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فما فوق ، فيدل على وجود مرض أو ( 19) إذا حصلت على •

.اضطراب نفسي 

.فيدل على وجود مشكلة ( 18) إلى ( 16) إذا حصلت من •

.وأقل ، فيدل على أنك شخص سوي ( 15) إذا حصلت على •



لمعرفة عيوبي، فأحسنها

لمعرفة مزاياي، فأطورها

ألكسب اآلخرين

ألتخلص من الخالفات

حةألربي أوالدي تربية صحي
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نشاط



تقييمه من حيث          السلوك
السواء والال سواء

إشكاليات كثرية ومتكررة يف التعامل مع اآلخرين
اندفاع يف التصرف دون تفكري مسبق

الشعور ابلتهديد يف بعض املواقف اليت فيها خطر حقيقي
والبحث عن حلها

(...تسامي–إسقاط–تربير)النفسيةاحليلاستخداميفاإلفراط
مواجهة املواقف بواقعية

ردة فعل متوافقة مع حجم املوقف
الرجوع إىل الصواب بعد الوقوع يف اخلطأ

االستسالم التام للظروف واخلضوع لتحكم اآلخرين وتسلطهم
خيشى انتقادات اآلخرين ويتحاشى االختالط هبم ألجل ذلك

التنفيس عن املشاعر السلبية بطريقة مقبولة
العناد والرفض ألي تدخل إصالحي خارجي

االستمتاع ابلصحة النفسية
االنطالق حنو الرغبات اخلاصة بدافع اهلوى دون مراعاة للضوابط احمليطة
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الوظيفيةاالجتماعيةالدراسيةالزواجية







يةسمات الشخصية الفصام



صاميةكيفية التعامل مع الشخصية الف



سمات الشخصية الشكاكة



كاكةكيفية التعامل مع الشخصية الش



سمات الشخصية الحدية



ديةكيفية التعامل مع الشخصية الح



نشاط



الشخصةمنط السمة البارزةمثال
كنه معلم لديه مشكالت متعددة مع زمالئه ل

غالبا ال يعرتف خبطئه
صله دون معلم للصفوف األولية يبالغ مبظهر ف
اهتمام مبستوى الطالب

ديث عند مرشد طاليب يالحظ عليه تغنج يف احل
حمادثة اجلنس اآلخر

يظهر عليه سلوك املراوغة واالحتيال

ريرى دائما مصلحته أهم من أي اعتبار آخ

خرين له كثريا ما ميدح نفسه وينسب إجنازات اآل
وحده



ريةسمات الشخصية الهستي



ستيريةكيفية التعامل مع الشخصية اله



يةسمات الشخصية النرجس



رجسيةكيفية التعامل مع الشخصية الن



باتيةالسيكوسمات الشخصية 



كوباتيةالسيكيفية التعامل مع الشخصية 



يةالوسواسسمات الشخصية 



واسيةالوسكيفية التعامل مع الشخصية 



ةسمات الشخصية االعتمادي



ماديةكيفية التعامل مع الشخصية االعت



يةالتجنبسمات الشخصية 



نبيةالتجكيفية التعامل مع الشخصية 



ةسمات الشخصية المكتئب



ئبةكيفية التعامل مع الشخصية المكت



سمات الشخصية العدوانية



انيةكيفية التعامل مع الشخصية العدو



نشاط

../مقاطع فيديو/الحالة المازوخية.MP4
../مقاطع فيديو/الحالة المازوخية.MP4


المازوخيةسمات الشخصية 



خيةالمازوكيفية التعامل مع الشخصية 



سمات الشخصية السادية



يةكيفية التعامل مع الشخصية الساد






