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بررسی مفاهیم شخصیت و نظریه های مختلف مرتبط با آن
2

نرگس سروستان

 1کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بین المللي خرمشهر

چکیده
امروزه شخصیت را شايد بتوان اساسي ترين موضوع علم روانشناسي دانست؛ زيرا محور اساسي بحث در زمینه هاي مانند
يادگیري ،انگیزه ،ادراک ،تفکر ،عواطف و احساسات ،هوش و مواردي از اين قبیل است .به عبارتي ،موارد فوق الذکر تشکیل
دهندۀ شخصیت به حساب مي آيند .بنابراين ،حتي مطالعۀ بیماري هاي رواني و به خصوص بیماري هاي روان کنشي را که بنا
به ديدگاه روانشناسان ،شامل اکثر پسیکوزها مانند اسکیزوفرنیا ،پسیکوزهاي عاطفي ،تمام نوروزها و تمام اختالالت شخصیتي و
منشي ،رفتارهاي ضد اجتماعي ،ضد اخالقي ،اعتیادها و انحراف ها مي شود را مي توان جز امراض شخصیت دانست .به عبارت
ديگر ،شخصیت همانند ظرفي است که تمام پديده ها و فرايندهاي روان شناختي در آن قرار دارد .به طور کلي ،تمامي اين
مطالب براي شناخت هر چه روشن تر شخصیت مورد بحث قرار مي گیرند .از اينرو در تحقیق حاضر ،به لحاظ اهمیت مفاهیم
شخصیت و رويکردهاي نظري شخصیت مختلف مرتبط با آن ،به اهمیت و جايگاه آنها پرداخته است .و در ادامه ديئگاه ها و
رويکردهاي مختلف را مورد بررسي قرار مي دهد.
واژههای كلیدی :شخصیت ،روانشناسي ،يادگیري ،اختالالت
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مقدمه
ديدگاه هاي متعددي در تبیین اختالل اضطراب اجتماعي مطرح شده اند .وجود اضطراب اجتماعي مي تواند پیامد و برخي از
عالئم مستعد ناشي از صفات شخصیتي باشد .بسیاري از محققان معتقدند که وجود تفاوتهاي فردي و ويژگیهاي شخصیتي
متفاوت ،واکنش افراد را نسبت به موقعیتها و فشارزاها متمايز ميگرداند (سروقد و همکاران .)9212 ،اصوال هر کسي
خصوصیات ،منش ،توانايیها و ويژگیهاي منحصر به فردي دارد که الگوهاي رفتاري ،شیوه هاي پاسخدهي و واکنشهاي وي را به
محیط دروني و بیروني نشان مي دهد که اين خصوصیات ،شخصیت وي را شکل مي دهند .منظور از ويژگي ،يک خصوصیت
نسبتاً پايدار است که باعث مي شود افراد به شیوه هاي خاصي رفتار کنند (کوئیرک.)9212 ،1
اما رابطه صفات شخصیتي با اضـطراب اجتمـاعي در پـژوهشهـاي مختلفـي بررسـي شـده است .امیري نیا ( )1932نشـان
داد کـه صـفات شخصـیتي در بیمـاران مضـطرب بـا افـراد عـادي متفاوت است .به عبارت ديگـر خصوصـیات شخصـیتي
ماننـد نیـاز بـه تحسـین ،سـلطه پـذيري ،تمکین ،احساس زبوني و عزت نفس پايین که مشخصه هاي شاخص روان نژند گرايي
مي باشـند پیش بیني کننده خوبي براي تجربه اضطراب باال هستند .همچنین در تحقیق کاشـدان و هربـرت (،)29 :9229
ارتباط بین مقیاس روان نژندگرايي و اضطراب تأيید شد .به نظرمـي رسـد کـه افـراد مضطرب نسبت به افراد عادي
درمقیاسهاي باز بودن و توافق داراي نمراتي پايین ترو در مقیاس وجداني بودن شبیه افراد عـادي باشـند .ورتیـو9
( ،) 9229:109بیـان کـرد کـه افـرادي کـه دچـار اضطراب اجتماعي هستند داراي ثبات عاطفي کمتـر ،برانگیختگـي و تـرس
بیشـتري مـي باشـند .مطالعه حق شناس نشان داد افـرادي کـه داراي اضـطراب اجتماعي بـاال مي باشند در صـفت نوروتیسم
نسبت به افراد عادي نمره باال تري دريافت مي کنند .افرادي کـه در مقیـاس نوروتیسـم داراي نمره باالتري هستند معموالً
خجـالتي و داراي اضـطراب اجتمـاعي در جمـع هـاي بـزرگ هستند همچنین افرادي که در مقیاس برون گرايي نمره بااليي
بدست مي آورند داراي اضـطراب اجتماعي پايین هستند (حق شناس .)93 : 1902 ،با اين حال ،نتايج پژوهش استوار و رضايي
( ،) 192۱با هدف بررسي رابطه ابعاد شخصیتي درونگرايي برونگرايي با اضطراب اجتماعي در دانشجويان بیانگر آن بود که بین
درونگرايي و برونگرايي با اضطراب اجتماعي و ابعاد آن رابطه معني داري وجود ندارد.
شخصیت
شخصیت را شايد بتوان اساسي ترين موضوع علم روانشناسي دانست؛ زيرا محور اساسي بحث در زمینه هاي مانند يادگیري،
انگیز ه ،ادراک ،تفکر ،عواطف و احساسات ،هوش و مواردي از اين قبیل است .به عبارتي ،موارد فوق الذکر تشکیل دهندۀ
شخصیت به حساب مي آيند .بنابراين ،حتي مطالعۀ بیماري هاي رواني و به خصوص بیماري هاي روان کنشي -را که بنا به
ديدگاه روانشناسان ،شامل اکثر پسیکوزها مانند اسکی زوفرنیا ،پسیکوزهاي عاطفي ،تمام نوروزها و تمام اختالالت شخصیتي و
منشي ،رفتارهاي ضد اجتماعي ،ضد اخالقي ،اعتیادها و انحراف ها مي شود -را مي توان جز امراض شخصیت دانست .به عبارت
ديگر ،شخصیت همانند ظرفي است که تمام پديده ها و فرايندهاي روان شناختي در آن قرار دارد .به طور کلي ،تمامي اين
مطالب براي شناخت هر چه روشن تر شخصیت مورد بحث قرار مي گیرند (شاملو.)1909 ،
تعريف -لغت شخصیت که در زبان التین ( )personaliteو در زبان انگلوساکسون ( )personalityخوانده مي شود،
ريشه در کلمه التین ( )persoaدارد .اين کلمه به نقاب يا ماسکي گفته مي شد که در يونان قديم بازيگران تئاتر به صورت
خود مي زدند .به مرور ،معناي آن گسترده شد و نقشي را که بازيگر ادا مي کرد نیز در برگرفت .بنابراين ،مفهوم اصلي و اولیه
شخصیت ،تصويري ظاهري و اجتماعي است که براساس نقش که فرد در جامعه بازي مي کند ،قرار دارد .يعني در واقع ،فرد به
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اجتماع خود ،شخصیتي را ارائه مي دهد که جامعه براساس آن ،او را ارزيابي کند .در زمان ما و از ديدگاه عامه ،همچنان اين
مفهوم از شخصیت به جاي مفهوم کلي آن به کار برده مي شود .از اين لحاظ ،شخصیت معادل با شهرت ،حیثیت اجتماعي،
خصوصیات پسندي دۀ جسمي و رواني ،سنگیني و متانت ،خوشرويي و بسیاري صفات مطلوب اجتماعي ديگر ،به کار مي رود،
چنانکه مي گويیم« :او آدم با شخصیت است».
شخصیت را بر مبناي صفت بارز ،يا مسلط يا شاخص فرد نیز تعريف کرده اند و بر اين اساس است که افراد را داراي
شخصیت برون گرا ،9يا درون گرا ۱يا پرخاشگر 2و امثال آن مي دانند (شاملو.)1909 ،
در واقع چنین فرض مي شود که در شرايط مختلف ،حالت بارز يکي ،پرخاشگري و ديگري ،درون گرايي است .اين گونه
برداشت از شخصیت ،در محدودۀ تیپ شناسي مي گنجد .اشکال عمدۀ آن هم اين است که با اين گونه تقسیم بندي ،در نظر
گرفته نمي شود که فرد انسان برحسب شرايط و اوضاع و احوال ،پرخاشگر يا درون گرا مي شود ،نظريه شخصیت ،اين پديده را
از جنبۀ ارزشي آن مورد بحث قرار نمي دهند؛ يعني نمي گويند فالن شخصیت خوب يا بد است.
نظري اجمالي به تعاريف شخصیت ،نشان مي دهد که تمام معاني شخصیت را نمي توان در يک نظريه خاص يافت؛ بلکه در
حقیقت ،تعريف شخصیت به نوع نظريۀ هر دانشمند بستگي دارد .براي مثال ،کارل راجرز ،6شخصیت را يک خويشتن 3سازمان
يافتۀ دايمي مي داند که محور تمام تجربه هاي وجودي انسان است .يا گردن آلپورت ،0شخصیت را مجموعۀ عوامل دروني اي
که تمام فعالیت هاي فرد را جهت مي دهد ،تلقي مي کند .جي  .بي  .واتسن 2پدر رفتارگرايي ،شخصیت را مجموعۀ سازمان
يافته اي از عادات مي پندارد .اريک اريکسون ،12روانپزشک و روانکاو مشهور ،معتقد است که رشد انسان در قالب يک سلسله
مراحل وقايع رواني – اجتماعي صورت مي پذيرد و شخصیت انسان ،تابع نتايج آنهاست .وي معتقد بود که پديدههاي رواني را
تنها در سايه ارتباط متقابل بین عوامل زيستي با پارامترهاي اجتماعي ،رواني ،رفتاري و حتي تجارب شخصي ميتوان به
درستي شناخت.در میان نظريات اريکسن ،نظريۀ «مراحل هشتگانه زندگي  »11از همه جالبتر و ابتکاريتر بوده و اهمیت
زيادي نیز دارد .در اين نظريه ،اريکسن در پي آن است تا نقش فرهنگ را در تکامل و رشد شخصیّت نشان دهد (شاملو،
.)1922
اهمیت شخصیت
در عصر کنوني ،عالوه بر شناخت ويژگيهاي شخصیتي خود ،شناخت وِيژگيهاي شخصیتي افراد و گروه ها ضرورت
اساسي است.شخصیت نقش سازنده و تاثیرگذاري در زندگي فردي و به خصوص زندگي اجتماعي انسان ها دارد .زيرا شخصیت
7- extravert
4 - introvert
8 -aggressive personality
6 - Carl Rogers
3 - self
2 -Allport, G.
9 - J. B. Watson
50 - Erik Erikson
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منجر به تفاوت ها و تناقضاتي میان رفتارهاي يک فرد و به شکل گسترده تر آن يک گروه با ديگر افراد يا گروههاي فرهنگي در
يک جامعه شود .در حالت بدبینانه آن ،ميتواند به چالشي اساسي در آن جامعه بدل شود و ميتواند مالکي باشد براي شناخت
و تشخیص ويژگي هاي هويتي و شخصیتي افراد آن جامعه که بايد به آن توجه ويژه داشت .اهمیت مطالعه شخصیت ،اين تصور
طبیعي است که در سراسر تاريخ علوم انساني جايگاه ويژه اي به شخصیت داده شده است .شناخت ويژگي هاي گوناگون
شخصیتي افراد و گروه هاي جمعیتي گوناگون مبنايي است بر پیش بیني ديدگاه ،رفتارها ،شناخت ها ،هويت ها ،عقايد ،باورها
و تفکرات که در شناخت و توجیه پديده هاي رواني يا رفتاري انسان ،وسیع و گسترده مي باشد .به عبارت ديگر شخصیت را
شايد بتوان اساسي ترين موضوع علم روانشناسي دانست؛ زيرا محور اساسي بحث در زمینه هايي مانند يادگري ،انگیزه ،ادراک،
تفکر ،عواطف و احساسات ،هوش و مواردي از اين قبیل است .شايد بهتر است اين موارد را به عنوان بخش اصلي تشکیل دهنده
شخصیت بیان نمود .شخ صیت به عنوان الگوهاي ويژگي هاي فردي در تفکر ،هیجان و رفتار است (فاندر .)1223 ،در واقع اين
مجموعه اي است که ويژگیهاي جسمي ،رواني و رفتاري که هر فرد را از ديگري متمايزمي کند (راس1229 ،؛ ترجمه جمالفر،
 .)1932اين ويژگيها يک خصوصیت نسبتاً پايدار است که باعث ميشود افراد به شیوههاي خاصي رفتار کنند .شخصیت کلمه
اي ساده با معني و يا برداشت هاي چندگانه اي و گسترده اي از معاني بسیار ساده تا بسیار پیچیده .برداشت متفاوت از مفهوم
شخصیت ،به وضوح نشان مي دهد که با گذشت زمان ،معاني شخصیت از مفهوم اولیۀ آن که تصويري ظاهري و اجتماعي بود،
بسیار گسترده شده است .شخصیت برمبناي صفت بارز ،يا مسلط يا شاخص فرد نیز تعريف کرده اند و بر اين اساس است که
افراد را داراي شخصیت برون گرا يا درون گرا يا پرخاشگر و امثال آن مي دانند .البته تعاريف بسیاري از شخصیت ارايه شده
است که مي توان به طور کلي آنها را به چهار دسته تقسیم کرد؛ تعاريفي که روي فرديت و يگانگي افراد تأکید ميکنند ،در اين
تعاريف شخصیت شامل خصوصیاتي است که افراد را از يکديگر متمايز مي نمايد .تعاريفي که بر ساختارها و سازه هاي دروني و
فرضي تأکید میورزند ،در اين گونه تعاريف ،رفتارهاي آ شکار ،بخش کمي از تعريف را تشکیل مي دهد ،در اين مفهوم شخصیت
شامل انتزاع هايي است که از رفتارهاي آشکار و مشاهدات رفتاري اخذ شده است .تعاريفي که روي تاريخچه ي زندگي و
مراحل رشد تأکید دارند ،که در اين ديدگاه ،شخصیت حاصل رويدادهاي دروني و بیروني است .رويدادهاي دروني شامل
آمادگي هاي ژنتیکي و بیولوژيکي است و رويدادهاي بیروني ،تجربیات اجتماعي و رويدادهاي محیطي را در بر مي گیرد .در
نهايت درتعاريفي که بر الگوهاي رفتار تأکید دارند ،فرض مي شودکه شخصیت به طور نسبي در طي زمان ثابت مانده است و
تداوم پیدا مي کند .اين ثبات در الگوهاي رفتاري از مکاني به مکان ديگر و از زماني به زمان ديگر ثابت باقي مي ماند ( آتش
افروز و همکاران.)1903 ،
رویکردهای نظری شخصیت
دیدگاه رفتارگرایی
ديدگاه رفتاري يکي از مهمترين و پیشگام مهم در شناخت ويژگي و خصیصه هاي انساني برآمده است .اين ديدگاه بر
مسئله يادگیري در بناي شخصیت را موثر مي داند .به عبارت دقیق تر رفتار گرايان شخصیت را حاصل يادگیري مي دانند که
نقش مرکزي و محوري براي آن قائلند و شخصیت را مفهومي عیني مي دانند با روش ها و ابزار دقیق الزم مي شمارند (آتش
افروز و همکاران1903 ،؛ شاملو .)1909 ،از نظر اسکینر (به نقل از شولتز و شولتز )9222 ،شخصیت چیزي بیشتر از رفتار هاي
آموخته شده يا نظام هاي عادتینیست .لذا مفهوم شخصیت در نظام رفتارگرايي به چیزي که بتوان آن را به طور عیني مشاهده
کرد تنزل يافت ،به طوري که در اين تعريف جايي براي مطرح شدن مفهوم هوشیاري از ناهوشیار باقي نمي ماند .بنابراين در
رويکرد رفتار سنتي ،به امور دروني نظیر اضطراب،انگیزه ها ،نیازها يا فرايند هاي مشابهي که به وسیله ديگر نظريه پردازان در
مورد شخصیت عنوان شده است اشاره اي نمي شود .از نظر رفتارگرايان شخصیت چیزي بیش از انباشته اي ازپاسخ هاي
آموخته شده در برابر محرک ها ،مجموعه اي از رفتار هاي آشکار يا سیستم هاي عادتي نیست .اگر چه در رويکرد رفتارگرايي،
موارد تشکیل دهنده ي رفتارانسان ،تقويت فرد ،انتخاب طبیعي ،تکامل رسوم فرهنگي،شرطي سازي کالسیک و کنشگر دانسته
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شده است ،اما تحقیقات ديگر نشان مي دهدکه حساسیت افراد مختلف نسبت به تأثیر شرطي سازي به صورت انفعالي و مشابه
يکسان نیست ،بلکه سرشت و شخصیت افراد بر نحوه يپاسخ دادن آنها به شرطي سازي ،تأثیر گذار است (فیست و
فیست9222،؛ ترجمه جوادي و کديور ،1903 ،ص .)۱9
دیدگاه روان پویشی
در ديدگاه روان پويشي ،شخصیت مجموعه ي پويايي از فرايندهايي است که همیشه در حرکتند و مانند بسیاري از انگیزش
هاي افراد ،ناهشیارانه عمل ميکنند (فرويد ،به نقل از شاملو .)1909 ،به اين ترتیب در اين ديدگاه رفتار بیشتر تعیین شده
است تا اتفاق (اتکینسون و همکاران9222 ،؛ ترجمه براهني و همکاران .)1902 ،روانکاوي يا روان پويشي تصوري جبري از
ماهیت انسان و سرشت انسان را مطرح مي سازد .اين نظريه ،امیال يا نیرو هاي جنسي وپرخاشگري که مبتني بر پايه هاي
زيستي و تعارض هاي دوران کودکي است را به عنوان عامل اصلي و گرداننده شخصیت در نظر مي گیرد .روش مطالعه در اين
رويکرد بیشتر تحلیل موردي با ابزار هاي مختلفي هم چون تحلیل رؤيا و تداعي آزاد است ( کريمي.)1900 ،
در اين ديدگاه بخش جداگانه اي از من را که به شی وه اي مستقل تکوين مي يابد و در حوزه اي فارغ از تعارض ،براي
مقاصد خاص خود عمل مي کند ،در شکل گیري شخصیت مهم مي باشد (چیوکیوتا و استايلز.)9222 ،19
فرويد به عنوان موسس اصلي اين رويکرد ،در تبیین شکل گیري شخصیت و هويت فردي به مراحلي استناد مي کند ،که از
آن به عنوان مراحل رشد رواني -جنسي نام مي برد .مراحلي که بیان کننده نیازها ،فقدان ها ،عقده ها و عاليق و محرومیت
هايي مي باشد ،که با ويژگي هاي تثبیت کننده اي همراه است .فرويد با بیان عقده اديپ و الکترا سعي بر اين داشت که بیان
کند شخصیت در جنسیت نیز متفاوت اس ت .به نظر فرويد پسر با عقده اديپ نسبت به مادر خود تمايل جنسي يافته ،پدر را
رقیب عشقي خود دانسته و آرزو مي کند از شر پدر خالص شود .اما ترس از آسیب رساندن پدر به آلت تناسلي اش ،او را دچار
اضطراب اختگي مي ساد .اضطراب به قدري شديد است که او در صدد حل مسئله بر مي آيد .او تکانه هاي لیبیدويي خود را
نسبت به مادر سرکوب مي کند و با همانند سازي با پدر تغییر مهمي در خود ايجاد مي کند .همانند سازي که بیانگر ويژگي
هاي خاص مردانه است تا زنانه ،بايد و نبايد هايي که پايه گذار وجدان يا من برتر است (شولتز .)9229 ،در اين مرحله در
دختران ،غبطه آلت تناسلي است که به شکل گیري عقده الکترا در آنان منجر مي شود (هايد ،1226 ،ترجمه خمسه.)190۱ ،
اين عقده منشا دو ويژگي منحصر به زنان است يعني فعل پذيري جنسي و آزار طلبي .براساس نظر فرويد عقده الکترا در زنان
هرگز کامال مانند عقده اوديپ حل نم ي شود و باعث مي شود که دختر در تمام دوران زندگي احساس حقارت کند .اما برخالف
فرويد ،يونگ ديدگاه هاي متفاوتي دربارۀ شخصیت مطرح کرد تا سرانجام در سال  1219از هم جدا افتادند ( مک گواير،
 ،9222ص  .) 910يونگ ،روان پزشک سويسي و بنیان گذار روان شناسي تحلیلي ،از سه جنبه با فرويد تفاوت داشت .او
لیبیدوي محدود به امر جنسي را نپذيرفت و به نظريۀ نیروبخشي مبتني بر اصل تضادها معتقد بود .وي روان را نظام پويا و خود
تنظیم کننده اي مي دانست که نیروي خويش را از کشاکش میان دو قطب مخالف مي گیرد .همچنین يونگ درقیاس با فرويد
ساختار ناخودآگاه ژرف تري از ناخودآگاه شخصي براي تمام انسان هادر نظر مي گیرد که مقرّ انگیزه هاي غريزي اعمال است و
ناخودآگاه جمعي نام دارد .او ياد آور مي شود « :منظور ما از ناخودآگاه جمعي يک حالت روحي مشخص است که نیروهاي
توارث به آن شکل مي دهند( ».يونگ .)1222 ،از آنجا که ناخودآگاه به اليه هاي زيرين طبع حیواني فرد نیز نفوذ مي کند،
يونگ معتقد است ناخودآگاه به بعد باالتري از هستي راه مي برد .به نظر يونگ ،انسان دو ناخودآگاه دارد :يکي ناخودآگاه جمعي
و ديگري شخصي .ناخودآگاه شخصي به تجربیات فردي انسان مربوط است و ناخودآگاه جمعي درکهن الگو خود را نشان مي
دهد .ضمیر ناخودآگاه شخصي شامل خاطر ات فراموش شده و واپس زده و تجسمات نا خوشايند است .در اين مورد ادراکهاي
حسي براي گذر از مرز ناخودآگاهي و نفوذ به گسترۀ آگاهي از قدرت برخوردار نیست .اين ناخودآگاهي شامل محتواهاي رواني
6-Chioqueta & Stiles
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است که هنوز به اندازۀ کافي پخته نشده تا وارد حیطۀ ضمیرآگاه شود (يونگ ،؛ترجمه  .)1909ناخودآگاه شخصي به طور کلي
چهره اي است که اغلب در رويا پیدا مي شود.
دیدگاه پدیدارشناختی
ديدگاه پديدار شناختي شخصیت ،ريشه در منحصر به فرد بودن چارچوب داوري هر فرد دارد .راجرز ()122۱
چهرهیبرجستهیمکتبانسانگرامتمايلبه خود شکوفايي ،يعني بالفعل کردن نیروهاي دروني را يک امر ذاتي و فطري مي داند که
در همه ي انسان ها جريان دارد (آتش افروز و همکاران ،1903 ،ص  .)963-936خاستگاه شناخت گرايانه هر فردي يک نظام
سازه ي منحصر به فرد دارد که براي تعبیر يا تفسیر تجربه از آن استفاده مي کند (هگل و زيگلر 1226؛ ترجمه عسگري
 ،1932ص  .) 126اين رويکرد در مطالعه شخصیت بخشي از جنبش انسان گرايي است که دردهه هاي  1262آغاز شد و
کوشید تا کل روان شناسي را اصالح کند .روان شناسان انسا نگرابه دو نیروي اصلي در روان شناسي (روان کاوي ،رفتارگرايي )
اعتراض کردند و استداللنمودندکه هردو ديدگاه تصويري بسیار محدود از انسان ارائه کرده اند .رويکرد انسان گرا در شخصیت
بر فضائل و آرزو هاي انسان ،اراده آزاد ،آگاهي و توانايي شکوفايي توانايي هاي بالقوه شخص تأکید دارد .اين رويکرد تصويري
خوش بینانه از ماهیت انسان ترسیم مي کند که انسان ها را به عنوان موجوداتي فعال و خالق مي نگرد که بر خودشکوفايي،
پیشرفت و رشدتوجه دارند (کريمي.)1900 ،
دیدگاه شناختی
رويکرد شناختي در شخصیت بر شیوههايي که مردم توسط آنها به شناخت محیط و خودشان ميپردازند ،تاکید ميورزد.
اينکه آنها چگونه ادراک ميکنند ،ارزيابي ميکنند ،تصمیم ميگیرند و مسائل را حل ميکنند .اين رويکرد در کارهاي بسیاري
از روان شناسان شناخت گرا بخصوص در کارهاي جورج کلي منعکس شده است (پروين 9222؛ ترجمه جوادي و کديور،
 .) 1901رويکرد شاختي جرج کلي در شخصیت اين بحث را مطرح مي کند که انسان از يک سو موجودي است عقالني و
داراي شناخت است ،و از سوي ديگر موجودي است که براي تعبیر و تفسیر رويدادهاي زندگي خود از سازه هايي که خود مي
سازد استفاده مي کند .هر انسان از نظر کلي دانشمندي است که عاقالنه و با روش علمي خاص خود پديده ها را تعبیر و تفسیر
مي کند .طبعاً چون شیوه هاي شناخت افراد با هم متفاوت است تعبیر و تفسیرهاي گوناگوني هم از زندگي و جهان اطراف خود
دارند .کلي اين ســازه ها را به عینــک هاي متفــاوتي تشبیه مي کنــد که هر فــرد جهان بیرون را که در واقع يکي است از
پشــت عینک خود به رنگ خاصّي مي بیند .کلي توجیه خود را از تعبیر و تفسیر افراد در مورد جهان خارج طي يک اصل
موضوعۀ بنیادي و  11اصل تبعي توضیح مي دهد .اصول تبعي کلي عبارتند از :اصل تبعي ساختماني ،يعني شخص رويدادها
را با تفسیر کردن تکرار آنها پیش بیني مي کند .اصل تبعي فرديّت ،يعني افراد در ساختن رويدادها با يکديگر تفاوت دارند.
اصل تبعي سازمان ،يعني هر شخص مشخصاً براي راحتي در تصور و درک رويداد ،سیســتم ساختن سازه هاي خاصي را در
خود شکل مي دهد که بین آن سازه ها روابط ترتیبي و سلسله مراتبي وجود دارد .اصول ديگر و اصل تبعي دوگانگي ،اصل
تبعي انتخاب ،اصل تبعي گستره ،اصل تبعي ت جربه ،اصل تبعي نوسان ،اصل تبعي خرد کردن ،اصل تبعي اشتراک ،اصل تبعي
جامعه جويي نام داشت (شاملو.)1909 ،
دیدگاه زیست شناختی
در رويکرد زيست شناسي و خلق و خوي ،روانشناسان جنبههاي زيستي و ذاتي شخصیت را ،خلق و خو نامیده اند .پاره اي
از مطالعات طولي نشان مي دهد ،بین خلق و خوي کودک و ويژگي هاي بعدي شخصیتي اوارتباط وجود دارد (پروين 9222؛
ترجمه جوادي و کديور .) 1901 ،در حالي که شواهد بسیار نشان مي دهد که بعضي پیام هاي عصبي درتحول  ،رشد و تجلي
صفات مختلف شخصیت نقش دارند ولي داليل کافي براي شکل دادن و ايجاد شخصیت توسط آنها وجود ندارد (اتکینسون و
همکاران؛ ترجمه  .)1901 ،امروزه ،روشهاي مختلفي براي تعیین سهم وراثت در شخصیت به کار برده مي شود .هدف تکنیکها
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بررسي شباهت هاي ژنتیکي و مشترک در ارتباطهاي نسبي و ارائه مدل رياضي براي ساختار توارثي انسان ها است .روشهايي
مانند شجره نامه يک نفر از يک دودمان به عنوان فرد شاخص تعیین مي شود سپس اطالعات تمامي بستگان جمع آوري مي
شود تا میزان ظهور ويژگي هاي فرد شاخص با ديگران را بدست آورند .دوقلوهاي همسان که داراي بیشترين الگو شباهت
ژنتیکي را دارند و روش مطالعه فرزندخواندگي با والدين زيستي نیز ديگر روش بررسي تاثیر وراثت در شکل گیري شخصیت
هس تند .کولینینجر با تحقیقات وسیعي که در اين زمینه انجام داد نظريه سرشت و منش خود را بنا نهاد .کونینجر ابتدا بر سه
ال ژنتیکي بودند تاکید و بُعد چهارم پشتکار را به آنها اضافه
نوع سرشت(نوجويي ،آسیب پرهیزي و پاداش وابستگي) که کام ً
نمود .بعدا ًکلونینجر نشان داد که خلق و خو به تنهايي طیف گسترده اي از شخصیت را در خود ندارد .آنها دريافتند که خلق و
خو نمي تواند نشان دهد که آيا يک فرد بهنجار است يا داراي اختالل شخصیتي دارد .در نتیجه ،کلونینجر شناسايي دامنه دوم
متغیرهاي شخصیت با استفاده از صفات شخصیت پرداختند (خودراهبري،همکاري خود تعالي).
کلونینجر کار خود را بر ساختار شخصیت به منظور ارائه طرحي نمود که تفاوت هاي موجود در بیماران داراي اختالل
جسمي سازي (شکايت از مشکالت جسمي يا سندرم بريکت) تبیین مي کرد .او دريافت که بیماران با اضطراب جسماني داراي
نشانه هاي شخصیتي تکانشور -پرخاشگرهستند ولي بیماراني که داراي اضطراب شناختي دارند نشانه هاي شخصیتي وسواسي-
اجباري دارندو قبالً نیز آيزنک نشان داده بود که بیماران داراي اضطراب جسمي از تیپ شخصیتي روان نژند-برون گرا و بیماران
داراي اضطراب شناختي تیپ شخصیتي روان نژند-درون گرا هستند .کلونینجر مدلي عمومي را ارائه نموده است که شخصیت
بهنجار و نابهنجار را شامل مي شود.او منتقد نظريه آيزنک بوده و معتقد است که نظريه هاي آيزنک و ديگران فقط جنبههاي
فنوتايپي شخصیت را که قابل مشاهده اند ،مي سنجد .چرا که در اين نظريه ها ساختاهاي فنوتايپي و ژنوتايپي يکسان فرض مي
شوند .کلونینجر اعتقاد دارد که برون گرايي آيزنک از نظر ژنتیکي داراي ماهیتي ناهمگن است .در حالیکه برون گرايي از نظر او
ترکیبي از ويژگي هاي تکانشوري و اجتماع آمیزي است که از لحاظ ژنتیکي همگن و مستقل از همديگر مي باشند .اين بدان
معناست که ژن ها ي مختلف برفعال شدگي ،تداوم و بازداري رفتار موثرند (کاوياني.)1906 ،
رویکردهای اصلی به ویژگی های شخصیت
روان شناسان در بحث شخصیت قبل از هر چیز به تفاوت هاي فردي توجه دارند ،يعني ويژگي هايي که فرد را از افراد ديگر
متمايز مي کنند .بسته به رويکرد و نگرش روانشناسان مختلف ،تعاريف متعددي از شخصیت ارائه شده است (شولتز و
شولتز.)9222 ،19
نظریه تیپ های شخصیت
روانشناسان در بحث شخصیت قبل از هر چیز به تفاوت هاي فردي توجه دارند ،يعني ويژگي هايي که فرد را از افراد ديگر
متمايز مي کنند .بسته به رويکرد و نگرش روانشناسان مختلف ،تعاريف متعددي از شخصیت ارائه شده است .نظريه تیپ هاي
شخصیتي1۱يا ريخت شناسي يونگ ، 12يکي از جامع ترين نظريه هايي است که در تبیین شخصیت افراد به کار رفته است.
يونگ در شخصیت انسان وجود دو نوع نگرش را تشخیص داده است ،يکي برونگرايي و ديگري درونگرايي .نگرش برونگرايانه،
انسان را به سوي دنیاي عیني بیرون سوق ميدهد ،در حالي که نگرش درونگرايانه ،او را متوجه دنیاي درون خود مينمايد.
اين دو نگرش ،معموال در هر شخص وجود دارد ،ولي به طور معمول يکي غالب و آگاه و ديگري مغلوب و ناخودآگاه است.
يونگ براي هر کدام(افراد درونگرا و برونگرا) خصايصي ميشمارد .درونگرايان به افکار و احساسات خويش توجه دارند ،نگران
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54Personality Type
58Jung
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آينده و محافظهکارند ،اصول و معیارها را مهمتر از خود اعمال ميدانند و در نوشتن بهتر از گفتن هستند .مردمگريز و ديرآشنا
هستند .برونگرايان به افراد و اشیا توجه دارند .در زمان حال زندگي ميکنند و به خود اعمال توجه دارند .خونگرم ،پرحرف،
زودآشنا و اهل معاشرت و اجتماعي هستند(شولتز )1929،به نظر يونگ در انسان ،چهار کنش يا فعالیت اساسي رواني نیز
وجود دارد که عبارتند از :تفکر ،احساس ،ادراک و الهام MBTI .نشان مي دهد که هر فرد به چه طريقي به اطالعات دسترسي
پیدا ميکنند ( ، )S-Iچگونه تصمیم گیري مي کنند ( ، )T-Fسبک زندگي آنها به چه طريقي است ( )J-Pو از کجا انرژي
دريافت مي کنند (( )E-Iمطیعي .)1902 ،به طور کلي ،با کمک گرفتن از  ،MBTIمیتوان نشان داد که فرد براي درک
اطالعات دنیاي بیروني(شهودي و يا حسي) و سبک زندگي خود ،انعطاف پذيري و سازگاري را ترجیح مي دهد ،يا
ساختاريافتگي و نظام مند بودن را انتخاب مي کند (چارلز.)1223 ،16
نظریه صفات شخصیت
سه رويکرد منشعب شده از ديدگاه گرايشي شامل ،رويکرد تیپوخصیصه (صفت) رويکرد نیازها و انگیزه ها ،رويکرد زيست
شناسي و خلق و خو مي باشد (کارور و شي ير.)1903 ،13
روانشناساني مانند آلپورت 10و کتل 12و آيزنک 92تئوري صفات 91را مطرح کردند که يکي از نظريه هاي رايج در
روانشناسي است .شايد متمايزترين ويژگي نظريه صفات ،تأکید آن بر صفت هايي است که شخصیت فرد را تشکیل مي دهد .در
نظريه صفات بر اين نکته تاکید شده که شخصیت هر فرد را مي توان با توجه به صفات او توصیف کرد (آلپورت،1293،کتل،
 ،1260به نقل از شولتز .) 1222 ،اين نمونه اي از همان شیوه اي است که غالبا در توصیف شخصي فرد ،در زندگي روزمره به
کاربرده مي شود.
شخصیت حوزه بسیار گسترده اي است ،زيرا شخصیت خود موضوعي است پیچیده و داراي ابعاد و جنبه هاي گوناگوني
است .روانشناسان اغلب ويژگي هاي شخصیت را به صورت فراگیر مي نگرند .شخصیت موضوعي است که در رشته هاي
مختلف علمي مورد بررسي بسیاري قرار گرفته است ،از جمله مهمترين آنها مي توان به روانشناسي ،جامعه شناسي و مردم
شناسي اشاره کرد .در روانشناسي ،صفات مرتبط با ساختار شخصیت توسط آلپورت ،کتل و آيزنک بررسي شده است ( بويل،
ماتیو و ساکلوفسکي ،) 9220 ،99که صفات شخصیتي به عنوان پديده اي جهاني در نظر گرفته شده است ،در واقع توصیفي از
خصوصیات تمامي فرهنگ ها است (مک کري و کاستا.)9220 ،99
گروه ديگري از روانشناسان مانند آلپورت 9۱و کتل و آيزنک 92تئوري صفات 96را مطرح کردند که يکي از نظريه هاي
56Charles
53-Karur & Shiyer
52 -Allport
59-Cattel
80 -Eysenck
85-Traits
88Boyle, Matthews & Saklofske
87McCrae & Costa
84Allport
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رايج در روانشناسي است .شايد متمايزترين ويژگي نظريه صفات ،تأکید آن بر صفت هايي است که شخصیت فرد را تشکیل مي
دهد .در نظريه صفات بر اين نکته تاکید شده که شخصیت هر فرد را مي توان با توجه به صفات او توصیف کرد (آلپورت،
 .1293کتل1260 ،؛ به نقل از کاردوکي .) 1220 ،93اين نمونه اي از همان شیوه اي است که وقتي ما مي خواهیم شخصیت
کسي را توصیف کنیم ،غالباً در زندگي روزمره خود به کار مي بريم .آلپورت ،يکي از اولین نظريه پردازان شخصیت است که با
به کارگیري مفهوم صفت به تبیین شخصیت پرداخته است.
نظریه آلپورت
آلپورت ،يکي از اولین نظريه پردازان شخصیت است که با به کارگیري مفهوم صفت به تبیین شخصیت پرداخته است .او
صفات را به عنوان پیش آمادگي هايي تعريف کرد که براي پاسخ دهي به شیوه اي مشابه يا يکسان به انواع گوناگوني از محرک
ها داده مي شود .آلپورت در کارهاي خود ضمن تأکید بر مفهوم کلي صفت ،سعي داشت تا صفات مشترک 90را از صفات فردي
متمايز کند و آنها را آمادگي هاي شخصي 92نامگذاري کند .از طريق صفات مشترک مي توان به خصوصیات و ويژگي هاي
شخصیتي افراد ،با فرهنگ هاي خاص پي برد .در حالي که صفات فردي ،وسیله اي را در اختیار مي گذارد که مي توان به
کمک آن ،خصوصیات و ويژگي هاي فرد خاصي را بررسي کرد(فیست و فیست .)1906 ،صفات ،با توجه به موقعیت ها تفاوت
دارند (شولتز ،1220 ،ترجمه سید محمدي.)1901 ،
او صفات را به عنوان پیش آمادگي هايي تعريف کرد که براي پاسخ دهیبه شیوه اي مشابه يا يکسان به انواع گوناگوني از
محرک ها داده مي شود ،همچنین ويژگي هاي زير را براي آن شمرده است:
صفات شخصیت ،واقعي هستند  .آنها صرفا ً سازه ها يا برچسب هاي نظري نیستندکه رفتارهاي معیني را تبیین کنند؛ بلکه
آنها در درون هر شخص وجود دارند.
صفات شخصی ت ،علت رفتار هستند و مسیر آن را تعیین مي کنند؛ بنابراين ،تمامي رفتارهاي ما تحت تأثیر صفات و ويژگي
هاي شخصیتي ما شکل مي گیرند.
با مشاهدۀ رفتار يک فرد در موقعیت هاي مختلف مي توان شواهدي از وجود صفت هاي خاصي را در وي استنباط کرد.
اگرچه صفات شخصیت ويژگي هاي گو ناگوني را نشان مي دهند؛ اما اغلب بايکديگر هم پوشي دارند  .به طور مثال،
پرخاشگري و خصومت صفت هاي جداگانه اي هستند؛ اما در عین حال ،تا اندازۀ زيادي با يکديگر ارتباط دارند.
صفات شخصیت بر اساس موقعیت تغییر مي کنند؛ بنابراين ،افراد در موقعیت هاي مختلف به گونه هاي متفاوتي عمل مي
کنند .به طور مثال ،ممکن است که يک فرددر يک مورد با دقت و احتیاط عمل کند؛ اما در جاي ديگر ،بينظم باشد (فیست و
فیست9222،؛ ترجمه جوادي و کديور ،1903 ،ص .)۱9
طبق نظر آلپورت شخصیت عبارت است از سازمان پوياي درون شخصي ،که از نظام هاي رواني -جسماني 92تشکیل شده
88Eysenck & Cattel
86Traits
83Carducci
82Common Traits
89Personal Dispositions
70Psychophysical
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است .اين نظام ها ،الگوهاي شاخص رفتار ،افکار و احساسات شخص را ايجاد مي کنند .از تعريف فوق مي توان فهمید که از نظر
وي ،شخصیت مجموعه اي از اجزاي جدا از هم نیست ،بلکه داراي سازمان است .شخصیت غیر فعال نیست ،بلکه فعال و داراي
فرايندهايي است .شخ صیت يک نیروي علّي است و کمک مي کند تا مشخص کنیم شخص چگونه با محیط در ارتباط است.
شخصیت نه به يک طريق ،بلکه به شیوه هاي مختلف (يعني در رفتار ،افکار ،و احساسات) متجلي مي شود( .شولتز و شولتز،
.)9222
آلپورت براي حمايت از تاکید خود بر بي همتايي شخصیت فرد ،اظهار داشت که ما ،هم وراثت خود و هم محیط خويش را
منعکس مي کنیم .وراثت مواد خام را براي شخصیت تأمین مي کند که امکان دارد شرايط محیط ما ،آنها را شکل داده،
گسترش دهندو يا محدود کنند .بدين ترتیب ،آلپورت براي اينکه اهمیت وراثت و يادگیري را يادآور شود ،به متغیرهاي شخصي
و موقعیتي متوسل مي شود .زمینهي ژنتیکي ما مسئول بخش عمده اي از بي همتايي ماست( .شولتز و شولتز.)9222 ،
از نظر آلپورت ،هسته اصلي هر نظريه شخصیت ،برخورد آن با انگیزش است .او براي توضیح انگیزش در بزرگسال بهنجار،
مفهوم خودمختاري کارکردي را پیشنهاد کرد ،بدين معنا که يک انگیزه از نظر کارکردي به هیچ تجربه دوره کودکي وابسته
نیست .انگیزههاي انسان مستقل از اوضاع و احوال اولیهاي است که در آن بروز کردهاند (شولتز.)1921،
به نظر آلپورت ،هر کس شامل مجموعهاي از رفتارهاي خاص خود اوست که او را از ديگران متمايز ميسازد .او براي اثبات و
روشن نمودن اين فرضیه از مفهوم "صفت" استفاده مي کند .از نظر او ،صفت عبارت است از يک ساختار عصبي – رواني .به
عبارت ديگر ،ظرفیت و استعداد بالقوهاي براي پاسخ يکسان دادن به محرکهاي مختلف است ..به عالوه ،معتبرترين واحد
ارزيابي رواني براي نشان دادن شخصیت افراد و چگونگي شباهت آنها ،همین "عامل صفت" است .در واقع ،صفات شامل آن
نوع خصوصیات رواني ميشوند که بسیاري از محرکها و پاسخها را شبیه هم ميکنند .او صفات را پديدههايي نسبتا تعمیم
يافته ،کلي و پايدار ميداند که از رابطه مجموعهاي از محرکهاي مختلف با پاسخهاي متعدد به وجود ميآيند .همچنین از نظر
او يک صفت ،نشان دهنده رفتارهاي ثابت ،پايدار و مداوم است .شکلگیري و تغییرات اين صفات از نظر آلپورت رابطه بسیار
نزديکي با مسايل و عوامل اجتماعي دارد (فیست.)1922،
آلپورت ( ) 1220معتقد بود صفات ،واحد هاي اصلي شخصیت اند .صفات واقعیت دارند و جايگاه آنها در سیستم عصبي
انسان قرار دارد .او بین صفات اصلي ( آمادگي فراگیر و م شخص در زندگي فرد) ،صفات محوري (با فراگیري کمتر از صفات
اصلي) ،و صفات ثانويه (حداقل فراگیري ،همساني و قابلیت مشاهده) تقاوت قائل شد ( جان و پروين ،9222،ترجمه جوادي و
کديور .) 1901 ،صفات اصلي عبارتند از صفاتي که به شدت استمرار و فراگیري داشته ،چنانکه تقريبا تمام فعالیت هاي يک فرد
مي توان به آن نسبت داد .اين صفت به قدري چشمگیر ،مستمر ،شديد و فراگیر است که حتي از نظر صوري هم به راحتي قابل
مشاهده و کامال محسوس است .آلپورت معتقد بود اين صفات خاص افراد مي باشد که در جامعه به آنها فرد مشهور گفته مي
شود .مانند فرويد ک ه او را عالقمند به روانشناسي مي دانند و شوايترز که او به صفت انسان دوستي مي شناسند .در کنار صفات
اصلي ،صفات مرکزي قرار دارند که آن شامل صفاتي است که شدت کمتري نسبت به صفات اصلي دارند و فراگیري آنها نیز
نسبت به آن کمتر است .اين صفات از خصوصیات اصلي و عمومي فرد محسوب مي شوند و در حقیقت ،از مصالح اصلي
ساختمان شخصیت هر فرد هستند؛ مانند اجتماعي ،احساساتي ،خونسرد ،عصباني و دقیق .در واقع اين صفات هستند که
اطرافیان يک ،آنها را به وضوع در او مشاهده مي کنند (شاملو .)1909 ،عالوه بر اين صفات ،آلپورت ،صفات سومي از صفات را
بیان مي نمايد که از آن تحت عنوان صفات ثانوي نام مي برد .صفاتي که نامعلوم تر ،تعمیم نايافته تر و غیر مستمر هستند .اين
صفات نسبت به صفات دسته اول ،ارتباط و تناسب کمتري با کل شخصیت دارند ،عالقمندي هاي فرد در زندگي فردي و
اجتماعي بیانگر اين نوع صفات مي باشد (شاملو.)1909 ،
نظریه كتل و آیزنک
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پس از آلپورت ،کتل و آيزنک به بررسي شخصیت از طريق صفات پرداختند .از نظر کتل ،شخصیت يک فرد را مي توان به
صورت الگويي از صفات در نظر گرفت .او صفات را سازه هايي فرضي مي دانست که از مشاهده عیني رفتار آشکارِ فرد استنباط
مي شوند .آيزنک با کتل در اين نکته اتفاق نظر داشت که شخصیت ترکیبي از صفات است و اينکه صفات ،سازه هاي نظري
ناشي از همبستگي هاي متقابل میان تعداد زيادي از پاسخ ها مي باشند .در حالي که کتل معتقد بود ،صفات و در نتیجه
شخصیت افراد تحت تأثیر محیط شکل مي گیرند ،در نظر آيزن گ ،صفات عمدت ًا به وسیله ي وراثت تعیین مي شوند .او منکر
عوامل موثر اجتماعي ،محیطي يا موقعیتي بر شخصیت نبود ،اما معقتد بود که چنین اثرهايي محدود مي باشند و نبايد بیش از
اندازه روي آنها تأکید کرد (شولتز.)1931 ،بر خالف نظريه آيزنک و کتل مهمترين مفهوم ارايه شده در نظريه هنري موري
درباره شخصیت ،مفهوم نیازهاست.
پس از آلپورت ،کتل و آيزنک به بررسي شخصیت از طريق صفات پرداختند .کتل صفات مشترک را از صفات منحصر به فرد
متمايز کرد صفت مشترک ،صفتي است که هرکس تا اندازه اي از آن برخوردار است .هوش ،برون گرايي ،و معاشرتي بودن
نمونه هايي از صفات مشترک هستند .هرکسي از اين صفات برخوردار است ولي برخي افراد بیشتر از ديگران از آنها برخوردارند.
دلیل اينکه کتل گفت صفات مشترک ,همگاني هستند اين است که حداقل در يک فرهنگ،تمام افراد استعداد ارثي مشابهي
داشته و در معرض فشارهاي اجتماعي مشابهي قرار دارند.
گرچه آيزنک براي آشکارکردن صفات شخصیت از تحلیل عاملي استفاده کرد ،ولي اين روش را با آزمون هاي شخصیت
وتحقیقات آزمايشي که دامنه وسیعي از متغیرها را دربرمي گرفتند ،تکمیل کرد.آيزنک و همسرش سايبیل تعدادي پرسشنامه
ساختند که در پژوهش هاي خود مورد است فاده قراردادند .نتیجه ي تالش هاي آنها ،نظريه ي شخصیت مبتني بر سه بعد است
که بصورت ترکیبات صفات يا عوامل توصیف مي شوند (آيزنک  ، 1222،آيزنک وآيزنک .) 1202،اين سه بعد شخصیت شامل،
برون گرايي در برابر درون گرايي  ،روان رنجور خويي در برابر ثبات هیجاني و روان پريشي خويي در برابر کنترل تکانه مي باشد.
در مجموع ،آلپورت و کتل سعي داشتند با استفاده از فهرست بلند بااليي از صفات ،مدلي چند بعدي از ساختار شخصیت
ارائه داد .کتل در فهرست مذکور تنها صفات شخصیتي را مورد توجه قرار داد که بالغ بر  ۱222صفت بودند و آنها را به 92
متغیر شخصیتي تقلیل داد .در واقع او  22درصد صفاتي را که آلپورت گردآوري کرده بود ،کنار نهاد و علت اين کار محدوديت
روش هاي آماري براي تحلیل عاملي در زمان او بود .کتل با انجام چندين تحلیل عاملي روي اين مجموعهي ،به  19عامل
شخصیت دست يافت (کتل ،ايبروتاتسوکو ،1232،به نقل از جان و پروين9222 ،؛ ترجمه جوادي و کديور .)1901 ،کتل مدعي
بود که اين  16عامل از انسجام و پايداري بین ابزاري بااليي برخوردارند اما تحلیل هاي مجدد همان ماتريس همبستگي کتل
توسط روانشناسان ديگر ،تعداد و ماهیت عامل هاي پیشنهادي او را تايید نکرده اند
با توجه به اينکه آلپورت و کتل صفات انساني را بسیار گسترده يافتند ،آيزنک بر آن شد که اين صفات را به عوامل کمتري
تقلیل دهد .آيزنک پژوهش هاي خود را براي بررسي نمونه ها و انواع شخصیت و ويژگيهاي آنان در جهت شناخت شخصیتها
متمرکز کرده و در اين زمینه به خصوصیات رواني گوناگوني که در روانشناسي با عناويني چون رگهها ،عادات و ريختها
مشخص شده اند توجه نشان داده است .به نظر ايزنک بر اساس روش تحلیل عوامل دو بعد عمده در شخصیت قابل شناسائي
است :درونگرايي -برونگرايیوتهییجپذيري – ثبات هیجاني (نوروزگرايي) .بعددرونگرايي -برونگرايیبه خصوصیاتي اشاره دارد که
نشان دهندۀ گرايش به امور بیروني و يا دروني است .چنانکه فرد بیشتر به امور خارج از خود توجه داشته باشد و رفتار فرد
بیشتر معلول عوامل بیروني باشد ،شخصیت گرايش به برونگرايي و درصورتي که رفتار فرد بیشتر حاصل ارزيابي هاي ذهني و
عواملدرونیباشدگرايشبهدرونگرايیدارد ( مالي9229 ،؛ ترجمه منصور .)1930 ،اگر چه او احتمال اين که بعدها ابعاد ديگري
اضافه شوند را منتفي ندانست ( فیست و فیست9222،؛ ترجمه جوادي و کديور .)1903 ،کاستاومککري ( )1229براساس
نظريه آيزنک ،پنج عامل را به عنوان تمايالتي مبنايي که زمینه زيستي دارد ،معرفي کرده اند اين تمايالت اساسي ،آمادگي هاي
عمل و احساس به نحوي خاص است و به طور مستقیم تحت تأثیر محیط قرارندارد ( به نقل از پروين 9222؛ ترجمه جوادي و
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کديور.)1901 ،
نظریه فروید
فرويد شخصیت را به سه بخش اصلي تقسیم نمود:
 -1نهاد و يا او( :) IDدر برگیرنده تمام اجزاء شخصیتي موروثي از جمله غرايز و تکانه هاي ابتدايي میباشد .کارکرد نهاد
مبتني بر "اصل لذت" بوده و کامرواسازي و ارضاي فوري را مي طلبد .نهاد خواهان تامین آني نیازها وسائق هاي زيستي چون
میل جنسي و رفع گرسنگي میباشد .اين بخش از شخصیت خودخواه ،غیر منطقي ،احساساتي و لذت جو بوده و نسبت به
نیازها و خواسته هاي ديگران و همچنین واقعیات بي اعتناست .دوري از درد و تنش و به حداکثر رساندن لذت و کامروايي از
خصوصیات نهاد است .نهاد تابع هیچ ضابطه اي نیست .نهاد را میتوان نفس اماره خواند( .سپیده دم)1921،
 -9خود و يا من : 91خود وظیفه محدود سازي و کنترل نهاد را بعهده دارد .خود برخالف نهاد ،به واقعیت واقف بوده و از
"اصل واقعیت" پیروي میکند" .خود" ارضاي آني غرايز را تا زماني که شرايط مساعد در جهان بیرون و واقعي فراهم آيد ،به
تاخیر مي اندازد .نهاد به مثابه يک اسب و "خود" راکب آن است .با اينکه نیروي اسب به مراتب بیشتر از سوار کار است اما
سوارکار قادر است به کمک افسار ،اسب را مهار و کنترل کرده و به مسیر دلخواه خود هدايت کند .اما همیشه اينطور نیست
چراکه برخي اوقات اسب سرکش بر راکب خود چیره میگردد .اين بخش از شخصیت منطقي و واقع گرا است .وظیفه ديگر
"خود" تعادل برقرار کردن میان نهاد و فرا خود است .از آنجايي که نهاد و فرا خود پیوسته در تعارض و کشمکش بسر مي برند،
خود میکوشد با لحاظ شرايط و محدودي تهاي محیط و واقعیات میان اين دو میانجیگري کرده و مصالحه ايجاد کند .به نحوي
که ضمن لحاظ کردن واقعیت جهان خارج ،هم تکانه هاي نهاد ارضا شود و هم شخیت اخالقي فراخود آزرده نگردد .و در نهايت
حداکثر برخورداري نهاد از لذت و اجتناب از مجازات واحساس گناه برخاسته از فراخود فراهم گردد( .سپیده دم)1921،
 -9فراخود و يا فرامن : 99فراخود معرف تمام ارزشها ،اخالقیات ،قوانین و هنجارهاي تعیین شده از سوي جامعه و يا والدين
میباشد .اين همان "وجدان" فرد است که وظیفه داوري میان رفتار و کردار شايسته و ناشايست،خوب وبد ،و ارزشگذاري و
ارزيابي آنها را عهده دار است .فراخود بر مبناي "اصل اخالقي" و "اصل پاداش و تنبیه" شکل میگیرد .فراخود در تقابل نهاد
قرار داشته و اصوال وظیفه فراخود کنترل تکانه هاي شهواني ،خودخواهانه و لجام گسیخته نهاد ،بويژه آنهايي که از سوي جامعه
منع شده اند ،میباشد .مثل روابط جنسي و خشونت .کارکرد ديگر فراخود ترغیب "خود" به روي آوري به اهداف اخالقي و
متعالي ،عوض اهداف واقع گرايانه ،و همچنین کامل شدن و به کمال رسیدن فرد ،میباشد .فراخود شامل دو زير مجموعه است.
يکي "وجدان"99که در برگیرنده رفتارها و اعمال نکوهش شده و مشمول تنبیه (رفتارهاي ناپسند) است و ديگري خود آرماني
 9۱که دربرگیرنده رفتارها و اعمال ستوده و تحسین شده از سوي جامعه (رفتارهاي پسنديده) میباشد .وجدان اثر منفي خود را
به شکل احساس گناه و يا احساس خجالت وشرم متجلي میسازد .خودآرماني نیز خود را بصورت غرور و سربلندي .وجدان تنبیه
گر دروني و صاحبان قدرت تنبیه کنندگان خارجي هستند .فراخود بسیار سختگیر وکمالگرا ميباشد( .سیپده دم1921،؛
بشارت)1902،
نیروي نهاد به مراتب بیشتر از خود و فراخود است و خود و فراخود در حقیقت انرژي خود را از آن تامین میکنند .خود و
75
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فراخود از نهاد منشعب ميگ ردند .فراخود جاي ارضاي نیازهاي نهاد سعي میکند آنها را صرفا سرکوب کرده و به ناخودآگاه
انتقال دهد .به باور فرويد نهاد از دو غريزه عمده بنام غريزه زندگي( 92اروس) که شور وسائق زندگي است و غريزه مرگ
(96تاناتوس) که شور وسائق مرگ است وغرايز تشکیل يافته است .میل جنسي مهمترين جزء اروس و خشونت مهمترين جزء
تاناتوس است .خود و يا من در کانون  9نیروي توانمند واقع است :واقعیت ،جامعه= فراخود و بیولوژي= نهاد (بشارت.)1902،
تقسیم بندی روان و سطح هشیاری انسان :
 -1خودآگاه و يا هشیار :93محتواي آن در برگیرنده تمام احساسات ،افکار ،ادراکات وآرزوهايي که ما (در زمان حال) از آنها
آگاهي داريم (آگاهي در افکار جاري) 12( .درصد روان)
 -9نیمه خودآگاه و يا نیمه هشیار :90در برگیرنده اطالعات اندوخته شده و يا همان حافظه (سهل الوصول) و خاطرات ما
میباشد که با کمي تالش میتوانیم به محتويات آن دسترسي پیدا کنیم 12( .تا  12درصد روان)
 -9ناخودآگاه و يا ناهشیار :92به منزله انباريست براي احساسات ،عقايد ،خواسته ها ،امیال ،خاطرات ،آرزوها ،روياها ،خیال
پردازيهاو ترسهايي که به واسطه دردناک بودن ،آزاردهنده بودن ،اضطراب آور بودن ،آسیب زا بودن ،تعارض آمیز بودن ،ناپسند
بودن و يا شرم آور بودن سرکوب و واپس زده شده اند .مثل آرزوهاي نامعقول ،انگیزه هاي خشونت بار ،امیال غیر اخالقي،
نیازهاي خودخواهانه ،امیال جنسي ناپسند ،تجارب شرم آور وغیره .دسترسي مستقیم به محتويات ضمیر ناخودآگاه امکان پذير
نیست .اما ناخودآگاه ما هیچگاه مح و نمیگردد و همواره در تعامل با خوداگاه بسر برده و تاثیر ونفوذ خود را بطور مستمر بروي
اعمال و رفتار ما در خودآگاه اعمال میکند .به باور فرويد بهترين راه دستیابي به ناخوداگاه تحلیل روياهاي فرد است .ناخوداگاه
مسئول اغلب رفتارهاي ما میباشد 32(.تا  02درصد روان)
 -۱غیر خودآگاه : ۱2هرچیزي که ما از آن آگاهي نداريم ،تجربه نکرده ايم  ،با شخصیت ما يکپارچه نگرديده است و در هیچ
کدام از سطوح روان ما جاي ندارد.
فرويد روان آدمي را به يک کوه يخ تشبیه میکند که در آن تنها خودآگاه قابل مشاهده و در دسترس است و بخش عمده
آن در زير سطح آب واقع است ،يعني نیمه هشیار و ناهشیار ما .نهاد کامال در سطح ناخودآگاه واقع است-خود عمدتا در سطوح
نیمه خودآگاه و خودآگاه و اندکي در ناخودآگاه حضور دارد-فراخود در هر سه سطح نیمه خودآگاه ،خودآگاه وناخودآگاه میتواند
حضور داشته باشد ( به نقل از پروين 9222؛ ترجمه جوادي و کديور.)1901 ،
نظریه موری
نیازها انگیزههاي مهم رفتار آدمي هستند و با جهتدهي رفتار آدمي ،وي را به سوي هدف رضايتبخش سوق ميدهند .از
ديدگاه موري ،نیاز "يک سازه فرضي است که وقوع آن تصور ميشود تا بعضي واقعیتهاي عیني و ذهني را توجیه کند ".نیاز
مبناي فیزيولوژيک دارد ،از اين جهت که شامل يک نیروي فیزيکي – شیمیايي در مغز است که تمامي تواناييهاي عقلي و
78eros
76thanatos
73conscious
72subconscious
79unconscious
40nonconscious
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ادراکي فرد را سازمان داده و هدايت ميکند .نیازها ممکن است برخاسته از فعالیتها و فرايندهاي دروني همچون گرسنگي و
تشنگي يا حاصل رويدادهاي محیطي باشند .نیاز از هر منبعي که ناشي شده باشد" ،يک سطح تنش"ايجاد ميکند که
ارگانیسم ميکوشد با برآورده کردن نیاز ،اين تنش را کاهش دهد (شاملو.)1922،
در روي کرد انگیزشي به شخصیت ،اين فرض وجود دارد که رفتار را به بهترين نحو مي تواند به منزلهي بازتاب مجموعه اي از
نیازهاي زيربنايي تصور کرد .نظريههاي شخصیت که بر پايه نیازها و انگیزهها بنا شده اند ،شخصیت انسانها را بازتابي از
رفتارهاي کنترل شده توسط نیازها ميد انند .در حالي که برخي از نیازها موقتي و تغییر يابنده هستند ،برخي ديگر به طور
عمیقي در طبیعت ما ريشه دوانده اند .مهمترين تالش براي دسته بندي نیازهاي انسان از سوي موريانجامگرفت (کارور و شي
ير 9223؛ ترجمه رضواني .)1903 ،نظام شخصیتشناسي موري که برپايه نظريه فرويد بنا شده است؛ اين نیازهاي روانزا غالب ًا
در سطح ناخودآگاه ذهن ما عمل مي کنند امّا نقش مهمي در شخصیت فرد دارند .براساس نظريه موري ،که بر پايه انگیزهها،
فشارها و نیازها سازماندهي شده است« ،نیاز» را چنین توصیف کرده است« :امکان يا آمادگي واکنش نشان دادن ،به شیوهاي
خاص ،تحت شرايطي خاص .موري نیازها را به دو دسته کلي تقسیم نمود که شامل  )1نیازهاي اولیه که به عقیده موري برپايه
نیازهاي بیولوژيک قرار دارند ( نیاز به غذا و آب) و  ) 9نیازهاي ثانويه که عموما روانشناسانه هستند (نیاز به پرورش ،استقالل و
موفقیت) (کارور و شي ير 9223؛ ترجمه رضواني .)1903 ،همانطور که اشاره شد ،نظام موري حداقل تا حدودي استخراجشده
از نظام فرويد است (شولتز1222 ،؛ ترجمه ،سید محمدي .) 1903 ،برخالف نظريه پردازان صفات که رفتار مردم را به صفت
آنان نسبت مي دادند ،موري عقیده داشت ،انگیزش موجب مي شود که افراد به گونه هاي خاصي رفتار کنند(موري1222،؛ به
نقل از مطیعي .) 1902،مهمترين مفهومي که موري درباره شخصیت ارائه داد ،مفهوم نیازها است که براي توصیف انگیزش و
جهت دادن به رفتار به کار مي رود.
براساس نظريه موري ،نیاز از ابتداي تولد تا پايان زندگي با فر د همراه هستند که در طي مراحل مختلف رشدي ،به منبعي
براي شکل گیري انواع عقده هايي شود که رشد بعدي و شخصیت آينده او دگرگون سازد .عقدهها الگوهايي هستند که از تاثیر
مراحل مختلف شکل گرفته و به صورتي ناهشیار رشد مرحله بعدي فرد را هدايت ميکنند .به عقیده موري ،پنج عقده در همه
افراد ايجاد ميشود ،زيرا همه افراد ،پنج مرحله عمومي رشد را طي ميکنند .بنابراين ،مساله نابهنجاري در مورد اين عقدهها
وجود ندارد مگر هنگامي که به حد افراط برسند .وقتي عقده ها به شکل افراطي به ظهور برسند ،شخص کم و بیش در يکي از
مراحل رشد تثبیت ميشود .در چنین صورتي شخصیت فرد قادر به ايجاد انعطافپذيري نیست و شکلگیري من و فرامن دچار
مشکل ميشود .اساسي ترين عقده ها موثر در زندگي از نظر موري شامل (شولتز و شولتز.)9222 ،
عقده تنگنايي :زندگي در درون رحم ايمن ،بيسروصدا و قويا توام با وابسته بودن است .عقده تنگنايي ساده در شکل اساسي
خود ممکن است به صورت تمايل به بودن در يک جاي کوچک ،گرم و تاريک جلوه کند .اين عقده ممکن است به معناي ماندن
زير پتو هنگام صبح ،داشتن يک پناهگاه عايق صورت يا لذت بردن از داشتن يک قايق يا بودن در اتومبیل باشد .چنین افرادي
گرايش به وابستگي شديد به ديگران ،منفعل بودن و جهتگیري به سوي رفتارهاي ايمن و تمرينشده گذشته دارند.
شکل ديگري از عقده تنگنايي که عمال به صورت يک عقده ضدتنگنايي است و به صورت تمايل به گريز از شرايط
محدودکننده رحم مانند ترس از خفه شدن و محدود شدن بروز ميکند ،عقده خروج نام دارد.
عقده دهاني :سه نوع عقده دهاني وجود دارد:
عقده مهرطلبي دهاني :ترکیبي است از فعالیتهاي دهان ،تمايل نافعال و نیاز به مورد حمايت و تايید قرار گرفتن .تجلي
رفتاري اين عقده شامل مکیدن ،خوردن ،آشامیدن ،بوسیدن و تشنه محبت بودن است.
عقده پرخاشگر دهاني :فعالیت هاي پرخاشگرانه و دهاني را به شکل گاز گرفتن ،فرياد زدن و يا به شکل پرخاشگري لفظي
چون طعنه زدن با هم ترکیب ميکند.
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عقده طرد دهاني :شامل رفتارهايي چون استفراغ ،بهانهجويي در مورد غذا و نیاز به گوشهنشیني و اجتناب از وابستگي به
ديگران است.
عقده مقعدي :دو نوع عقده مقعدي وجود دارد که شامل عقدههاي طرد و نگهداري ميشود .در عقده طرد مقعدي مشغولیت
به عمل دفع مشاهده ميشود .عقده نگهدارنده مقعدي در رفتارهاي نگهدارنده و در نظیف بودن و مرتب بودن متجلي ميشود.
عقده میزراهي :اين عقده منحصر به نظام روانشناسي موري است و نشانه جاهطلبي زياد ،احساس تحريفشده عزت نفس،
خودنمايي ،تاريخچه شب ادراري و عشق به داشتن من قوي است .شکلي از اين عقده به عقده ايکاروس(چهره افسانهاي يوناني
که آنقدر نزديک به خورشید پرواز کرد که مومهايي که بالهاي او را نگه داشته بودند ذوب شدند) معروف است .اين فرد(داراي
عقده ايکاروس) هدفي زياده از حد دارد و روياهاي او به خاطر شکست از هم ميباشند.
عقده تناسلي :موري با اين اعتقاد فرويد که ترس اختگي در دوران کودکي هسته اصلي بیشتر اضطرابهاي دوران بزرگسالي
است ،مخالف است .او اين عقده را به شیوه اي محدودتر به صورت اضطراب ايجادشده به وسیله تخیل درباره احتمال بريده شدن
آلت ،تعبیر ميکند (شولتز1222 ،؛ ترجمه کريمي.)1903 ،
آموزشهاي تحلیلي موري در جهت خط فرويدي انجام گرفته است .بنابراين ،نقشپذيري از فرويد در فرمولبنديهاي
موري مشهود است ،اما او بعضي از آموزش هاي فرويدي را در ادغام با ديدگاه خود تغییر داد .موري براي بخشهاي شخصیت،
اصطالحات فرويدي نهاد ،من و فرامن را بهکار برد .او همانند فرويد معتقد بود که نهاد مخزن تمامي امیال فطري تکانشي است
و انرژي و جهت رفتار را نیز فراهم ميکند .بدين ترتیب ،نهاد اساسا معطوف به نیروهاي انگیزشي شخصیت است.تصور موري از
نهاد اين است که نهاد شامل تمامي تکانههاي بدوي ،غیراخالقي و شهواني است که فرويد شرح داده بود ،اما نهاد شامل
تکانههاي فطري نیز ميشود که جامعه آنها را قبول يا حتي مطلوب ميداند موري تاکید زيادي بر نیروهاي موثر محیط
اجتماعي بر روي شخصیت داشت .در توافق با فرويد ،او فرامن را به صورت دروني کردن ارزشها ،هنجارها و جنبههاي اخالقي
فرهنگ تعريف کرد که فرد با استفاده از قواعد آن به ارزشیابي و قضاوت درباره رفتار خود و ديگران ميپردازد .صورت و جوهر
فرامن در سنین خردسالي به وسیله والدين و ساير چهرههاي صاحب قدرت ،همانگونه که فرويد فرض ميکرد ،به کودک
تحمیل ميشود (کارور و شي ير 9223؛ ترجمه رضواني .)1903 ،اما موري احساس ميکرد که عوامل ديگري نیز در شکلدهي
فرامن دستاندرکارند .او از میان اين عوامل گروههاي همساالن و ادبیات و اسطورهشناسي فرهنگها را ذکر ميکند .او معتقد
بود فرامن ،به طور قطعي تا سن  2سالگي متبلور نميشود بلکه در سرتاسر زندگي به رشد خود ادامه ميدهد .در همان ضمن
که فرامن رشد ميکند ،من آرماني نیز در حال رشد است .اين من آرماني براي فرد هدفهاي دوربردي را فراهم ميکند تا براي
رسیدن به آنها تالش کند .من آرماني نماينده آن چیزي است که شخص ميتواند در بهترين حالت و نهايت به آن برسد و
شامل آرزوها و جاهطلبيهاي شخص است و ميتواند با ارزشهاي فرامن در توافق يا تعارض باشد (فیست و فیست9222،؛
ترجمه جوادي و کديور .)1903 ،در نظام موري "من" در تعیین رفتار نقش فعالتري دارد تا در نظريه فرويد .موري معتقد بود
که من خدمتگزار صرف نهاد نیست بلکه سازماندهنده اي است که همه رفتارها را هشیارانه انتخاب کرده و بروز تکانههاي
مطلوب را تسهیل ميکند .همچنین معتقد بود که من ،حاکم خردمند شخصیت است و آگاهانه استدالل ميکند ،تصمیم
ميگیرد و جهت رفتار مثبت را معین ميکند ( فیست و فیست9222،؛ ترجمه جوادي و کديور.)1903 ،
به طور خالصه ،موراي ۱1همانند فرويد ،شخصیت را به سه بخش نهاد ،من و فرامن تقسیم کرد (شولتز .)1930،نهاد شامل
گرايش هاي مادرزادي و تکانشي ما است و انرژي الزم براي عملکرد شخصیت را فراهم مي کند .نهاد عالوه بر تکانه هاي
ابتدايي و شهواني گرايش هاي ا جتماعي مطلوبتري مانند همدلي،همانند سازي،و شکل هاي عشق غیر شهوي را نیز شامل مي
شود.در نظام موراي «من» در تعیین رفتار نقش فعالتري دارد تا در نظريه فرويد .موراي عقیده دارد که من خدمتگزار صرف
45Henry Murray
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نهاد نیست بلکه سازمان دهنده اي است که همه رفتار ها را هوشیارانه انتخاب مي کند .من به سرکوبي تکانش هاي نامطلوب
نهاد بر مي خیزد و بروز تکانههاي مطلوب را تسهیل مي کند.
نظریه برن
در کنار موري ،اريک برن ۱9معتقد بود شخصیتِ انسان به صورت سه حالت جداگانه يِ من(۱9والد ،۱۱بالغ ،۱2کودک)۱6
سازمان يافته است ،هم چنین از نظر برن شخصیت سازگار ،شخصیتي است که بر حسب ضروريات وضع موجود ،از يک حالت
خود به حالت ديگر آن جا به جا شود .در هر لحظه فقط يک حالت خود مي تواند فعال باشد ،حالت هاي خود به شخصیت نظم
مي دهند.
طبق نظريه برن که تحلیل رفتار متقابل نامیده مي شود .تحلیل رفتار متقابل راهي است براي آنکه ببینیم بین مردم و
درون آنها چه مي گذرد .با اين روش مي توان روشن کرد که در اليه هاي زيرين ارتباطات جاري بین انسانها به واقع چه چیزي
در حال رخ دادن است .برن مي گويد رفتارها ،افکار ،احساسات و عواطف مختلف انسان از بخشهاي مختلف شخصیت وي
سرچشمه مي گیرد (شولتز.)1930 ،
ار نظر اريک برن سازگاري زماني اتفاق مي افتد که تعامل بین اين سه گانه يا سه بخش شخصیت انسان باال باشد .هرگاه
فرد بتواند در مواقع مناسب و ضروري بخش مربوطه را به کار گیرد ،در واقع توانسته است نه تنها با بخشهاي دروني خود بلکه
با ديگري نیز در م وضع تعامل و سازگاري قرار بگیرد .آسیب رواني ،زماني ايجاد ميشود که يکي از اين سه گانه ،مستبد شود و
بر بخشهاي ديگر مسلط شده و نگذارد آنها نقش خود را ايفا کنند .تلفیق نظريه برن با نظريه موري ،به تنظیم پرسشنامه
فهرست صفات )ACL(۱3توسط گاف۱0در سال  1220منجر شد .فهرست صفات به عنوان يک آزمون شخصیت اين توانايي را
دارد که به بررسي ،جوانبي چند از شخصیت در رابطه با چگونگي نیازهاي وارده به فرد براساس نظريه ي موري ،ساختار
شخصیت افراد براساس نظريه اريک برن و هم چنین عملکرد افراد به لحاظ جهت گیري منطقي يا احساسي ،و يک مجموعه
ويژگي هاي خاص ديگر شخصیت بپردازد (مطیعي .)1902 ،در حال حاضر  ،ACLيکي از جامع ترين آزمون هايي است که
دربرگیرنده زير مقیاس هايي با پويايي هاي فردي و اجتماعي است (عابدين و فتحي ،)9220 ،و از آن جهت که ويژگي هاي
کلي ،بارز و برجسته اي را مشخص مي کند ،منحصر ب ه فرد است .فهرست صفات به طور اولیه براي توصیف اشخاص توسط
مشاهده کنندگان کاربرد داشت ،اما بعدها به عنوان روشي براي خودارزيابي۱2مورد استفاده قرار گرفت (عابدين و فاتحي،
.)1900
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نظریه آدلر
آدلر به عنوان يکي از چهره هاي تاثیر گذار در ديدگاه روان پويشي ،احساس حقارت را به عنوان مهمترين منبع در
شکلگیري شخصیت فرد مي داند .آدلرمعتقداستاحساسهايحقارت هموارهبهعنواننیرويیبرانگیزندهدررفتار وجود دارند.
مقصود او ازتالش براي برتري ،به نوعي تالش براي کمال اس ت .البته کمال به مفهوم کامل شدن وتمام کردن به کار مي
رود؛ بنابراين ،انسان همیشه درجهت کامل کردن خود براي برتري ميکوشد .اين هدف فطري ،يعني تالش در جهت کامل
شدن ،به سوي آينده جهت گیري شده است .درحالي که فرويد معتقد بود رفتار انسان به وسیلۀ گذشته تعیین ميشود ،يعني
به وسیلۀ غرايز و تجربیات کودکي؛ آدلر انگیزش انسان را برحسب انتظارات براي آينده مي ديد .اين تالش به تجربۀ غايت نگري
خیالي منجر مي شود .بنابر اين باور ،آدلر معتقد است اگر باور داشته باشیم رفتار به گونهاي در جايگاه زندگي انسان در آينده يا
بهشت و زندگي پس از مرگ مؤثر است ،تالش خواهد کرد تا طبق آن اعتقاد عمل کند .آدلر اين مفهوم را با عنوان غايت نگري
خیالي بیان کرد و معتقد بود وقتي ما در جهت کمال هستي يا وجود تالش مي کنیم ،انديشه هاي خیالي رفتار ما راهدايت مي
کند .ما زندگي خود را به وسیلۀ بسیاري از اين خیال ها هدايت مي کنیم؛ اما فراگیرترينآنها،آرمانکماالست (شولتز و شولتز،
 .) 9222از اين رو ،انسان در زندگي همواره دو مسیر را پیش رو دارد :نخست ،تالش براي برتري شخصي است که تنهاا نسان در
پ ي به نتیجه رساندن منافع شخصي است و در راه رسیدن به هدف خود دست به هر کاري مي زند .دوم ،تالش براي موفقیت
همه انسانهاست که اين روش زندگي ويژۀ انسان هاي متعادل از نظر رواني است که همواره در زندگي به منافع ديگران نیز مي
انديشند و سعي مي کنند به برتري شخصي همسو با برتري اجتماعي دست يابند (فیست و فیست9222،؛ ترجمه جوادي و
کديور.)1903 ،
در ديدگاه آدلر خودآگاهي جايگاه اساسي دارد در واقع اين رويکرد ،عاملي اساسي در اختالف نظر او با فرويد گرديد.
درحالي که فرويد به تعیین کننده هاي ناخودآگاه رفتار تأکید دارد ،آدلر بر خودآگاه تکیه مي کند .براي او انسان در وهلۀ
نخست موجود خودآگاهي است که به انگیزه هايش آگاهي دارد .از نظر فرويد ،رفتار انسان به وسیلۀ تجربه هاي گذشته تعیین
مي شود؛ ولي به اعتقاد آدلر انسان به گونۀ نیرومندتري در باب آنچه او در مورد آينده فکر ميکند ،تحت تأثیر قرارمي گیرد.
کوشش براي اهداف آينده مي تواند تغییر کند و آنچه انسان در لحظۀ حال انجاممیدهد،تحتتأثیرقرارمیدهد (گیلفورد1223 ،؛
ترجمه سعادت.)1936 ،
آدلر شخصیت ها را بر حسب دو نکتۀ تقسیم بندي کرده است :الف) کوشش براي رسیدن به برتري و چگونگي برخورد با
وظايف زندگي و ب) سازش و انطباق با اجتماع (عالقه اجتماعي) .بر اين اساس چهار نوع شخصیت آدلر عبارت اند از:
مسلط – حکم فرما :در اين نوع ،تالش براي رسیدن به برتري زياد و عاليق اجتماعي کم است .آنها تهاجمي ،قاطع ،فعال و
زرنگ اند ،بر مشکالت زندگي چیره مي شوند و در ارتباط با فعالیت هاي ضد اجتماعي تهديد کننده اند.
تکیه دهنده – گیرنده :اين افراد براي رسیدن به برتري و عاليق اجتماعي تالش کمي مي کنند .افراد داراي اين نوع
شخصیت دائما انتظار دارند که ديگران نیازهاي آنها را برآورده کنند و فراهم کننده عاليقشان باشند.
اجتناب گرا :اين اف راد به دنبال کسب موفقیت هستند ،ولي سعي مي کنند با دور شدن از مشکالت و اجتناب از شکست
خوردن بر آنها چیره شوند .تالش براي رسیدن به برتري در اين گروه مشابه گروه قبلي کم و عاليق اجتماعي آنها حتي کمتر از
گروه قبل است.
سودمند اجتماعي :براساس نظرات آدلر ،اين نوع سالم ترين نوع شخصیت است .اين افراد سعي مي کنند مشکالت زندگي را
حل کنند و آماده مشارکت با ديگران و چیره شدن بر مسائل زندگي هستند (ناصحي و رئیسي.)1906 ،
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ارزیابی شخصیت
در اوايل پیدايش مفهوم شخصیت ،مطالعات بر روي شخصیت بیشتر مورد توجه روانشناسان در آمريکاي شمالي و اروپا بود؛
ولي شیوه اي استاندارد شده اي براي ارزيابي شخصیت هنوز وجود نداشت ،اگرچه روش هاي ارزيابي غیر رسمي وجود داشت.
براي مثال ،وودورث در  ، 1212با استفاده از برگه اطالعات شخصي ،ويژگي هاي شخصیتي افراد را مورد بررسي قرار داد و
يونگ با استفاده از تکنیک هاي مرتبط با کلمات به ارزيابي عملکرد شخصیت پرداخت ( بويل و متیو و ساکلولسفکي.)9220 ،
در ارزيابي شخصیت ،سوسیر ) 9220( 22معتقد است که توافق عمومي در اينکه شخصیت چگونه به طور عملیاتي تعريف
شود وجود ندارد ،و توافقي در اينکه آيا صفات ( مشخصه ها) را مي توان از خلق و خو متمايز نمود و آيا شخصیت از مجموعه
اي از صفاتي است که تشکیل دهنده فرديت است يا سیستم زيربنايي است که مجموعه اي از صفات را تولید مي کند .فاندر21
( ) 1223شخصیت را به عنوان آرايه اي از صفاتي مي داند که ماهیتا جنبه روانشناختي دارند .در حالي که سوسیر شخصیت را
از ديدگاه جامعه شناختي به عنوان ويژگي هاي مرتبط با نقشي مي داند که فرد به عهد مي گیرد يا موقعیتي که فرد در
اج تماع بدست مي آورد .به همین ترتیب ،استرالو و زانادزکي ) 9220(29سرشت را به عنوان مجموعه اي از صفات نسبتا پايدار
شخصیت تعريف مي کنند که بعد از دوران کودکي اول در انسان و حیوان به وجود مي آيد .عالوه بر اين ،آيزنک و آيزنک
( )1202اين را اضافه مي کنند که صفات سرشتي جهاني مي باشند ،و اگرچه تغییراتي بوسیله فرهنگ و ويژگي هاي جمعیت
شناختي در آن رخ مي دهد .اين صفات در تمامي انسان ها مشترک مي باشند.
مدل پنج عاملي شخصیت ،اگرچه پذيرش گسترده اي در بین روانشناسان ،جهت توسعه تئوري هاي هايشان در باره
شخصیت يافته است ،با اين حال ،برخي از متخصصین مربوطه ،اين بحث را مطرح مي نمايند که اين مدل به اندازه کافي پديده
فرهنگ را در بیان صفات شخصیتي در نظر نمي گیرد (بوک9222 ،؛ مک کري .)9221 ،براي مثال ،مک کري ( ،)9221اين
موضوع مهم را مطرح مي نمايد ،شخصیت ممکن است توسط فرهنگ شکل بگیرد يا برعکس آن ،منجر به تفاوت و اختالفات
فرهنگي شود.
در واقع نقش متقابل فرهنگ و شخصیت ،موجب به بوجود آمدن سواالت بسیاري ،درباره فرصت ها و محدوديت هاي به
کارگیري فرضیات برآمده از غرب شده است .باعث شده است که بیشتر شخصیت در گستره فرهنگ مورد ارزيابي قرار گیرد
(بوتچر ،چونگ ،و لیم9229 ،29؛ چونگ922۱ ،2۱؛ جسینگر122۱ ،22؛ تاسي و پیک.)9222 ،26
ابزارهاي سنجش شخصیت جهت اعتبار سازه اي ،بوسیله ترجمه آنها و مقیاس هاي هنجاري هم ارز آنها مورد استفاده قرار
گرفته اند ( لونگ ،کین و هانگ9220 ،؛ مارسل ،دوبانسکي ،هاماد و مورس .)9220 ،23اما انتقاد اصلي به آن ،حقظ يکپارچه
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مفهومي اين مقیاس ها است بدين گونه که ،ممکن است اين مفاهیم معناي مشابه فراگیر ،در زمینه هاي فرهنگي گوناگون
نداشته باشد ( مارسل و همکاران.)9222 ،
با کامل تر شدن مدل هاي نظري مختلف و در پي آن ساخته شدن ابزارهاي معتبر سنجش ويژگي هاي شخصیت ،مطالعات
بسیاري در زمینه ارتباط شخصیت و افراد وابسته به گروه جمعیتي گوناگون انجام گرفته است .يکي از اين گونه مطالعات مربوط
به ارتباط بین ويژگي هاي وِيژگي هاي شخصیتي افراد خالق بوده است (بلناپ1239 ،20؛ کراس ،کتل و بوتچر1263،22؛
سیکزن میهالي و گتزلس1239 ،62؛ درودال ،کتل1220 ،61؛ مارچانت -هايکاکس و ويلسون.)1229 ،69
تیپ نماي مايز بريگز ) MBTI( 69که بر مبناي نظريه تیپ هاي روان شناختي يونگ ساخته شده است ،در حال حاضر
گسترده ترين وسیله يِ به کار گرفته شده در جهت درک تفاوت هاي شخصیتي نرمال مي باشد که در مواردي همچون پرورش
نفس ،ترقي در مسیر زندگي ،مشاوره خانوادگي و دانشگاهي ،توسعه سازماني ،آموزش مديريت و رهبري ،پیشرفت تحصیلي و
تعلیم و تربیت به کار مي رود(مايرز ،ترجمه ظهرابي.)1909،
عوامل مرتبط با شخصیت
به طور کلي تفاوت هاي زيادي در ترجیحات و ويژگي هاي شخصیتي زنان و مردان وجود دارد .در اين راستا تفاوت هاي
زنان و مردان در برون گرايي ،درون گرايي احساسي ،شهودي ،ادراکي و قضاوتي بودن بوده است .به طور کلي میزان درون
گرايي ،شهودي و ادراکي بودن میان مردان باالتر ،در حالي که برون گرايي ،احساسي و قضاوتي بودن در میان زنان بیشتر بوده
است (مايرز و همکاران  .)1220هامر و میشل( ) 1226دريافتند که زنان احساس را به تفکر ترجیح داده و تمايل بیشتري به
ابراز احساسات دارند(.مايرز .)1220 ،تحقیقات میان فرهنگي انجام شده ي مختلف در دنیا( اسپانیا ،يونان و ژاپن) به وسیله ي
تست  MBTIتايید کننده ي يافته ي مذکور مي باشد(در اسپانیا ،به وسیله ي ايکلن ،1206 ،6۱در يونان ،فیتوپولوس،62
 ,1226و در ژاپن به وسیله ي اهساوا .)1260 ،66نتايج تحقیق مايرز و مک کالي()1220در مورد رابطه بین ابعاد شخصیتي و
روي کرد حل مسأله نشان دهنده ي رابطه معنادار بین برون گرايي با اعتماد 63به مهارت حل مسأله فرد بود( ،بارت و
گابور .) 9222،60افراد تیپ قضاوتي در پروژه هاي تحلیلي و منطقي داراي عملکرد بهتر ، ،تیپ هاي شهودي داراي عملکرد
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ابتکاري باال تر و افراد تیپ احساسي در پروژه هايي با سواالت باز پاسخ بهتر عمل مي کردند (چنگ و چنگ.)9229،62
عالوه بر اين ،تفاوت هاي جنستي ،عاملي مهم در الگوهاي متفاوت شخصیتي مي باشد .مطالعات انجام شده اين سوال را با
استفاده از  96فرهنگ که در آنجا از  NEO-PI-Rبراي نوجوان و نمونه هاي بزرگسال زن و مرد به کار برده شد نشان دهنده
تفاوت معني داري در الگوهاي شخصیتي آنان وجود داشت .در اياالت متحده آمريکا ،زنان معموال ،تا حدودي نمرات باالتري را
در هر دو مقیاس توافق پذيري و نورتیک نسبت به مردان به دست مي آوردند .همچنین در برخي از جنبه هاي خاص نیز
برونگرايي و گشودگي تف اوت نسبي با مردان داشتند ( مانند گرمي ،گشودگي به زيبايي شناختي) .مردان معموال نمرات باالتري
را در ديگر جنبه هاي برونگرايي و گشودگي بدست مي آوردند ،يعني ،جرات ورزي و گشودگي به ايده ها .اين در حالي بود که
تفاوت اندکي در وجدان گرايي در دو گروه زنان و مردان وجود داشت (کاستا ،تراسیانو 32و مک کري .)9221 ،بسیاري ديگر از
نتايج نیز اين يافته ها را تائید نمودند ،اين ممکن است مبتني باشد بر عامل بیولوژيکي باشد (مک کري و همکاران.)9222 ،
ديگر بررسي ها با استفاده از آزمون شخصیتي مايرز-بريگز در متغیرهاي جمعیت شناختي بیانگر آن است که زنان
برونگراتر و مردان عقالني تر بوده و در مقیاس هاي حسي-شهودي تفاوت معناداري بین دو گروه جنسیتي وجود ندارد.
همچنین افراد متأهل حسي تر بوده و در مقیاس هاي ديگر ،تفاوت معناداري بین میانگین نمرات گروههاي تاهلي مشاهده نشد.
ديگر نتايج نیز نشان داد که افراد  99-99ساله نسبت به افراد  ۱2-21ساله حسي تر مي باشند ،افراد  9۱-۱2ساله نسبت به
افراد  99-93ساله ،عقالني تر بودند .همچنین افراد با تحصیالت کارشناسي ارشد حسي تر بوده ،اما در مقیاس هاي ديگر
پرسش نامه ي مايرز و بريگز بین گروه هاي تحصیلي تفاوت معناداري مشاهده نشد.
در جمعیت انگلستان ،مقوله احساسي -تفکري تنها بعدي که تفاوت جنسیتي را نشان مي دهد ،زنان بیشتر گرايش به
احساسي را نشان مي دادند ( %32در مقايسه با مردان .)% 92اين در حالي است که در جامعه مديران هر دوگروه زنان و مردان
ترجیح احساسي يکساني را نشان مي دادند (راجرز.)1223 ،
در واقع نقش متقابل فرهنگ و شخصیت ،موجب به بوجود آمدن سواالت بسیاري ،درباره فرصت ها و محدوديت هاي به
کارگیري فرضیات برآمده از غرب شده است .باعث شده است که بیشتر شخصیت در گستره فرهنگ مورد ارزيابي قرار گیرد
(بوتچر ،چونگ ،و لیم9229 ،31؛ چونگ922۱ ،39؛ جسینگر122۱ ،39؛ تاسي و پیک.)9222 ،3۱
ابزارهاي سنجش شخصیت جهت اعتبار سازه اي ،بوسیله ترجمه آنها و مقیاس هاي هنجاري هم ارزآنها مورد استفاده قرار
گرفته اند ( لونگ ،کین و هانگ9220 ،؛ مارسل ،دوبانسکي ،هاماد و مورس .)9220 ،32اما انتقاد اصلي به آن ،حقظ يکپارچه
مفهومي اين مقیاس ها است بدين گونه که ،ممکن است اين مفاهیم معناي مشابه فراگیر ،در زمینه هاي فرهنگي گوناگون
نداشته باشد ( مارسل و همکاران.)9222 ،
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با کامل تر شدن مدل هاي نظري مختلف و در پي آن ساخته شدن ابزارهاي معتبر سنجش ويژگي هاي شخصیت ،مطالعات
ب سیاري در زمینه ارتباط شخصیت و افراد وابسته به گروه جمعیتي گوناگون انجام گرفته است .يکي از اين گونه مطالعات مربوط
به ارتباط بین ويژگي هاي وِيژگي هاي شخصیتي افراد خالق بوده است (بلناپ1239 ،36؛ کراس ،کتل و بوتچر1263،33؛
سیکزن میهالي و گتزلس1239 ،30؛ درودال ،کتل1220 ،32؛ مارچانت -هايکاکس و ويلسون.)1229 ،02
براي نمونه ،بررسي تفاوت ويژگي هاي شخصیتي در بین دانش آموزان دبیرستاني دسته سرود ،ارکست و موسیقي با
استفاده از آزمون سنخ نماي مايرز بريگز ( ) BMTIجهت تعیین ريخت شناسي شخصیت هر يک از نمونه ها ،نشان دهنده آن
بود که ت فاوت هاي شخصیت در بین سه گروه وجود دارد.بین دانش آموزان گروه ارکست و گروه سرود در صفت دو مقوله اي
درون گرايي -برونگرايي ( ) E-Iشخصیت تفاوت معني داري وجود دارد .اين نشان دهنده آن است که دانش آموزان گروه سرود
در مقام مقايسه با دانش آموزان گروه ارکست به احتمال زياد برونگراترند .همچنین دانش آموزان گروه سرود در مقام مقايسه با
دانش آموزان موسیقي به احتمال بیشتري ترجیح شان به برونگرايي بود .در حالي که تفاوت معني داري بین دانش آموزان
ارکست و موسیقي وجود نداشت .همچنین بین سه گروه در مقیاس هاي حسي -شهودي ( ،)S-Nمنطقي -احساسي ( ،)T-Fيا
ادراکي – قضاوتي وجود نداشت (ماري ريردون.)9211 ،01
بررسي ديگر در رابطه با ويژگي هاي شخصیتي دو گروه از نوازندگان سازهاي بادي و ويولیست ها نشان داد که نوازندگان
سازهاي بادي داراي صفات مردانه ،ورزشکار و برونگرايي بیشتري دارند در حالي نوازندگان ويولون داراي صفات زنانه ،باهوش و
جدي مي باشند (بايلیون ،لیپتون1209 ،09؛ باتثورس و اسمیت.)1222 ،09
عالوه بر اين مطالعات بین فرهنگي در رابطه با ويژگي هاي شخص نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است .بررسي هاي
انجام شده از افراد با ملیت گوناگون نشان مي دهد که آمريکايي ها التین تبار ،آسیايي ها و فرهنگ هاي آفريقايي به طور
آشکاري با فرهنگ جمع گرا شناخته شده اند اين در حالي است که فرهنگ هاي اروپايي هاي غربي و شمالي و آمريکا شمالي
به طور قابل مالحظه اي به جهت گیري از فرديت شناخته مي شوند ( تريانديس.)1202 ،0۱
نتا يج بررسي ارتباط متغیرهاي جمعیت شناختي و صفات شخصیتي در کارگران آمريکايي بیانگر آن است که رابطهي معني
داري بین قومیت و متغیرهاي روانشناختي بوده است.در اين راستا تحقیق کربي و همکاران ( )9223نشان دادکه بین گروههاي
مختلف قومي در ويژگي هاي شخصیتي تفاوت وجود دارد( .کربي و همکاران .)9223 ،همسو با نتايج اين تحقیق هارمر و
میشیل ( ) 1226دريافتند که میزان درونگرايي ،شهودي و ادراکي بودن در بین سفید پوستان باالتر از سیاه پوستان در آمريکا
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بوده درحالي که میزان حسي و تفکري بودن در میان آفريقايي ها باالتر از آمريکايي ها بوده است .همچنین ،بررسي تطبیقي
کومرو و همکاران ( ) 9220نشان داد که میزان برون گرايي ،احساسي بودن ،قضاوت کردن در بین اسپانیايي ها بسیار باالتر از
قومیت هاي ديگر بوده است.آمريکايي ها تمايل دارند تا متکي به خود بوده (هوگس و دمو)1202 ،درحالي که اسپانیايي ها
بیشتر دفاعي بوده( نگي 02و وودس )1229،06و آسیايي ها 03نسبت به سفید پوستان 00کمتر خودشیفته مي
باشند(ديون 02و يي .)1203،22نتايج به دست آمده از پژوهش هاي کومرو21و همکاران (  )9220و هرمر 29و
میشل ) 9220(29مي تواند به پژوهشگران در ارزيابي ويژگي هاي روانشناختي و تفاوت هاي شخصیتي در بین قومیت ها
کمک کند( ناش .)9220 ،2۱همچنین نتايج تحقیقات گلدبرگ و همکاران ( )1220نشان داد که آمريکايي هاي آفريقايي و
آمريکايي هاي اسپانیايي تبار نسبت به آمريکايي هاي قفقازي کمتر خود را خود با صفت وجدان /خود آگاهي (عامل سوم)
توصیف کردند .زنان نیز نسبت به مردان کمتر خود را با صفت عقالنیت (عامل پنجم) توصیف کردند.
تفاوت هاي زيادي در ترجیحات و ويژگي هاي شخصیتي زنان و مردان وجود دارد .در اين راستا پژوهش مايرز و همکاران
( )1220بیانگر تفاوت هاي زنان و مردان در برون گرايي ،22درون گرايي ،26احساسي ،23شهودي ،20ادراکي 22و قضاوتي
بودن 122بوده است .به طور کلي میزان درون گرايي ،شهودي و ادراکي بودن میان مردان باالتر ،در حالي که برون گرايي،
احساسي و قضاوتي بودن در میان زنان بیشتر بوده است (مايرز و همکاران  .)1220هامر و میشل( )1226دريافتند که زنان
احساس را به تفکر ترجیح داده و تمايل بیشتري به ابراز احساسات دارند(.مايرز .)1220 ،تحقیقات میان فرهنگي انجام شده ي
مختلف در دنیا( اسپانیا ،يونان و ژاپن) به وسیله ي تست  MBTIتايید کننده ي يافته ي مذکور مي باشد (در اسپانیا ،به
28Negy
26Woods
23Asians
22Whites
29Dion
90Yee
95Kummerow
98Hammer
97Mitchell
94Nash
98Extroversion
96Introspection
93Emotional
92Intuitiveness
99Perceptioness
500judgmental
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وسیله ي ايکلن ،1206 ،121در يونان ،فیتوپولوس ,1226 ،129و در ژاپن به وسیله ي اهساوا .)1260 ،129نتايج تحقیق
و مک کالي( ) 1220در مورد رابطه بین ابعاد شخصیتي و رويکرد حل مسأله نشان دهنده ي رابطه معنادار بین برون گرايي با
اعتماد 12۱به مهارت حل مسأله فرد بود( ،بارت و گابور .)9222،122افراد تیپ قضاوتي در پروژه هاي تحلیل و منطقي داراي
عملکرد بهتر ، ،تیپ هاي شهودي داراي عملکرد ابتکاري باال تر و افراد تیپ احساسي در پروژه هايي با سواالت باز پاسخ بهتر
عمل مي کردند(چنگ .)922۱ ،126در همین راستا ،نتايج چهار بررسي فراتحلیل 123فینگولد از تفاوت هاي جنسیتي و
ابعاد شخصیتي ،به جزء دو بعد برون گ رايي (مردان تا حدودي باالتر بودند) و توافق پذيري ( زنان به طور قابل توجهي باالتر
بودند) ،نشان دهنده تفاوت ناچیزي بین آنها است (فینگولد.)122۱ ،120
همچنین ،در ارتباط با سطح تحصیالت و ويژگي هاي شخصیتي ( 2عاملي  ،)NEOنتايج بررسي واسند و اسکرونودال122
( ) 1222در نروژ نشان دهنده همبستگي معني دار ،سطح تحصیالت با گشودگي به تجربه و خود آگاهي بود در حالي که با سه
بعد ديگر همبستگي معني داري بدست نیامد .بررسي گلدبرگ و همکاران )1220( 112نیز بیانگر ارتباط مستقیم بین سطح
تحصیالت با بعد عقالني بود ،افراد با سطح ت حصیالت باالتر در مقايسه با افراد سطح تحصیالت پايین تر؛ بیشتر خود را "
عقالني تر" توصیف مي کردند.
طبقهبندی ویژگیهای شخصیت
طبقه بندي چارچوبي نظام دار براي تمايز قائل شدن ،نظم دادن و نام گذاري انواع و گروه ها در يک علم مي باشد ( جان و
همکاران  .)1220 ،از جمله اهداف اصلي طبقه بندي هاي علمي  ،ارائه از حوزه هاي اصلي و غالب يک علم است که از طريق
آن مي توان تعداد زيادي از موارد خاص و منفرد را به جاي بررسي جداگانه ،به صورت (گروهي و متعاقباً) ساده تر ،مورد بررسي
قرار دارد.عالوه براين ،يک طبقه بندي که به صورت عموم ي پذيرفته شده است ،مي تواند تا حد زيادي فرايند افزايش و انتقال
يافته هاي تجربي را از طريق ارائه يک سیستم نام گذاري و واژگان استاندارد تسهیل کند (جان و سرايواستاوا  .)1222 ،چنین
طبقه بندي پذيرفته شده اي از مدت ها پیش در بعضي از علوم چون زيست شناسي وجود داشته است .اما نبايد فراموش کرد
که طبقه بندي ويژگي هاي شخصیتي در روان شناسي شخصیت مشکل تر از طبقه بندي گونه هاي حیواني وگیاهي در زيست
شناسي خواهد بود  .به عنوان يکي از داليل اين امر مي توان به انتزاعي بودن ويژگي هاي شخصیتي اشاره کرد (جان و
همکاران.)1200 ،
505Inclan
508Fitopoulos
507Ohsawa
504Confidence
508Burt & Gabour
506Cheung
503meta-analyses
502Feingold
509Vassend & Skrondal
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مدل پنج عاملی
مدل هاي گوناگون شخصیتي از  92سال گذشته تاکنون ،در پيآنند که نشان دهند صفات شخصیتي ،پديدهاي جهاني
هستند (کاستا و مک کري .)9222 ،براي مثال ،بوچارد و لئولین )9221( 111صفات شخصیتي را از نظر ارثي بودن مورد
بررسي قرار دادند .به عبارت ديگر ،اگر اين صف ات از لحظه پیدايش انتقال يافته و تمامي انسان ها ژنوم مشترک همساني دارند،
اين مي تواند توجیه کننده خوبي در اين مورد باشد که صفات شخصیتي در میان تمامي انسان ها فراگیر خواهد بود.
مدل پنج عاملي يکي از مدل هاي مطرح در اين زمینه است.مدل پنج عاملي )FFM( 119براي درک ساختاري از
شخصیت ،مورد پذيرش گسترده اي قرار گرفته است (مک کري ،کاستا .)1223 ،مدل پنج عاملي گرايشي به هیچ نظريه
شخصیتي ندارد ،بلکه مدلي ساختاري از صفات شخصیت است .مهم آنکه ،مدل پنج عاملي خود مبنايي شد براي چند نظريه
مهم شخصیتي از جمله ،نظريه مدل پنج عاملي و نظريه تحلیل عاملي کتل (اشتون و لي9220 ،؛ کتل و مید ،)9220 ،عالوه
براين ،در ساخت ابزارها يا مقیاس هاي سنجش شخصیت نظیر ،تیپ سنخ نماي مايرز -بريزگز ( )MBTIو NEO-PI-R
سهم به سزايي داشته است (مک کري و کاستا.)9229 ،
مدل پنج عاملي شخصیت اگرچه پذيرش گستردهاي د ر بین روانشناسان ،جهت توسعه تئوري هاي هايشان در باره
شخصیت يافته است ،با اينحال ،برخي از متخصصین مربوطه ،اين بحث را مطرح مي نمايند که اين مدل به اندازه کافي پديده
فرهنگ را در بیان صفات شخصیتي در نظر نمي گیرد (بوک9222 ،؛ مک کري .)92221 ،براي مثال ،مک کري ( ،)9221اين
موضوع مهم را مطرح مي نمايد ،شخصیت ممکن است توسط فرهنگ شکل بگیرد يا برعکس آن ،منجر به تفاوت و اختالفات
فرهنگي شود.
خوش بختانه علي رغم وجود چنین دشواري هايي ،مي توان ادعا کرد پس از چندين دهه تحقیق ،روان شناسان شخصیت در
مدل  2عاملي يا پنج عامل اصلي شخصیت ( جان و سريواستاوا .)1222 ،بر اساس اين مدل ،شخصیت از پنج بعد اصلي تشکیل
شده است که عبارتند از نوروز گرايي( ( )Nيا از وجه ديگر  ،پايداري هیجاني ) ،برون گرايي( ( )Eيا فعالیت ) ،گشودگي به
تجربه(( )Oيا فرهنگ يا روشنفکري ) ،همسازي ( ،)Aوظیفه شناسي( .)Cاز اين پنج عامل ،دو عامل برونگرايي و توافق به
صفات شخصیتي داراي ماهیتي بین شخصي مربوط اند .عامل وظیفه شناسي اساس ًا صفات رفتاري هدف گرا و نیز کنترل تکانه
ها به شکلي جامعه پسند را در بر مي گیرد .در عامل نوروز گرايي ،پايداري هیجاني در برابر گستره اي از هیجانات منفي مانند
غم ،تحريک پذيري ،تنش عصبي ،و  ...قرار مي گیرد و عامل گشودگي نیز به گستردگي ،عمق ،و پیچیدگي وجوه فکري ،ذهني،
و تجربیات فرد مربوط است.حجم انبوهي از تحقیقات در زبان هاي مختلف و با ابزارها و نمونه هاي متفاوت ،اصلي بودن اين
پنج عامل را تايید کرد ه اند و نشان داده اند که هر پنج عامل مذکور از اعتبار همگرا و تفکیکي بین ابزار و بین ناظر خوبي
برخوردارند و در طي تحول فرد نیز نسبتاً پايدار مي مانند .هر کدام از عامل ها يک بعد هستند نه يک گونه يا نوع ( مانند تیپ
هاي شخصیت ) بدين معنا که تفاوت افراد در هر ب عد و مولفه ،تفاوتي کمي و درجاتي است .در اين مدل هر عامل از شش
مولفه تشکیل شده است که به صفات مختلف تحت پوشش آن عامل اشاره دارند(جان و پروين . )9229 ،مروري بر تاريخچه
مدل پنج عاملي پرداختن به زبان طبیعي براي توصیف شخصیت با کارهاي کالگس (  ) 1296و باومگارتن(  )1299آغاز گرديد.
پس از آنها ،در سال  ، 1296آلپورت و ادبرت در يک مطالعه ي جريان ساز به بررسي صفات مربوط به شخصیت در ديکشنري

555Bouchard & Loehlin
558The Five-Factor Model
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هاي جامع انگلیسي پرداختند .فهرست اصطالحات و صفاتي که آنها تهیه کردند تقريب ًا  10222واژه را در بر مي گرفت .آنها
کوشیدند اين واژه ها ر ا دسته بندي کنند ،کاري که به گفته ي خودشان يک عمر وقت مي برد و به واقع هم براي  62سال
روانشناسان شخصیت را سرگرم ساخت (جان ،پروين.) 9229،کار آلپورت و ادبرت چهارچوب اولیه اي براي واژه شناسي
شخصیت فراهم آورد و پس از آن کتل با استفاده از اين فهرست ،مدلي چند بعدي از ساختار شخصیت ارائه داد .کتل در
فهرست مذکور تنها صفات شخصیتي را مورد توجه قرار داد که بالغ بر  ۱222صفت بودند و آنها را به  92متغیر شخصیتي
تقلیل داد .در واقع او  22درصد صفاتي را که آلپورت گردآوري کرده بود ،کنار نهاد و علت اين کار محدوديت روش هاي آماري
براي تحلیل عاملي در زمان او بود .کتل با انجام چندين تحلیل عاملي روي اين مجموعه ي اندک ،به  19عامل شخصیت دست
يافت که بعدتر بخشي از پرسشنامه ي 16عاملي او را تشکیل دادند(کتل،ايبروتاتسوکو .)1232،کتل مدعي بود که اين  16عامل
از انسجام و پايداري بین ابزاري بااليي برخوردارند اما تحلیل هاي مجدد همان ماتريس همبستگي کتل توسط روانشناسان
ديگر ،تعداد و ماهیت عامل هاي پیشنهادي او را تايید نکرده اند( به نقل از پروين وجان .) 9229 ،پس از کار کتل محققان
بسیاري به ادامه ي کار او عالقه نشان دادند .در اين میان فیسکه (  ) 12۱2با بررسي  99متغیر از  92متغیر اولیه ي کتل در
پرسشنامه هاي خود سنج و دگر سنج و ساير ابزارها ،به ساختاري عاملي دست يافت که بسیار شبیه پنج عامل بزرگ کنوني
است .براي وضوح بخشیدن به عامل هاي فیسکه ،کريستال و توپس (  ) 1261ماتريس هاي همبستگي او را در هشت نمونه ي
بس یار مختلف مورد تحلیل مجدد قرار دادند و در تمام آنها بطور نسبتاً پايدار و تکرار پذيري به همان پنج عامل دست يافتند1.ـ
برونگرايي يا شادخويي9ـ توافق (همسازي)9ـ ثبات هیجاني دربرابر نورزگرايي ۱ـ گشودگي 2ـ مسئولیت پذيري( قابلیت
اطمینان ) .اينها عواملي هستند که تحت عنوان "پنج بزرگ " شناخته شده اند ( گلدبرگ  )1201 ،متاسفانه مطالعات توپس و
کريستال ناشناخته ماند ،و اين زماني بود که انتشارات کتل و آيزنک بر ادبیات ساخت شخصیت  ،مدلهاي اتخاذ شده از روش
تحلیل عوامل غلبه داشتند .اما نورمن (  ) 1269و ساخت پنج عاملي را دوباره به عنوان پیشنهادي براي ابعاد تحت عنوان "
قدمي به سوي طبقه بندي مناسب صفات ويژه شخصیت" منتشر نمود ( به نقل از ديگمن  .)1222،اين عامل ها در کارهاي
روانشناسان بعدي نیز تکرار شدند و سرانجام به پنج عامل بزرگ شهرت يافتند  .واژه ي بزرگ در اينجا به وسعت و گستردگي
عامل ها اشاره دارد و بدين معناست که در اين مدل  ،تفاوتهاي شخصیتي به پنج صفت تقلیل نیافته اند بلکه هر عامل جنبه اي
وسیع از شخصیت است و صفات بسیاري را تحت پوشش قرار مي دهد .پس از يک دوره رکود در دهه ي  1232و اوايل دهه ي
 ، 02از میانه ي اين دهه تحقیق در باب عامل ها و ساختار شخصیت  ،رشدي قابل توجه يافت  .در اين بین گلدبرگ در سال
 1222طي چندين تحقیق و با استفاده از فهرست طوالني تري از صفات شخصیت ( حدود  1312صفت ) مجدد ًا تايیدي براي
پنج عامل بزرگ فراهم آوردگلدبرگ عالوه بر نتايج تحقیقات خود  ،کارهاي ديگران را نیز مرور کرد و تحت تاثیر همساني نتايج
قرار گرفت  .او اين طور نتیجه گیري کرد که مي توان گفت که تا حدودي اين پنج بعد عمده دربرگیرنده هر الگويي در تنظیم
تفاوت هاي فردي است و بدين ترتیب وجود ابعاد پنجگانه اصلي به تايید رسید ( پروين و جان .)1222،درحالیکه محققان
دا راي رويکرد لغوي به گردآوري شواهد براي پنج عامل بزرگ مي کوشیدند ،محققاني که با مقیاس هاي پرسشنامه اي
شخصیت کار مي کردند نیاز شديدي براي چهارچوبي سازمان دهنده براي اين شواهد احساس کردند .تحلیل عاملي مواد اين
پرسشنامه ها دو بعد وسیع برون گرايي و نوروز گرايي را آشکار ساخته بود .در اوايل دهه  ،1202کاستا و مک کرا سرگرم تهیه
ي پرسشنامه شخصیتي به نام  NEOبودند تا سه بعد نوروز گرايي ،برون گرايي ،و گشودگي را بسنجند .آنها کار خود را با
تحلیل خوشه اي پرسشنامه ي کتل شروع کرده بودند ( کتل ،ايبر و تاتسوکو .) 1232،تحلیل آنها ابتدائاً دو عامل برون گرايي و
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نوروز گرايي را آشکار ساخته بود اما کم کم اهمیت عامل گشودگي نیز که در برخي از عوامل اولیه ي کتل مورد اشاره قرار
گرفته بود براي آنها پررنگ گرديد .در سال  1209کاستا و مک کري دريافتند که نظام  NEOتطابق بسیاري با سه عامل مدل
پنج عاملي دارد  ،اما صفات متعلق به حیطه هاي توافق و وظیفه شناسي را در بر نمي گیرد  .در نتیجه آنها به توسعه مدل خود
بر مبناي تحلیل پرسشنامه هاي مربوط به سنجش دو عامل اخیر پرداختند و نسخه تجديد نظر شده اي از پرسشنامه ي خود با
عنوان  NEO PI-Rارائه کردند.بنا بر آ نچه گفته شد ،دو رويکرد عمده در کشف شکل کنوني پنج عامل بزرگ شخصیت يکي
رويکرد گلدبرگ بوده است که با تحلیل عاملي صفات مربوط به شخصیت در فرهنگ لغات زبان هاي طبیعي به اين کار پرداخته
است( گلدبرگ  ) 1201 ،و ديگري رويکرد کاستا و مک کرا مي باشد که به تحلیل عاملي انواعي از پرسشنامه هاي شخصیت
پرداخته اند .اين دو مدل از لحاظ تجربي و شواهدي که دارند بسیار به هم نزديک اند اما از حیث مفهومي و نظري متفاوت مي
باشند .از جنبه ي مبناي نظري ،مدل گلدبرگ بر فرضیه لغوي مبتني است .بر اساس اين فرضیه ،اساسي ترين و اجتماعي ترين
تفاوت هاي فردي ،در طول تاريخ در قالب اصطالحات و صفات شخصیتي در زبان هاي طبیعي کدگذاري شده اند .در مقابل
مدل کاستا و مک کرا بر پايه هايي نظري تکیه دارد که بنا بر آنها ،صفات شخصیت در مدلي جامع از علل و زمینه هاي ژنتیک
و محیطي جاي مي گیرد .درنتیجه اين تفاوت هاي نظ ري ،عامل ها و مولفه ها در مدل گلدبرگ خاصیت فنوتیپي دارند و فاقد
نقش علي و تبییني هستند ،بر خالف مدل کاستا و مک کرا که براي آن ها خاستگاهي زيستي -اجتماعي قائل است و آنها را
تبیین کنندۀ رفتار مي داند (جان – پروين.)9229 ،

منابع فارسی
ابراهیم مسعودنیا ( .) 1900بررسـي رابطـه بـین عـزت نفـسو اضــطراب اجتمــاعي در دانــشجويان دوره کارشناسي.
دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشگاه شاهد سال شانزدهم – شماره .93
اجتماعي
اضطراب
(.)192۱
علیرضا
کیا،
آرماني
_http://www.hidoctor.ir/03223اضطراب-اجتماعي-در-زنانhtml/.آ

در

زنان.

مجله

دکتر

سالم.

استوار ,صغري و ندا رضايي ، 192۱ ،بررسي رابطه ابعاد شخصیت درونگرايي برونگرايي و ابراز وجود با اضطراب اجتماعي در
دانشجويان ،اولین همايش علمي پژوهشي روانشناسي،علوم تربیتي و آسیب شناسي جامعه ،بصورت الکترونیکي ،شرکت طالي
سبز ،انجمن پايشhttps://www.civilica.com/Paper-ASIBCONF21-ASIBCONF21_9۱۱.html ،
اکبرزاده داود ،اکبرزاده حسن ،احمدي عزتاله ( .)192۱همبستگي ابراز وجود ،بهزيستي روانشناختي و پرخاشگري با
اضطراب اجتماعي .مجله دانشگاه علوم پزشکي قم; .92-99: )1( 2
امیري نیا ،صمد .) 1932( .بررسي و مقايسه نیازها و صـفات شخصـیتي بیمـاران مضـطرب و افـراد عادي .دانشگاه فردوسي
مشهد پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه فردوسـي مشـهد ،دانشـکده علوم تربیتي و روانشناسي.
بهاروند ,وحید ، 192۱ ،بررسي ارتباط هیجان طلبي و سالمت عمومي با مصرف سیگار ،همايش بین المللي روانشناسي و
فرهنگ زندگي ،استانبول ،موسسه سفیران فرهنگي مبینhttp://www.civilica.com/Paper-ICPCL21- ،
ICPCL21_2۱6.html
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بهنام هاشمیان ,بي بي ملیحه و سارا معراجي ، 1929 ،بررسي رابطه خودپنداره بدني و وابستگي به سیگار با اضطراب مرگ
بین دانشجويان ،اولین کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربیتي و روانشناسي ،مطالعات اجتماعي و فرهنگي ،تهران ،موسسه
آموزش عالي مهر اروند ،مرکز راهکارهاي دستیابي به توسعه پايدارhttps://www.civilica.com/Paper- ،
.EPSCONF21-EPSCONF21_۱21.html
پیر دهقان آذر ،آقا کوچک آرزو ،وکیلي محمود ،پور رضايي مهدي ( .)1922تعیین عوامل پیشگويي کننده مصرف قلیان در
دانش آموزان دوره پیش دانشگاهي شهرستان يزد در سال  .192۱مجله علمي پژوهان.96-90: )1( 12 ;.
حبیب امامي  ،سونیا حبیبیان  ،پیام صالحي  ،فريدون عزيزي  .الگوي مصرف سیگار در يک منطقه شهري تهران ،سال
 1902؛ مطالعه قند و لیپید تهران  .پژوهش در پزشکي.29-۱3: )1( 93 ;1909 .
حیدري غالمرضا ,شريفي هومن ,حسیني مصطفي ,مسجدي محمدرضا ( .)1909بررسي وضعیت مصرف سیگار و عوامل
همراه آن در دانش آموزان دبیرستاني شهر تهران در سال  .1909پژوهنده ,دوره  , 2شماره ( 2پي در پي  ; )۱1از صفحه 929
تا صفحه . 926
رضوي ,عبدالحمید ,کاظمي ,سلطانعلي ,محمدي ,محمد .)1922( .بررسي رابطۀ صفات شخصیتي و سبکهاي مقابلهاي با
اضطراب اجتماعي دانشجويان نابینا و عادي دانشگاههاي استان فارس .روانشناسي افراد استثنايي.19۱-122 ,)۱(1 ,
زارع پور فاطمه ،کمالي محمود ،عالقبند مريم ،قیصري مهدي ،سرلک شهناز .بررسي میزان افسردگي و رابطه آن با ورزش
در زنان باالي  92سال  .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي يزد.39-6۱: )1( 92 ;1921 .
سادات موسوي ،اشرف؛ متین خواه ،فاطمه؛ مسجدي ،محمدرضا ( .)1929نقش پیشبین ابعاد شخصیتي ،رگه اضطراب و
افسردگي در سیگارکشیدن .مجله علوم رفتاري ،دوره  ،3شماره  ،9ص .922-969
سمراد محرابي ،علیرضا دالوري ،قباد مرادي ،ابراهیم قادري ( .)1903شیوع آسم برونشیال در جامعه  12-6۱سال استان
کردستان در سال  .1906مجله تخصصي اپیدمیولوژي ايران؛ ، 1903دوره ، ۱شماره  9و : ۱صفحات . 29-20
صالحي ,بهمن؛ ابراهیمي ,سمیه مرادي ,شیرين ( )9219بررسي ارتباط بین مولفههاي شخصیتي و راهبردهاي مقابلهاي با
مصرف سیگار در دانشجويان مهندسي .مجله اصول بهداشت رواني.)20( 12 ,
عباسي اصل ،رويا؛ نادري ،حبیب ااهلل و اکبري ،عباس ( .)1922پیش بیني میزان اضطراب اجتماعي دانشجويان دختر بر
اساس ويژگیهاي شخصیتي .مجله ي اصول بهداشت رواني .دوره  ،10شماره  ،6صفحه .9۱2-9۱9
قهوهچي فهیمه ،محمدخاني شهرام ( .)1921رابطه ي باورهاي فراشناختي ،راهبردهاي خودتنظیمي و هیجانات منفي در
مصرف سیگار دانشجويان .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان.129-29: )01( 92 .
لقماني الله ,عباس زاده عباس ( .) 190۱ارتباط بین افسردگي و وابستگي به نیکوتین در افراد مراجعه کننده به درمانگاه
آيت اله کاشاني کرمان ( .)1902مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه بهبود :دوره  , 2شماره (1پیاپي  ; )9۱از صفحه  10تا
صفحه . 92
محمد کاظم  ،نورباال احمدعلي  ،مجدزاده سیدرضا  ،کريملو مسعود  .روند تغییرات شیوع استعمال دخانیات در ايران
(" )1932-1930بر اساس دو طرح ملي سالمت و بیماري" .مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم.
محمدخاني ،شهرام ؛ جمالويي ،حسن رضايي ( .)1922رابطهي مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردي ،خانوادگي و
اجتماعي نوجوانان .مجله دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ،دوره  ،99شماره  ،9صفحه .902-969
مرادي ,راضیه ، 192۱ ،ارتباط اضطراب اجتماعي با احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان ،کنفرانس جهاني افق هاي نوين
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، گروه پژوهش شرکت ايده بازار صنعت سبز، شیراز، آينده پژوهي و توانمند سازي،در علوم انساني
https://www.civilica.com/Paper-SCIENTIFIC21-SCIENTIFIC21_206.html
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