እካዅርናር
PERSONAL INTEGRITY

እካዅርናር ክንትስተው ጋብ ብሊነውድ፣ በከት: ሓቕ እሳና: እንተርደሪት አርእና: ተክለበና ...
ዋሲሰኵ:: ላኣዳም እና ባህርያት ነስ ሻዃ እካዅራ ይስተኵ። ደኣም እና ዋዓድሊ፣ ኒትርጉምሲ
ኒልድ ፈይሕድኖ ቋልኖሉ ግን::
እካዅርናር ይና ውረኒ ግን?
እካዅርናር ላዅ ላዅልድ ሲዳዅና ኣዋይን ሓሰብኒዅዲ: መድ ምዅርኒዅዲ: ዲቢዅራ ኣክኒ
ዅዲ (social)፣ አደብዲ ዓገልዲ ክምኒዅ ባህርያት ዋሲሰኵ::
እና ባህርያት ነን እዃርስኑ ለውነው (genetical) ባህርያትዲ፣ እዃርስና ደንቢ ህንባ አመታትሊ
ተበብነው (enviromental) ኣኾ፣ ትርጉም ሻዅ ደርብድ ለወትሱኽር ዳበሩኽር ፈረው ግን::
( ሀ). እካዅርናርሲ ዳበርድኒል ጨለወው ጋራት ውረኒ ናው?
1. ብሪ ጃርዲ፡ ክልዎና ህንበው ደወልወልዲ (Enviroment)፣ ጪወዲ ማስዲ።
ህንቡንትክ፣



ጪዋ ንርሹትል ላሕማ: ነየትድና: አደብ ሻኪስኒል ተቢ ቛሊስና፣ እንከሊ ቛሊስና:
ትክስረ ናበይና ወሪ ኣወክና ሻኽረሪ ኣክረን፣ እካዅርናርር ኒተኪንድ ዳበረኵ::
ኣሪ ገፍድ ቋልነን ኮዶ: ጪወስ ጐታዅ ዋኻ: ሕሳን ብና: ተበራርህና ብና ዋነን፣ ጪወስ
ጒኢትል: ዋስስታዅሲካ ጋብና ብኒል: ቅሳነት ብኒል: ዋኺል ቁምቁም ይና ባሀርያት
ሓደርደነኵ::

2. ምህሮር ልጝን፣
 አምርሲ ደኵሳዅ ደርብዲ ኪዲሳዅ ደርብዲ ጣፍሕ ኣከን፣
 ደወልወል ምህሮሩዅ እንከልሳዅ ኣከን፣
 እኺሪር ካበነዲ ላሕማ ኣረርስጝኒዅ ጀረብሳዅሰና ፈራዅ ኣከን: እካዅርናር
ህንበኵ::
3. ዲን:
 ሳዳ መኸልትኒዅ እወኵ::
 ወክት በዳንሊ ሻኽደት ለብግሪን ሒል እወኵ::
 ሞራሉዅ ክብር ኣርእኒል ካበኵ፤ ኣዳምዲ ሓሳብዲ ሓሸምዲና::
4. ከዋ ዲባ Society



ኣወያ ከዋ ዲባ ዓንቀይል መንደርትራዅን ?
ምንግስ ምልክዲ: ታንትጝዲ: ሁከትዲ ሻዅማ? ወሪ ወረባ ጣፍሕ: ፍትሕዅዲ: ናይ
ኣዳምዱዅ ሓሸምዳዅዲ? ነን ናውክ ባህርያሲ እን ሓለትሰነክ ለወተኵ::
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5. ልውር ወሪ ኣታቲን (talent)


በሀርድ ቋልኑ ኮሪትራ ወዓበንቲ (stars) - ጎሊተንቲ: ስያሰትሊ መርሔት: ቲያትሮ
(actors)፣ ነን ናውክ ረቀብሳዅ ሰንዓታ ሻኽኑዅ፤ እማ ናሹትል እምነት ገምደና
ዅዲ፣ ሽጝስተናዅዲ ኣኽነዲን ባህርያትሲ ካበኵ::

6. ዓዋዲ (culture)
 ዓዋዲ ጃብራ ፈሰውዲ ኣዳምር ሕሽም ከበርድኒል ሰረትሰው ኣከን እካዅርናርሲ
ዳበርደኵ።
(ለ) ትክየውዲ በዳንናዲ ባህርያት ኣወየው ናው
ትክየው










ነየትደንታ
ገሽ ፋሪሕ ቛሊሳዅ
ሃደፍ ክቱብድ ገማዅ ሻዅ
ይማምድ ፈራዅ
መእምሮ ፋይሕ ሻዅ
ጨገም እንክኒል ለመለም ያዅ
ሕይምንተዲ ሒልዲት ነስሖ እምናዅ
ሳደዲ ነበኺዲት ዓውቲትኒል ካባዅ
ኒሹት ተከዋዅ













ጐሄይደንታ
ጂብድኒል ደበልታዅ
ሃደፍ እንጋዅ
ይማም እንጋዅ
ለብኒልድ ኣልኮተታዅ
ጅርበት ካያ ጂጝስታዅ
መረርዳዅዲ ሓንኳሊትዅዲ
ኒሹት ምላዅ
ከቲና ካያ ቁር ያዅ
ኣሪውዲ ሃደፍዲ ነባኺዲት ማነይሮ ለመለም ያዅ
ኒከቲነድ ኣሪውሲ ለከማዅ

በዳናን
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(ሐ) እካዅርናር ዳበርድኒል ሓሳብሊ ቱስኖ ሻኽነው ጋራት
(Five factors for personality development)








ክኒ ወሪ አምርሊ ብስታዅ (openess to experience)
መሄድኒል ወሪ ኣርእጝሊ ተውሄት ቋሊስና (inventive/curious)
ኒትክ ሓሸምዶ ቋላዅ
ሓዲስ ሰንዓታ ኣርእኒል እኽን መሄድኒል ታውህ
ወክት ኣዶ መኸላ እዳንዳዅ
ሓሳባትድ ርዱቅ
ዓዋዲ አሪውሲ ኣርእኒል ኣኽን ባሓስኒል ታዊህ

ቀስድ ፋይሕ (conscientiousness)







ስሉጥዲ ይማምዅዲ (efficient/organized)
ኒሹ መለካዅ
ሰርገልዲ ሃደፍዲት እን ጨበርሳዅ ደርብድ ዓቀኖ ቋላዅ
ኒትክል ዳልው
ይማምድ መርሕስታዅ
ክድመትሲ ሰፋየትድ ሰለጥዳዅ

ኣሪውድ እስረው ወቀይዲ ኣዋይንዲ (extraversion)






ሕቡርዲ ወቃየትሊ ታውህዲ (outgoing/enegetic)
ከዋ ዲባ ነበክል ባህ ዋስስታዅሉ
ጂጛ ተርሳዅ
ትክ ወራትሊ መኸልትስታዅ ኣኽሮ ደንቢራ የጋዅ
ከዋ ዲባ ዓንቀይል ኣካን ሻኽዅን የንታ

ላሓምና ጋርድ (Agreeableness)


በኪትዲ ዓቅልዲ
 ላሕመት ከዋ ዲቢዅ ሻዅ
 በኪት
 እምነት ገምድራዅ
 ካበንታ
 መቅርሕድ ካዅዲ ከቲና ባረንተዲ
 ሳዲዅ መኸላ ሻዅ
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ባህሰጋዅ ባህርያት (Neuroticism)








ኣሸሾ ተመድሳዅዲ ሓረቅረንተዲ
ጒኢዲ ታንትጝዲ ሻዅ
ህንጉልጭራዅ
ኣዪ ወራትሊ ረገስታዅ
ህውከትዲ ኣዪ ወራትዲትል ረገስታዅ
ሃዳኣት እንጋዅ
ኣዪ ወራትሲ ዕልገፍድ መርኪሳዅ

(መ) እካዅርናር ወራት ጠለቅና ኒጅንጅንስድ (personality disorder types)
እንጠሪ ዲቢዅ (anti-social personality disorder)








ዓደት ወሪ ሕጊ ተከውኒል ጨገም ሻዅ
ዲባ ዓደትዲ እሱል ወረቢዅዲትል ዲማ ጨገም ሻዅ ወሪ ኣኽሮ
ወጀበጋዅሲ እሳዅ
ኣሪውዲ ናይሲ ሓሽምደጋዅ
ደርብ ደኳዅ ሓሩቀትዲ ዕግርግርዲትል መርሕስተ ዋኺል ገውታዅ
ሓሳብ: ንየት: መኸላ: ኣሪውድዅሲ ሓሳብሊ ቱሰጋዅ
ሕሳንዲ ላሕመዲ ቋሊሰጋዅ
ድግም ዓምጭዅ ሻዅ

ኵሹትል ኵ’ና ብና እካዅርናር ወራት ጠለቅና (dependent personal disorder)







ኣሪውል ኵኖ ህንባዅ
ይማም ኣሪውልድ ጨበራዅ
ሲርያዅ ረኣይ ስኵስኒል ኒሹት ሻካዅ
ከዋ ዲባ ዓንቀይል ኒ ጋን ገንጀጋዅሉ፣ ወሪ ታሚት ዲቢዅ ዋስስተጋዅሉ
አማ ኒሹት ዓደጋዅ
ዓቅም ድርጝንቲ፣ ኣሪውልድ ኰድጛዲ አንከሊዲ ጨበራና
ናንሲ በጥስና ኣሪውሊ

ግንዲትናር አሻረት እካዅርናር ወራት ጠለቅና (borderline PD)






ኒሹር ምልክ እንጋዅ
ኒሹር ሃደፍዲ ኒሹር ፍሪርዲትል ሰብር ታምም እንጋዅ
ሓደርጋዅ ቀስድ ብነድ ኣሸሾ ሀውር ዕግርግሩዅሊ ትዋዅ
ኒሹት ጐትኒል ደበልታዅ
ረቀብሳዅ ሻኽሊ ይሮ ኵሹት ለብድና
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ከብትራዅ እካዅርናር ወራት ጠለቅና (avoidant PD)








ዲቢል ደርብ ደኳዅ ጒኢ ሻዅ
ኵላውድ ናዕስራ ጨገምድ ኮልድ ዓደግስና
ጒኢዲ ታንትጝዲሲ እን ገሪ ንየት ዲቢል ሕበርስኒዅልድ እርግና
ኣሪውል እምነት ብና
ባቅዕ ኣኽሊ ይሮ ኵሹት ኣትሓወንድኒል ትውና
ጨገም ክድመትውድ ቂልስሮ ፈሃምዲ ሕይምንተዲ ቋሊስና
ሓሳብ ከለብርስና ብነዲ ነጨግስናዲትል ኣሸሸሮ ጐሰታዅ ኣክና

ዕል ገምድና ወሪ ሳቡር ጀረብኒ ጨገም
(Histrionic personality disorder)







ኣብድ ምላዅ ወሪ እምን ኣኽጋዅሲ እምንሰና ሃበ ስኵሳዅ (superficial or
maniplator)
ከው ዕልሲ ገምድሮሉ ክባን ያዅ
ነፍዓገው ጋራትሊ ደኵስኒል ሰብር ታምም እንጋዅ
ህዉክ ይማምሊ
ኣዳምር ከቲኒል ወሪ ለቢል ኣሸሾ ከሰሳዅዲ ንየት ኮዅዲ
ኣሪውልድ ስዳወዅድ ጨለውሳዅ

ብርሃነ ደበሳይ
ብሊና ፓልቶክ ገርበሻትል
ግርጋ 26.09.2014 ስኵራዅ ዋዓድ
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