مــن نشــيئا مســتقال عــن الســلوك، وهــي ليســت م
 أوضـحوعلى نحـو  .)))47(التي غايتها التوضيح والتفسير والحاضرةنماذج السلوك والمشاعر الماضية 

 أولظروف الســائدة فيــه ســلبا ومشــروطة بــا الشخصــية هــي نتــاج المجتمــع نإلــى أ )والنمــ ليــويــذهب (
ـــا  ،إيجابـــا ـــه:((... لـــن توجـــد الشخصـــية، ولـــن تكـــون هـــي ذاتهـــا حق بفضـــل الوســـط  الإوعلـــى حـــد قول
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المتمـزق، تمامـا كمـا هـو الحـال مـع بـذرة الحنطـة التـي  أمن وجودها التام المتفتح االجتماعي الذي يؤمّ 
ال  ،بدون الوسـط الحيـاتي(البيولوجي) أي والنور، واألرضلها كل القوة على الحياة ولكنها بدون الماء 

تــأثير الوســط االجتمــاعي يــتم حتــى قبــل والدة الطفــل  نأتنبــت وتتطــور وتعطــي نتاجــا، بــل  أن ايمكنهــ
اقفـــة والتنشـــئة االجتماعيـــة عمليــات المث إنوذلــك عـــن طريـــق اختيــار الـــزوج زوجتـــه، فضــال عـــن ذلـــك 

  )).)48(راثة المتأصلةالسياسية لها من التأثير ما يفوق تأثير عوامل الو 
طريقـة عـالم الـنفس عـن فـي اخـتالف  أيضـاهنـاك  إذالخالف على ما تقدم فقط،  روال يقتص  

فعـالم الـنفس عنـدما يـدرس الشخصـية  ،عالم السياسة في دراسة الشخصية وعالقتها بالسلوك السياسـي
عـالم  نأبعبـارة اخـرى من سلوكه السياسي؟ و  اإلنسانيتساءل قبل كل شئ ما هي الفائدة التي يجنيها 

النفس يعالج الشخصية كونها هدف البحث وقد يثير اهتمام عالم النفس السلوك السياسـي للمـرء ولكـن 
 العـالم الفرنسـي،ولـيس سـلوكه السياسـي واعتمـادا علـى نظريـة  اإلنسـانيبقى محور بحثه هو شخصية 

يخفـــف  أنـــه أوودوافعـــه،  سياســـيا يرضـــي حاجاتـــه الشخصـــية وطلباتـــه إلنســـانل فـــإن الســـلوك السياســـي
 ،)49(كاتـــــه الحســـــية الخاصـــــة وقيمـــــهيكشـــــف مدر  أوالحرمـــــان، شـــــعوره بيعـــــوض  أومؤثراتـــــه، وفشـــــله، 

 أنالســـلوك السياســـي يمكـــن  إلـــى:((هـــذه الطريقـــة فـــي النظـــرة إن) مـــن ذلـــك ويســـتخلص (هـــاينز يـــوالو
اتجـاه الفـرد نحـو  أوية، تخبرنا الشئ الكثير عن نوعية المشاركة السياسية، ومقدار االفضـليات السياسـ

طارئــة فقــط  أهميــةالشخصــية عــن نفســها فــي الحلبــة السياســية هــو ذو  إعــرابالعمــل السياســي، ولكــن 
علــى  يركــز اهتمامـه ال لإلنسـانالن العــالم النفسـي عنــدما يـدرس السـلوك السياســي  ،)50(للعـالم النفسـي

يــدرس  هالشخصــية. ومــن ثــم فانــ بقــدر مــا يفيــده فــي دراســة بــؤرة اهتمامــه الــذي هــو إالالســلوك ذلــك 
االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة وغيرهــا، لكــي  ،فــي الميــادين المختلفــة اإلنســانللغــرض نفســه ســلوك 

الســـلوك هـــذا تحكم فـــي ورة، وتـــوراء نشـــاطاته المـــذكمـــن الفـــرد  ليهـــاإيتعـــرف علـــى الفوائـــد التـــي يســـعى 
 ولكـن علـى السـلوك السياسـي. أيضـاطبق ذلك ، وينوآمالهمخاوفه  أوحاجات الفرد، ودوافعه، وميوله، 

 لال يسـأ((فهـو عالم السياسة يتبع طريقة مختلفة في معالجة تأثير الشخصية على السلوك السياسـي، 
يعــــرف نتــــائج االختالفــــات فــــي  أن، بــــل يريــــد اإلنســــانعــــن نتــــائج الســــلوك السياســــي علــــى شخصــــية 

المعـاني الشخصـية والـدوافع  إنلسياسـية، السياسـية وعمـل المؤسسـات ا األدوارالشخصية على وظيفـة 
تفضــيالته السياســية هــي ذات فائــدة  أوالسياســية  اإلنســانالواعيــة وغيــر الواعيــة التــي تبــرز مشــاركة 

بــد مــن التــذكير بــان  تحليليــة، الن اكتشــافها قــد يســاهم فــي تفســير النظــام السياســي كنظــام مســلكي، وال
الشخصـــي للســـلوك  األســـاسويســـتطيع تحليـــل  صاألشـــخاهـــذا النظـــام هـــو دائمـــا شـــبكة ســـلوك بـــين 

وبعبــارة  .)))51(كمــا يفعــل بــاآلخرينينبئنــا قبــل كــل شــئ، كيــف يــربط سياســي معــين نفســه  أنالسياســي 
علـى العمليـة السياســية فـي جميـع مســتوياتها،  يءقبـل كــل شـو ينصـب اهتمـام عـالم السياســة  إن أخـرى
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مـــا ألنشـــطة السياســـية فيـــه. ولـــذلك فـــان النظـــام السياســـي علـــى صـــعيد المؤسســـات وصـــعيد اعلـــى  أي
ينصـــب علـــى اغنـــاء دراســـة  أنينبغـــي  لألفـــرادمـــن معلومـــات عبـــر دراســـة الســـلوك السياســـي  ليتحصـــ
النشــاط السياســي  إنتبــين  إذاوالو) ذلــك بقولــه:(( انــه السياســي وســير عملــه ويوضــح (هــاينز يــالنظــام 

الشـعور بالعزلـة والوحـدة  إزالـةه فـي يخدمـ أييخدم شخصـا فـي التغلـب علـى تقـديره المـنخفض لنفسـه، 
 أوالثـــورة علـــى الســـلطة  نعـــ يالت السياســـية هـــي تعبيـــرالتفضـــ وانعـــن طريـــق المشـــاركة الشخصـــية، 

نظـام  أيفـي تقيـيم نوعيـة وبقـاء  رال تقـدفقد تكون المعلومات في هذه الحالة ذات قيمة  .الخضوع لها
صـــي للســـلوك السياســـي نـــوع نظـــام الشخ األســـاسقـــد توضـــح معرفـــة  اإلجمـــالسياســـي، وعلـــى وجـــه 

  )). )52(سي، ومدى تكيفه مع ظروف البيئة، ومقدرته على تلبية الحاجات البشريةسيا
   مالحظات

ــم  أالالشخصــية مهمــة لدراســة الســلوك السياســي، ولكــن يجــب  إن -1 يخلــط بــين الشخصــية وبــين عل
ــــؤدي PathoLgyالنفســــية ( األمــــراض ــــي البحــــ إلــــى) الن ذلــــك ي بعــــض  أنث فمــــع نتــــائج وخيمــــة ف
ها تشـاكلهـو علـى  وما )Psychosse) والذهان(Neurosesكالعصاب( -النفسية والعصبية األمراض

م فـي مـاهو مهـ إنتكـون متـواترة الحـدوث،  لحاالت قد الهذه ا أن إالقد تعرض في السلوك السياسي، 
ن كـل فـرد وأ ،يمتلكـون شخصـيات األسـوياءشـأنهم فـي ذلـك كغيـر  األسـوياءالنـاس  إنهذا الصدد هو 
الوسـط االجتمـاعي الـذي يعـيش فيـه،  إلـىه طريقـة معينـة فـي النظـر لنفسـ رال يطـو  أمسواء كان سويا 

 أنطــرق االســتجابة هــذه بــاختالف النــاس ولــذلك يجــب تختلــف الوســائل المالئمــة لمعالجتــه، و  وٕايجــاد
تالفــات فــي االختالفــات بــين النــاس حســب تكــوينهم الشخصــي قــد تــنعكس بشــكل اخ إننتــذكر دائمــا 

  السلوك السياسي.
صـحة هـذا الـرأي،  تلقي ضوءا، مهما كان نوعه، على ال األفراد أومعرفة البواعث لرأي الفرد  إن -2

فعلــم الــنفس السياســي  ،مختلفــة ألســبابيقومــان بعمــل واحــد، ولكــن  أوفقــد يكــون لشخصــين رأي واحــد 
  ذاتها. األعمال أو اآلراءالشخصية وليس  األسبابيعالج 

زالـــت فـــي بـــدايتها والســـيما فيمـــا يتعلـــق بالحيـــاة السياســـية  دراســـة الشخصـــية مـــا نإ، حيـــث وأخيـــرا -3
نتعلمــه عــن كيفيــة  أنزال هنالــك الكثيــر الــذي يجــب  مــا بأنــهنقــر  أن إذافمــن الضــروري واالجتماعيــة، 

  تشخيص مختلف الخصائص الذاتية.
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