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  1فصل

  شخصۀ مطالع ت انسان:ماهی ةحوزه هاي دانش در بار

  مقدمه

 ۀکلم )1341(دهخدا  ۀدر لغت نام اجازه بدهید با یک سوال شروع بکنیم شخصیت چیست؟.        

فارسی  در فرهنگ و مده استآمنش و وجود  ،درجه ،مرتبه،بزرگواري  ،رفعت  ،به معنی شرافت  Saxisyyat»1شخصیت«

1382عین(م( احساسات مجموعه عوامل باطنی یک شخص و مجموع نفسانیات ،مختص هر شخص ۀیبه معنی سج)، عواطف 

جوهر مجردي که مستقل از  نیز آمده است. »ذات شخص«این مفهوم گاهی به معناي  یک فرد تعریف شده است. و افکار )

 دیگري و »وحدت«یکی  از این دیدگاه براي هر شخصیت دو رکن مطرح می شود بدن و حاکم بر آن پنداشته شده است.

ت از این روست که وحدت هر کسی از این جهت است که نفسانیاتش سلسله واحدي را تشکیل می دهند. هوی .»هویت«

ست که روز پیش یا سال پیش بوده ا ول زمان محفوظ می ماند و شخص همواره حس می کند که همانوحدت مزبور در طُ

شخصیت در زبان  ةواژ. )1375،(سیاسینیز یاد می کنند »2خویشتن«اهی به است یا روز و سال بعد نیز خواهد بود. از این گ

 ۀجاذب کارایی و ۀدرج وقتی در مورد کسی گفته می شود بسیار با شخصیت است غالباً مثالً .معنی گوناگونی دارد روزمره

ه می شود فتگ اجتماعی مورد نظر است.گاه کلمه شخصیت به منظور توصیف بارزترین ویژگی شخص به کار می رود. مثالً

پس مفهوم اصلی شخصیت تصویري صوري و اجتماعی است و  فالن کس شخصیت پرخاشگر و یا شخصیت خجولی دارد.

در واقع فرد به اجتماع خود شخصیتی ارائه می دهد که  شود. یعنی کند ترسیم می بر اساس نقشی که فرد در جامعه بازي می

  .)1374(کریمی،نماید ن او را ارزیابی میآجامعه بر اساس 

یعنی  ه دارند.توج» 4هاي فردي تفاوت «در بحث از شخصیت بیش از هر چیز به  3روان شناسان شخصیت با این حال      

قابل  ۀجنب :شخص دو جنبه دارددر این خصوص مطرح می کنند  کند. هایی که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می ویژگی

کرات و تجاربی فّت ،خاص که بخش غیر قابل پیش بینی است که شامل تخیالت ۀفهم که بخش قابل پیش بینی است و جنب

دادها هاست.استعمدي ها و ظرفیت آبینی است کار نچه قابل پیشآن سهیم کند.آدر را  است که شخص نمی خواهد دیگران 

مام .استعداد تمی شودمدي آدر واقع استعدادها ظرفیت ها را تعیین می کنند و ظرفیت ها منجر به کارخاص فرد است. ۀجنب

وط به مدي مربآموضوع شخصیت تمامیت است.کار مدي در واقع پتانسیل عمل است .آامکانات یا حداکثر امکانات است.کار

                                                           
1 .personality 
2 .self 
3 .personality psychologist 
4.individual differences 



اسی شخصیت چه چیزي را بیشتر می سنجیم و از آن زاویه در مورد شخصیت دیگران .ما در درس روان شنحال فرد است

   قضاوت می کنیم؟.

  

  efficiencyکارآمدي

  capacityظرفیت

 potentialityاستعداد

  

مده آچگونگی کنش ها و استقرار ساخت ها است.موضوع شخصیت جستجوي انسجام داده هاي بدست  ،موضوع شخصیت    

موضوع شخصیت در بر گیرنده  ت وي دست یابیمفهم شخص است تا از این طریق به جنبه خاص و تمامیقابل ۀ از جنب

ویژگی هاي افراد، هم شامل جنبه هاي پایدارتر و تغییر ناپذیرتر (ساختار) وهم شامل جنبه هاي ناپایدارتر و تغییر پذیرتر(فرایند) 

   .)1381ون،رُپِ ون ورُ(پِو در کُل شیوه خاص بودن و سبک افراد است 

  :) شخصیت را چنین تعریف می کنند2008( باسالرسن و      

درون افراد است که سازمان  سازوکارهایی دراي از صفات روان شناختی و  هشخصیت مجموع«

زیکی فی ،با دوام بوده و در تعامالت فرد و انطباقش هایش با محیط هاي درون روانی یافته و نسبتاً

   ».داردثیر أت و اجتماعی

 .ین افراد مفید استها ب تبیین و پیش بینی تفاوت ،در توصیف ،شخصیتحال به توضیح مولفه هاي تعریف باال می پردازیم.    

اي پردازش شامل شیوه ه ،تبیین و پیش بینی می کنند.مکانیسم ها ،هاي بین افراد را توصیف تفاوت ،صفات شخصیتی

هم اشاره به این دارد که شخصیت  ،قواعد تصمیم گیري و بروندادها هستند.درون فرد ،عات است که شامل دروندادهااطالّ

ن دارد اشاره به ای ،با خود حمل می کند. سازمان یافتهدر طّی زمان از یک شرایط به شرایط دیگر چیزي است که یک شخص 

در طّی زمان  ،ت.صفات شخصیتیتجمع تصادفی عناصر نیس معین صرفاً که صفات شخصیتی و مکانیسم ها براي یک شخص

ا شرایط تعامالت ب و در عین حال می تواند زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد.با دوام است  نسبتاًبویژه در دوران بزرگسالی 

بیر عچگونه می بینیم و یا تمحیط را اشاره به این دارد که ما  ،فراخوانی و دستکاري ها است.ادراکات،ها انتخاب ،شامل ادراکات

دوستان یا سر گرمی هایی که انتخاب می  ،که ما شرایط را انتخاب می کنیم اشاره دارد شیوه هاییبه  ،انتخاب می کنیم.

شیوه  ،دستکاري ها لب تا اندازه اي غیر عمدي ایجاد می کنیم.غواکنش هایی هستند که ما در دیگران ا ،فراخوانی ها کنیم.



اقی گی اصلی شخصیت کارکرد انطبژیک وی ثیر بگذاریم.أدیگران ت برور عمدي تالش داریم ن ما به طُآهایی هستند که در 

 در محیط هاي اجتماعی .ترس ها است و حیوانات ،حرارتدرجه  ،تغذیه ء،ن است. محیط فیزیکی شامل تهدید ها براي بقاآ

 هبمحیط درون روانی نیز  .اشاره کرد ترقابت براي بعضی موقعی  ،اجتماعی ژپرستی ،دنبال شغل خوب بودن می توان به

  .اشاره می کند فانتزي ها و تجارب خصوصی ،تمایالت،رویاها  ،خاطرات

دیگران  اول اینکه هر موجود انسانی شبیه اگرچه تعریف شخصیت در باال ذکر شد شخصیت می تواند در سه سطح تحلیل شود.

هاي فردي و گروهی) و سوم اینکه شبیه هیچ کس  طح تفاوت(س (سطح ماهیت انسان) دوم اینکه شبیه بعضی ها است است

سطح اول اشاره به جهان شمول بودن می کند سطح دوم به خاص بودن و سطح سوم به بی  (سطح بی همتایی فرد). نیست

  همتایی بودن اشاره می کند.

هاي  مسیرهاي مختلفی را در تالشچگونه می توان پیچیدگی شخصیت انسانی را مطالعه کرد؟. روان شناسان شخصیت      

روان شناسی  ،وجود داشته »حس خود«ی کرده اند.از زمانی که رشد هشیاري و پژوهشی براي پاسخ دادن به این سوال طّ

ا ه انگاره هایی در خصوص ویژگی ،سایر افراد را مشاهده می کنیم ،ما در زندگی روزمره ۀهم شخصیت نیز مطرح بوده است.

ا درجه یی ما ت ۀشاید هم .رفتارشان انجام می دهیم ةپیش بینی هایی در بار .شان را ضابطه بندي می کنیم و دالیل رفتاري

هاي فردي را به کارکرد بدن ربط  که این تفاوتبودند افرادي  ،تاریخ طّیهاي فردي در بین افراد شده ایم. در متوجه تفاوت

که روان شناسی به عنوان یک علم شروع به کار کرده است.تا  بود بیستم غاز قرنآبا این حال اواخرقرن نوزدهم و  ند.ه اداد

با  1937در سال لپورتآه نبود تا این که کارهاي شخصیت بعنوان یک بخش متمایز روان شناسی مورد توج 1930دهه ي 

 به چاپ» کشفیاتی در شخصیت«با عنوان: 1938و موري در سال » شخصیت:یک تعبیر روان شناختی«عنوان 

 .)2003(پروین،رسید

  1تکلیف    

ه کلمه شخصیت را به کار می برید به چه دلیل این کار را می کنید؟چه چیزي باعث می شود که به جاي مفهومی کوقتی 

  دیگر آن مفهوم را انتخاب کنید؟

  

 افراد ۀشخصیت: مطالع  

هاي فردي و گروهی  سطح تفاوتب)  ، 5انسانت ماهی الف) سطح است : شده مطرحسه سطح شخصیت ارتباط با بحث در     

هاي زبانی که هر بشري دارد بخشی از  می توان گفت که مهارت آدمیت خصوص ماهیدر سطح بی همتا بودن افراد. ج)  و

                                                           
5. human nature. 

 



ةشمول بشري است. شش حوز ت جهانماهی شخصیت به وسیله صفات که  )1 است: شده ت بشري مطرحدانش در باره ماهی

ثیر أتحت ت )3) 7(حوزه زیستی استیکی ژثیر رویدادهاي بیولوأتحت ت )2) 6(حوزه گرایشی می شود متاثر می شودن متولد آبا 

 یتمایالت و باورها و تجارب خصوص ،احساسات ،ثیر افکارأتحت ت )4است )8(حوزه درون روانییتعارض هاي درون شخص

) 6بوده و ) 10اجتماعی جنسیتی(حوزه اجتماعی فرهنگی ،ثیر مسائل فرهنگیأتحت ت) 5است ) 9شناختی-تجربی ةفرد(حوز

  .می باشد )11چالش الزم را با زندگی داشته باشد(حوزه سازگاري دثیر سازگارهاي که شخص  بایأتحت ت

  

 

  2تکلیف    

رون گرایشی، بیولوژیکی، د ةرا  بر اساس شش حوز »کمال گرایی«و  »خودشیفتگی «، »تعلل ورزي«ویژگی هایی مثل 

  روانی شناختی، اجتماعی فرهنگی و سازگاري مورد بحث قرار بدهید.

  

ها تمایل دارند با دیگران زندگی بکنند و به یک گروه اجتماعی تعلق داشته باشند.در  درسطح روان شناختی اغلب انسان    

مشکم یکسان نیز شبیه هم نیستند.بررسی هاي فرد ی دوقلوي هحوزه سطح بی همتا بودن به این اشاره بس است که حتّ

  است.مطرح شده در راستاي همین سطوح تحلیل  13و قانون نگر 12نگر

وبیشتر  .جامع فروید ۀمثل نظری .بزرگ در شخصیت بیشتر در راستاي شناسایی سطح ماهیت بشري هستند ينظریه ها    

راد با هم ن افآوهش هاي معاصر در شخصیت بیشتر در پی شناسایی شیوه هاي هستند که در ژولی پ جنبه تاریخچه اي دارد.

چگونه ما  .یا افراد به طور بنیادي مشابه هم هستند یا متفاوت از هم؟آ .؟چگونه یک شخص از دیگري متفاوت است متفاوتند.

گونه رشد پیدا می چ ؟بشناسیم ،از دیگران عمل بکنیم به شیوه یی متفاوت تا هایی که ما را بر می انگیزاند می توانیم پویایی

ت همه روان شناسان شخصی درون شخص تعریف شود. ۀشخصیت ممکن است به عنوان علل زیر بنایی رفتار و تجربکنیم؟.

توان  اول این که چگونه می ي ندارند و تعدادي سوال بنیادي در این خصوص مطرح ساخته اند.أدر باره علل زیر بنایی اتفاق ر

فات از ص دیا بایآافراد را مشخص سازد.  دشیوه هایی را مورد نظر قرار می دهد که بای ،توصیف شخصیت را توصیف کرد؟

                                                           
6 . dispositional 
7 . biological 
8 .intrapsychic 
9 . cognitive-experimental 
10 . social and cultural 
11 . adjustment 
12 . idiographic 
13 . nomothetic 

 



 پویایی دوم چگونه ما می توانیم شخصیتی براي مقایسه افراد استفاده کرد یا باید بعضی راهبردهاي دیگر را مد نظر قرار داد؟

ایندهاي فرهنگ و فر ۀوسیله ها ب نآچگونه  .شوند؟ راد با شرایط زندگی شان سازگار میچگونه اف.هاي شخصیت را بفهمیم؟

ثیر عوامل آچگونه شخصیت بیانگر ت .رشد شخصیت صحبت کرد؟ ةچگونه می توان در بار .ثر می شوند؟أشناختی خودشان مت

الی زندگی فرد از دوران کودکی تا بزرگسی شخصیت چگونه در طّ .ن است؟آزیست شناختی وتجربه در دوران کودکی و فراتر از 

  تغییر می یابد؟.

بر چسب  روي شناسایی و دیا ما بایآبنیادي ترین سوال نظري این است: مفاهیم مفید براي توصیف شخصیت چیست؟      

یک  قعمین بر فهم آافراد اجتناب بکنیم و به جاي  ۀاز مقایس دهاي ثابت بین افراد متمرکز بشویم؟ یا بای گذاري تفاوت

ود که حاالت ه شیا به این توج چنین فرض کنیم که شخصیت کم و بیش ثابت است دیا بایآ.شخص تمرکز داشته باشیم؟

هاي فردي داشته اند. در این خصوص  را در شناسایی تفاوت ییتالش قابل مالحظه  ،پژوهشگران شخصیت .؟هستندگذرا 

هاي مجزا محدود با یک رویکرد تیپ طبقه بندي بکنیم یا این دید را اتخاذ بکنیم  ادي گروهتوانیم در تعد ما افراد را می اساساً

یکرد صفت کنیم که یک روبتوصیف  وجود داردنها را با گفتن اینکه چه مقدار ابعاد پایه آکه افراد در درجات ومراتب متفاوتند و 

توصیف کرد و هم می اوکالیپتوس  ،افرا ،اع درخت بلوطاست. درختان را می توان هم بر حسب تیپ و ریخت و رگه به انو

  . )2004(کلونینجر،مورد توجه قرار داد سفتی و غیره ،توصیف بلندي ،توان بر حسب ابعاد کمی

رویکرد تیپ چنین مطرح می سازد که شخصیت تعدادي طبقه هاي متمایز است.یک چنین تیپ هاي شخصیت طبقه      

هاي مشابه است. در زمان یونان باستان طبقه بندي بقراط و در روان شناسی مدرن زمانی که  از افراد با ویژگی ییها بندي

ین قاعده پیروي از ا یا اختالل هراس مرتبط می سازنند ینی افراد را به یک طبقه تشخیصی مثل اسکیزوفرنیمتخصصین بال

ر رفتار را توصیف می کنند.صفات یک توصیف دقیق تر از شخصیت صفات یک حوزه محدود ت ،.در مقابل با تیپ هامی کنند

ی هستند.عوامل اغلب فکر می نها کمآ ،اما شبیه صفات متفاوت از صفات است ،د.عوامل شخصیتنرا از تیپ ها ارائه می ده

هش شخصیت پژو صفات و عوامل همه نقش اساسی در نظریه و،از متغیرهاي زیر بنایی بیولوژیکی است.تیپ ها برگرفتهشود 

  .)1996(کلونینجر،شخصیت هستند صفات و عوامل سه شیوه توصیف ،دارند. تیپ ها

  

  

  بر اساس همه یا هیچ است شخص فقط به یک طبقه متعلق است. متغیر کیفی است  تیپ ها

  متغیر کمی است.  صفات

  متغیر کمی است.  عوامل



  

گیزش و اغلب تمرکز بر ان ن شخصیت ظهور پیدا می کندآکه بوسیله  دارد مکانیسم هاییاشاره به  ،14هاي شخصیت پویایی     

 ۀهایی است که رفتار را جهت می دهد. بعضی نظریه پردازان چنین در نظر می گیرند که انگیزش هاي بنیادي یا اهداف هم

بعضی  .در نظر گرفتیک تمایل به سوي سطوح باالتر رشدي   کارل راجرز ،ن را انگیزش جنسیآافراد مشابه هستند. فروید 

اهداف افراد با هم متفاوتند. به عنوان مثال موري فهرستی از انگیزه ها را مطرح  و از نظریه پردازان نیز معتقدند انگیزه ها

هاي شخصیت شامل انطباق یا سازگاري افراد با خواست هاي زندگی است. نظریه هاي مدرن شخصیت  است. پویایی هساخت

هاي شخصیت در نظر می گیرند. در کل در این خصوص انطباق و  مهم پویایی ۀبعنوان یک جنبفرایندهاي شناختی را 

  ه است.فرهنگ مورد توج و سازگاري فرایندهاي شناختی

شیوه هاي سازگاري با خواست ها و فرصت هایی در محیط به  .مقابله افراد با دنیا هم است ةشیو ةشخصیت در بر گیرند     

روید بیان می ف ،براساس تجارب بالینی .لب نظریه هاي شخصیت ریشه هاي تاریخی در درمان بالینی دارندعبارتی انطباق. اغ

هاي شخصیت دارند بلکه پویش هاي ناهشیار مهم هستند.نقش فرهنگ  کرد افکار هشیار فقط یک نقش محدود در پویایی

  صیتی از نسلی به نسل دیگر عوض می شود.در شخصیت نیز مورد توجه است.فرهنگ جمع گرایی و فرد گرایی.صفات شخ

تر اثرات که بیش یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در نظریه شخصیت مربوط به شکل گیري و تغییر شخصیت است    

وراثت و نقش یادگیري در تغییر شخصیت مورد توجه قرار می گیرد.دوره هاي حاد و حساس رشد شخصیت چه موقع است و 

وال این رام یا پر انرژي هستند.سآ.بعضی از کودکان به نظر می رسد ؟ی دوران بزرگسالی تغییر می یابدچگونه شخصیت در طّ

رفتار و  هاي ثابت اشاره به سبک ،اصطالح سرشت یا می توان گفت که شخصیت به طور ارثی تعیین می شود؟آاست که 

پژوهشگران مدرن  علوم اعصابژنتیک و  محوزه علوهاي هیجانی دارد که از کودکی وجود دارد.با تحول پژوهشی در  واکنش

   سازو کارهاي بیولوژیکی جنبه هاي از شخصیت را شناسایی کرده اند. ،شخصیتی

درکل روان شناسی شخصیت به این می پردازد که افراد چگونه احساس ،فکر و رفتار می کنند که به بخش هاي سه گانه 

یا چگونه فکر  احساس می کنند، افرادودشان مهم هستند،اما این که چگونه معروف است.هر یک از این ها خ 15روان شناسی

ه زمانی ژمی کنند و به چه نحوي عمل می کنند موقعی بیشتر جالب می شود که به طور ترکیبی مورد توجه قرار بگیرند.به وی

   ).2016نها در تعارض باشند(فاندر،آکه 

  

                                                           
14 . personality dynamics 
15 . psychological triad 


