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 شخصیت شناسی   ی ها ی تئور شخصیت و    تعریف 
   ت ی شخص ف ی تعر 

و عواطف    زهیانگ  شه،ی است که بر رفتار، اند  ییمنحصر به فرد از الگوها  یبیترک  تیشخص
 . گذاردیم ریدر انسان تأث

 ید یکل   اجزاء 

 نکات کلیدی

 ک ی است که    یفکر   یو الگوها  هازهی انگاز رفتار، احساسات،    یبیترک  ت یشخص ▪
تعر  را  روانشناس کند یم  فیفرد  و    هاشباهتتا    کند یمتالش    تی شخص  ی. 

 کند.  یمختلف بررس یهاگروهافراد و  نیالگوها را در ب نیا  یها تفاوت
 کردیماستدالل  که    بقراط شروع شد  رگانهاطبایع چه  یبا تئور   تیمطالعه شخص ▪

و خو  یتی شخص  یهایژگیو که   اساس چهار خلق  با چهار   یبر  جداگانه مرتبط 
 "( بدن است. مشرب)"   ع یما

  ه ی اول  یفلسف  یها شهیر  نی ا  ریتأثتحت  شدتبهمدرن    تی شخص  یشناس روان ▪
 ا یمانند اراده آزاد، وراثت    -  هامؤلفهتا مشخص کند کدام    کندیماست و تالش  

 انسان دارند.  تیشخص گیریشکلرا در  ریتأث  نیشتریب  -بودن   شمولجهان
روان  یبرا   یادیز  ی کردها یرو  ▪ شخص  یشناخت مطالعه  از   تیمدرن  دارد،  وجود 

د پو  یهادگاهی جمله  فرو   ،یش ی روان   انه، یگراانسان  ،ی ر یادگی  ،ی دینئو 
 . یفرهنگ  یهادگاهی و د هایژگ ی و  ،یشناختستیز

 اصطالحات کلیدی 

 :  ( humor) مشرب 

بود که سالمت و خلق   نیکه اعتقاد بر ا  است  یعیاز چهار ما  یکی  ،ی میکاربرد قد  کیدر  
 . کندیم بدن انسان را کنترل  یو خو

 :  ( psychodynamicیی ) ا ی روان پو 
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  ی ناخودآگاه   یروانشناخت  یروهاین  کیستماتیکه بر مطالعه س  یبه روانشناس   یکردیرو 
ممکن    روهاین  نیچگونه ا  نکهیرفتار، احساسات و عواطف انسان هستند و ا   یربنایکه ز

 . کندیم دیمرتبط باشند، تأک  هیاول باتجربهاست 

 ت یشخص   ی روانشناس 

ترک  کی  تیشخص الگوها  هایژگیو از    یبیفرد  انگ  ییو  افکار،  رفتار،  بر  که  و   زهیاست 
تأث  او  به    شخصیت.  گذاردیم   ریاحساسات  مداوم  رفتار  و  احساس  تفکر،  به  را  افراد 

 فرد منحصربهاست که هر فرد را    یز یچ  نی. در اصل، ادهد یخاص سوق م  یهاروش
  ی ها ها و نگرشبر انتظارات، ادراکات، ارزش  شدتبهالگوها    نیزمان، ا  باگذشت.  کند یم

 . گذارندیم  ریتأث  ،افراد یشخص

افراد و    نی تفاوت آن در ب  یانسان و چگونگ  تی مطالعه شخص  ،تی شخص  یشناس روان
با  که    قرار گرفته است  موردمطالعهسال    2000از    شی ب  یبرا  تی است. شخص  تیجمع

در   م  370بقراط  از  از طر  الدیقبل  و  د  یهاهینظر  قیآغاز شد  مانند  روان    دگاهیمدرن 
 . افتی ادامهت اصف هیو نظر یشیپو

 ی فلسف   ه ی اول  ی هاشه ی ر 

 است.   شدهگرفته"نقاب"   یبه معنا persona نی" از کلمه الت تیکلمه "شخص

  لسوفیف   ی شناسهانی ک  یها در نوشته  شدهشناخته  تی شخص   هینظر  نیتریم یقد  دیشا
مربوط به بقراط پزشک موجود   یها یزنامپدوکلس و در گمانه  یونانی  ستیولوژیزی و ف 

 ن یمرتبط با آن، گرم و مرطوب(، زم   یهایژگیو هوا )با    -امپدوکلس    یهانیباشد. عناصر ک
مرتبط بودند   یبا سالمت  -)سرد و خشک(، آتش )گرم و خشک( و آب )سرد و مرطوب(  

 :  شامل  مرتبط بود یوخوخلق  راتییبقراط که با تغ . طبایع چهارگانهو مطابقت داشتند

 )مزاج سانگوئن( خوش مشرب .1
 (سودایی)  اهیس یصفرا .2
 زرد )وبا(  یصفرا .3
 (یبلغم )بلغم  .4
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سال   2500از    شیمزاج است، ب  کنندهتعیینبدن    یم یکه ش  دگاهید  نیبا ا  هینظر  نیا
و   یثبات عاطف  ه،یاول  پردازانهینظر  نیا  ده ی است. به عق  ماندهباقی  نوعیبهاست که  

  تغییر   دارد.  یبستگ  مشربچهار    این  نیبه تعادل مناسب ب   یسالمت عموم  نیهمچن
  ی تیشخص  یژگیو   کی  ایخاص    یسمج  ی مار یممکن است باعث ب  هر یک   از حد   شیب

 شود.   آمیزاغراق

 یشهوان  ی دارد، خلق و خو  یاد یز  یخونطبع دموی یا  که    ی فرد  رودیانتظار م  ن،یبنابرا
  ی بود که صفرا  نیباشد. اعتقاد بر ا  زیانگجانی مشتاق و ه  ن،یبخوش  یعنیداشته باشد،  

د   رهیاز حد )خون ت  ش یب  اهیس با ترشحات  باعث    گریکه احتماالً  مخلوط شده است( 
بشودیم  سوداییمزاج    جادیا وجود  صفرا  از   شی.  ترشح    یحد  کبد  توسط  )که  زرد 
که خلط فراوان )که    شود ی. گفته مشودیم   یر یپذکی تحر  ت،ی( منجر به عصبانشود یم

  تفاوت بیو    عاطفهبی  ، حالبیافراد    شودی( باعث م شود یترشح م  یتنفس  ی در مجار 
 شوند.

 علمی جدید   ی هایتئور جایگزینی طبایع چهارگانه با  

  ی ها دهیابدن با    یمیدر مورد ش  ییابتدا  یها دهیا  نیا  ،شناسیزیستعلم    شرفت یبا پ
و مواد   ،یعصب   هایدهندهانتقال،  هاهورمونو با مطالعات معاصر در مورد    تردهی چ یپ

 شده است.  نیگزیجا  ن،یمانند اندورف ،یمرکز  یعصب ستمیشده در س دیتول

در مورد    ر ی ز   ی پنج سؤال فلسف   ر ی تأث تحت مدرن    ت ی شخص  ی شناس روان از    یاد ی بخش ز 
واقعًا شخص تع   ت ی آنچه  آنها پاسخ    دارد تالش    و  شود ی م دنبال    ،کند ی م  نیی را  به  تا 

 : دهد 

 در برابر جبر:    ی آزاد  -  1

 ؟او استفرد تحت کنترل آگاهانه   کی  تیچه مقدار از شخص

 :  ط ی وراثت در مقابل مح  -   2

 ت ی شخص  نیی در تع  یشتر ی( نقش بیطی)مح   یرونیب   ا ی(  یکیولوژی)ب   یدرون  راتیتأث  ایآ
 دارند؟
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 شمول بودن:  فرد بودن در مقابل جهان منحصربه  -   3

( منحصر به فرد متفاوت )   تیماه  ای( هستند  گر یکدیبه    هی)شب  تر هیافراد عمومًا شب  ایآ
 دارند؟

 :  ی( واکنش )   انفعال در مقابل  )کنشی(  فعال   –  4

نقش   نیها در ا انسان  ا ی  ردیگیشکل م   یطی رفتار انسان منفعالنه توسط عوامل مح  ایآ
 تر هستند؟ فعال

 :  ی ن یدر مقابل بدب  ی ن یب خوش   -  5

  توانند یم  ای ، آمثال عنوانبهدارند )  یاساس  ی خود نقش  ت یشخص  رییدر تغ  هاانسان  ایآ
 کنند(؟ رییو تغ رندیبگ  ادی یتعامل و مداخله انسان قیاز طر

 ت یمطالعه شخص  ی کردهای رو 

  ت ی مطالعه شخص  یمختلف برا  کردی رو   نیبه چند  یپنج سؤال فلسف  نیدر مورد ا  قیتحق
است.   شده  پو  یهادگاهیدشامل    یاصل  یهاهینظرمنشعب    ، ی د ینئوفرو   ،یشیروان 

 است.   یو فرهنگ (شیصفت )گرا ،یک یولوژیب  انه،ی، انسان گرا)رفتارگرا(  یر یادگی

 یکاو روان یا    یی ای روان پو   ی تئور   – 1

معتقد است که رفتار انسان   ،ردی گیمسرچشمه    دیفرو   گموندیکه از ز  ییایروان پو  یتئور 
بر    تیشخص( است و  گویسوپر او    گویمختلف ذهن )هدف، ا  یاجزا   نیتعامل ب  جهینت

 . کند یم تکامل پیدا  ی جنس - یمراحل رشد روان  یسر   کیاساس 

 ی دی نئو فرو   ی های تئور   –  2

فرو   پردازانهینظر ار  یدی نئو  آدلر،  هورن  ونگی  کسون،یمانند  را   دیفرو   یهاهینظر  یو 
 تمرکز کردند.   تیفرهنگ بر شخص  راتیو تأث  یاجتماع  ط یبر مح  شتری گسترش دادند اما ب

 یر ی ادگی   یهای تئور   –  3

۴

http://www.novinlive.com/
http://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive  

 ی ها محرکبه    یپاسخ  درنهایتاعمال افراد را    ،ییمانند رفتارگرا  ،یر یادگی  یهاهینظر
و رفتار توسط    تیباور است که شخص  نیبر ا  یاجتماع  یر یادگی  هی . نظردانندیم  یرونیب

 . شودیم نییخود تع رامونیشناخت فرد از جهان پ 

 یی انسان گرا   یهای تئور   –  4

ذهن   کندیماستدالل    ییگراانسان  هینظر آزاد  اراده  عامل   نی ترمهم  ،فرد  کی  یکه 
مانند آبراهام مازلو و کارل راجرز معتقد    گرا انسانرفتار است. روانشناسان    کننده تعیین

 از خودشان.   "نسخه  نی بهتر"  -د  برسن  ییبودند که افراد در تالش هستند تا به خودشکوفا

 ی ک یولوژ ی ب  یهای تئور   –  5

.  کنند یتمرکز م  تیشخص  یدهو مغز در شکل  کیبر نقش ژنت  یکیولوژیب  ی کردها یرو 
  انس یکه چگونه تنوع در وار  کنندیم  یبررس  یتکامل  یهاهیموضوع، نظر  نی ا  بادررابطه
 داشته باشد.  یع یدر انتخاب طب شهیممکن است ر یفرد  یهاتیشخص

 مبتنی بر صفات  ی های تئور   –  6

خصیصه  صفت    پردازانهینظر ایا  شخص  نیبر  که    عنوان به  توان یمرا    تیباورند 
از    یتا حد  یمشخص که هر فرد  یرفتار   یها وهیش  ایمشترک    یها یژگیو از    ی ا مجموعه

از    یتیشخص  یهایژگ ی و   نیچن  دگاه،ید  نی کرد. در ا  سازیمفهوم،  دهد یمخود نشان  
 است.  داریزمان و مکان پا ولاما در درون فرد در ط  ،متفاوت است  گریبه فرد د یفرد

که در   یکه فرهنگ  می، مهم است که در نظر داشته باشهاهینظر  نیاز ا   کیهر    در مطالعه
زندگ مح  نیترمهماز    یک ی  میکنیم  یآن  شخص  یطیعوامل  که  شکل   تیاست  را  ما 

  ستند، ین  اجرا قابل  گری د  یهافرهنگ  یلزومًا برا  تیدرباره شخص  یغرب   یهادهی . ادهدیم
 ها متفاوت است. در فرهنگ  یتیشخص  یهایژگیوجود دارد که قدرت و  یو شواهد 

 تی مختلف در مطالعه شخص  ی کردهای رو   تر ق ی عم بررسی  

مقاالت مجالت مختلف    اتیبر ادب  یجذاب است. من مرور   یموضوع  تیمطالعه شخص
  ل یتحل  گفتند،یموضوع م  نیانجام دادم تا آنچه را که دانشمندان مختلف در مورد ا
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مختلف مطالعه    یکردهایرابرت فلدمن، رو   تألیف  یشناسروان  اتیکنم. در کتاب ضرور
 . تانسان در فصل چهاردهم برجسته شده اس   تیشخص

انسان    تی شخص  کندیم  شنهادی که پ  کندیمشروع    د ی فرو   گموندیز  هینظر  ل یاو با تحل
 کرد ی. رو گذراندیمانسان در مراحل مختلف رشد از سر    کیاست که    یاتیتجرب  ریتأثتحت

.  شود یم  نییتع  یکیژنت   صورتبهانسان    کی   تیکه شخص  کندیم استدالل    یکیولوژیب
که افراد دارند    یو احساسات  هاارزشت با افکار،  یهستند که معتقدند شخص  یدانشمندان 

 . شودیم نییتع

را    ک ی  تیکه شخص  کندیم  شنهادیپ  یتیشخص  یهایژگ یو   هینظر با    توانیمانسان 
بر    ارهایمع  ن یکرد. ا  ل یو تحل  هیتجز   یتیشخص  یهایژگ یو از    یکل  اریاستفاده از پنج مع

  ، درنهایت با او کنار آمد.    توانیم   راحتیبه  ا یاست    گرابرونفرد    ای تمرکز دارند که آ  نیا
ها ذاتًا خوب هستند. آنها  انسان  کند یم  شنهاد یدارد که پ  وجود  انهی گراانسان  کردیرو 
 . شودیمسالم  تی دارند که منجر به رشد شخص گری کدیبر  یمثبت  راتیتأث

 ی ک یولوژ ی ب   کرد ی رو   -  1

رو   دیوید مطالعه  که  است  معتقد  شخص   یکیولوژیب  کردی باس  شناخت  کمک    تیبه 
زندگ  ، شناسیزیست.  کندیم  یادیز روانشناس  یمطالعه  در    ی کردهایرو   یاست. 

رفتار   یشناختروان  یروندها   یاب یارز  یبرا  ی مختلف  یهاراه  شناختیزیست ارائه    یو 
و    یرفتار   یکیژنت  ،یتکامل  یکردهایرو   عنوانبه. او در مقاله خود از سه روش  دهندیم

 (. 1990)باس،   کندیم اد ی یکیولوژیزیف  یروان

، مردم  ازهمه اولقرار گرفته است.    سوءتفاهممورد    شدتبه  تیشخص  یکیولوژیمطالعه ب
وقت  کنندیمفکر   نظر  ی که  از   فرد منحصربه  کردیرو   کی  شودیم  یکیولوژیب  هیصحبت 

که مردم    شودیمتصور غلط باعث    نیوجود دارد. دوم  کردیرو   ن یوجود دارد، اما چند
رو  کنند  ا  محیطیزیست  یکردها یرو   برخالف  یکیولوژیب  ی کردهایباور   ن یهستند. 

خود را   طی موجودات با مح  یسازگار   یچگونگ  یتکامل  یکردهای رو   راینادرست است ز
 . کنند یم فیتوص
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تحق تأث  تی شخص   قاتیاکثر  نشان  شودیم انجام    یکیولوژیب  دگاهید  ریبدون  باس   .
. او استدالل  پردازدیم   تیشخص  نهی در زم  ینگران  9به    یکیولوژی ب  دگاهیکه د  دهدیم
ماه  یکاف   حیتوض   آنها  که   کندیم ارائه    ت ی از  بدهندیمانسان  مطالعه    شتر ی. 
.  کند یها ارائه مدر گونه  یکینتکشف راز تنوع ژ  یبرا  ی اد یز  یهاحلراه   یشناسستیز

 کمک خواهد کرد. کندیم  زیکه افراد را متما یاساس یرفتارها  ییبه شناسا نیهمچن

 ی و سازگار   انطباق 

وجود دارد.    شفافبه ارائه    ازی، نشود یم  یو سازگار   انطباق  میکه صحبت از مفاه  یهنگام
 الت یتما  شیدایپ  کهازآنجایی.  کندیمرا فراهم    موردنیازاطالعات    این  یکیولوژیب  کردیرو 

رسم   یتیشخص به  را  ،  شناسدیم  تی را  ا کندیمارائه    واضح  صورت بهموارد  نوع   نی. 
 . دهدیم به دست  یزندگ  خچهیو مطالعه تار  تیبه رشد شخص تری دقیقنگاه  نگرش،

استانداردها   هامدل  نیهمچن تحل  ییو  در  ابعاد    جایبه  یتیشخص  یهافرم  لیرا 
  ت یشخص  "یولوژ یزی ف   یروان"به پرداختن به جنبه    ازین  نی. همچنکند یمارائه    تیشخص

 ی هاسمیتا بر مکان  کند یبه فرد کمک م  یکیولوژیب  کردی رو   ،درنهایت.  دهدیم را نشان  
 تمرکز کند.  آمدهشیحل مشکالت پ  یبرا یا لهیعنوان وسبه یشناخت روان

بر کل شخص را    توانینماستوار است که    تی واقع  نی بر ا  تیحوزه علوم اعصاب شخص
کرد.    کارکرد  اساس درک  انسان  برا  یها روشمغز  اعصاب  فرد   یبررس  ی علوم    ی تنوع 

 ی رفتار، محرک، احساسات و شناخت است. روانشناس   بادررابطه  ن ی. اشودیم استفاده  
کمک کرده است، اما در   تیخصبه محققان در درک ابعاد مهم ش  روشنیبه  تیشخص

 . دهدیم ارائه  یکمتر چیزهای اقدامات   نیا یکیولوژیدرک علل ب

اعصاب   علوم  و    رشددرحال  سرعتبهحوزه  ا  یشتر ی ب  شفافیتبوده  در  به   حوزه  نی را 
 ی نوشت که در آن رشد علم اعصاب را در بررس   ای مقاله  انگی  یارمغان آورده است. د 

  ل ی، تحلاند شدهمتشکل    یمراتبسلسلهکه با استفاده از ساختار    ی تیشخص  ی هایژگیو 
  ، یی از: برونگرا  اندعبارتبر پنج بعد بزرگ است که    یمبتن   ی. مدل سلسله مراتبکند یم

 عقل.  ای ی و گشودگ  یشناس فهی وظ ،یر یتوافق پذ ،یروان رنجور 
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وجود دارد   یکیولوژیب  یهاجنبه  کندیمکرده است که ثابت    آوریجمع   یاو شواهد کاف 
و هر  بر   ی شناس رواناز    شدهآوریجمع   ی ها داده.  گذارد یم  ری تأث  یتیشخص  یژگیکه 

اعصاب    توان یمرا    ت یشخص علوم  مطالعات  جنبهقرارداد  مورداستفادهدر    ی ها . 
که مجذوب    یکس  برای   دی با  گذارندیم  ریأث ت  یتیشخص  ی هایژگی که بر و   یشناخت روان

 (. 2010  انگ،ی یباشد )د کنندهخوشحالبسیار  است   تیمطالعه علوم اعصاب شخص

 انه یانسان گرا   کرد یرو   -   2

  ن ی روابط ب   ریدر مورد تأث  یقو  کیس  کی  (Montouri and Fahim)  میو فه  یمنتور 
مختلف در مورد فرهنگ   سندگانی . آنها آنچه را که نوکنندیمارائه    تیبر شخص  یفرهنگ
آنها معتقدند تجارب  کنندیم  یخود بررس  یشخص  اتیبا تجرب  سهیدر مقا  اندنوشته  .

متحده که در   االتیدر ا   ویژهبه  ت یمثبت بر شخص  ریمنبع تأث  عنوانبه  دیبا  یفرهنگ   نیب
 شود.   دهی د ،مختلف وجود دارد یهافرهنگاز   یادی آن افراد ز

تعامل    گرانی با د  ادیز  خواهندینمدارند فردگرا باشند. آنها    لیمتحده مردم تما  االتیدر ا
را تجربه    ی تیباعث شود افراد حداکثر رشد شخص  تواندیم  تیذهن   ن یداشته باشند. ا
 (. 2004 م،یو فه ینکنند )مونتور 

 ی خود را بررس  فکری  یهاستمیس افراد باورها و    شودیم باعث    یفرهنگ   نیب  ی برخوردها
ا   ویژهبهکنند،   را درک    نکهیدر مورد  امر   .کنندی مچگونه جهان اطراف خود  باعث   این 

  ر ییافراد رشد و تغ  فرایند  نیمجدد شود و در ا  ی ر یادگیو    ی ر یادگی  ر یفرد درگ  شودیم
 و سازگارتر باشند.   تردوستانهبازتر،   افراد شودیمباعث   نیرا تجربه کنند. ا یادیز

مدل   جوزف  و  محور "پترسون  زم  " یشخص  در  مدرن  تحوالت  با  ارتباط  در    نه ی را 
 شنهاد یشخص محور کارل راجرز پ  یقرار دادند. تئور   موردمطالعهمثبت گرا    ی روانشناس

به سمت رشد، توسعه و حداکثر عملکرد   یذات  شیگرا  کی  یانسان  یهاگونهکه    کندیم
استفاده "  جو درماندرمان متمرکز بر  "  نیر تم  یبرا   شرو یکد پ  عنوانبهفرض    نیدارند. ا

 . شودیم

 : ارائه کردند  ه ی پنج فرض  ، یمحور شخص   هی آزمون مفروضات نظر   منظور به محققان 
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 ا ی به دن  تیبه فعل  یذات  ازیمردان با ن  ای بدانند که آ  خواستندیمآنها    ازهمهاول .1
 . ریخ  ای ندیآیم

 شی را افزا  ییبه خودشکوفا  لیوجود دارد که م  یطیمح  -ی  اجتماع  طیشرا  ایآ .2
 دهد؟  

همچن  .3 آ  بدانند  خواستندیم  نی آنها  عملکرد    رییتغ  فرایند  جینتا  ایکه  به  منجر 
 .ر یخ ای شودیمسالم  یروانشناخت 

را متوقف   رییروند تغ   یاظهارات منف   ای؟ آگذارندیم  ریتأث  ریی بر روند تغ  گرانید  ایآ .4
 ؟  کندیم

 ؟ گذاردیممشترک را به اشتراک    یهاارزش  ،گرفتهصورت رییتغ ایآ  ،درنهایت .5

تجرب فرض  یتوجهقابل  یامدهایپ   شده،یآور جمع   یشواهد  شخص مدل    یاصل  هیبر 
مطرح شده درست است    هینشان داد که پنج فرض  یتجرب   یهاافتهینشان داد.    محور

مدل شخص   ج،یکه بر اساس نتا  کنندیم(. محققان استدالل  2007)پترسون و جوزف،  
 . کندیمفراهم  یتحول درمان یرا برا ید یمف طیمحور شرا

 ها هینظر  ییهمگرا  نی . استفاده از اشودیممطلوب    یاجتماع   طیمح   کی منجر به  تحول  
با انتقاد از مدل شخص محور بس  یو شواهد برا   یی هااستداللمهم است.    اریمقابله 

 توانند یماست. محققان    یمدل شخص محور فاقد شواهد کاف   نکهیبر ا  یوجود دارد مبن
در کار    سندگانینو  نی توسط ا  یمحور شخص  کردیدر مورد رو   شدهآوریجمع از شواهد  

 نگرمثبت  یشناسرواندر    ایبالقوهسهم    فرا نظری  یها یتئور خود استفاده کنند.    ندهیآ
 دارند. 

 ی ت یشخص   ی های ژگ ی و   کرد یرو   -   3

  پنج  یمورد   10و    5  دی جد  یارهای نوشتند که در آن مع  یا رنتفرو و سوان مقاله  نگ،یگاسل

 کردند.  یابیرا ارز یتیبزرگ شخص بعد

مدل    نیمدل پرکاربردتر  نیدارد. ا  در حمایت از خود  ایعالی   یبانی ساختار پنج بزرگ پشت
نشده است.    رفتهیپذ  یطورکلبه،  حالباایناست.    یتیشخص   یهایژگیو   یبرا  یقاتیتحق

بر اساس پنج عامل   یتیشخص  یهایژگیو از    یسلسله مراتب  هینظر  کیساختار پنج بزرگ  
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ابزار مختصر  کنند یمکار    یگسترده است. محققان در زمان محدود از  آنها مجبورند   .
 . دهندینمرا انجام  قیپنج بزرگ استفاده کنند وگرنه اصالً تحق یتیبعد شخص یبرا

مطالعات   یکدر   و   دیجد  ایماده  10و    5  یارهایمع   یابیارز   ی برا  یمقاله،    ی ژگیپنج 
  نان یاطم  تی مانند قابل  ییبه پارامترها  سندگانیبزرگ انجام شده است. نو  یتیشخص
  ن یو وحدت ب  شدهین ی بشیپ  یخارج   یهایهمبستگ  یآزمون مجدد، الگوها   -  آزمون 

 کردند.  توجه ،ناظران بندیرتبهخود و 

پنج ابزار  یجامختصر به  یها ثابت کرد که محققان ممکن است از ابزارهاآن  یهاافتهی
استفاده از ابزار مختصر را    قیتحق  طیوجود دارد که شرا  یاستفاده کنند. مواقع  ترمفصل

ب   10.  کندیم  جابیا از  اشودیم  هیتوص  ابزاردو    نیمورد  ا  یمبتن   موضوع  نی.    ن ی بر 
به محققان    و   خود را نشان داده است  یبرتر   یسنج است که ابزار از نظر روان  تی واقع

تا آزمون را    کشدیطول م  قهیدق  کیکنند و حدود    یتا خطاها را بررس  دهدیاجازه م
 (.2003رنتفرو و سوان،  نگ، ی کامل کنند )گاسل

 ( Sullowayی ) سولوو   تحلیل

 ی علم   یهاانقالبو در پرتو    تیشخص  یو روانشناس  یانقالب   هیاز نظر  یلیتحل  یسولوو 
خانواده   کی تولد فرزندان در    بیکه ترت  کندیم  شنهادیپ  یانجام داد. سولوو   را  دادهرخ

شکل    ت یشخص  یانسان را  در  دهدیمآنها  کودکان  منابع    یبرا  یانسان  یها خانواده. 
  کند یم. او استدالل  کنندیمخود مبارزه    یبرا  زیمامت  یها نقش  جادیا  قیاز طر  نیوالد

با    هی بق  کهیدرحالو محتاط هستند    یرقابت  ر،یپذ  تیمعموالً مسئول   نیمتولد  نیکه اول
 .آورندیم به دستخود را   تیو سرکش بودن هو  گوشیباز

ترت بر شخص  بیاثرات  کر   ی کودکان توسط جفرسون، جفر   ت یتولد  در سال    یو مک 
  ت یشخص  نیب ایرابطه  چیآنها نشان داد که ه  یهاافتهیقرار گرفت.    یمورد بررس  1998
را    یژگیو  نیملت بود و چند  ندهی گرفتند که نما  آماری تولد وجود ندارد. نمونه    بی و ترت

 کردند. لیدر افراد تحل
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  ه ی در نظر   یا نقش مراقبه  تینتوانستند ثابت کنند که شخص  شدهیآور جمع   یهاافتهی
(. بر اساس  1998  ،یکر و مک  ی)جفرسون، جفر   کندیم   یباز   یسالوو   یعلم  ی ها انقالب

  هایبینی کنندهپیش  ت،یتولد و هم شخص  بیکه هم ترت  شودیمشخص م  هاافتهی  نیا
 . ندها هستانسان یدر زندگ تیمستقل خالق

 ی روانکاو   ی کردهای رو   -  4

را کشف کرد. او متوجه شد که    پ یعقده اد ،روانکاو برجسته بود   ک یکه    دیفرو  گموندیز
تا  کودکان در آنکه    یاحساسات جنس  زین  یبزرگسال  طول دوران کودکی  از  دارند. پس 

شکل داد که آن را عقده   یکل  اینظریهخود را کشف کرد،    یخاطرات دوران کودک  د یفرو 
ادی نام  پیاد فال  هینظر   نی.  دوره  اسا  کیاز  بر  کودک  به    یپرخاشگر   سدر  نسبت  او 

 .  ردیگیمسرچشمه  نیوالد

  ( Afroz)   . افروزکندیمرا ثابت    عقدههمه افراد وجود    یرونیکرد که رفتار ب  شنهادیاو پ
تأث  ایمقاله تا  اد  راتینوشت که در آن تالش کرد  رفتار ب  پیعقده  بر  انسان    یرونیرا 

از چند مرد   ینمونه تصادف   کی   یانجام شده بر رو   یها شیآزما  ج یکند. او نتا  ییشناسا
  به شکلکرد. آنها    فی مجموعه را توص  رییچهار نوع تغ دیکرد. فرو   لیوتحلهیتجز و زن را  

 .شوندیم   یاجتماع  ، ی رعادیسرکوب شده و غ   ی تا حد  ز،یشده، جامعه ست  ینوع اجتماع 

 انتقادات به نظریه فروید

 لیبه دل  هینظر  نیمحققان مواجه شد. ا  گری د  یاز سو  یار یبس  یبا انتقادها   هینظر  نیا
به نظر    برانگیزبحث  شخصیت او، منشأ    عنوانبهکودک    یجنس  الت یبر تما  ادی ز  دیتأک

فرو دیرسیم جنس  قدرآنواقعًا    دی.  اساس  از    یبه  بالفاصله  که  داشت  اعتقاد  عقده 
 یبررس  جی نتا  درنظرگرفتنپس از    سندهیکرد. نو  ی خوددار   گری د  حاتیتوض  درنظرگرفتن

است   یسرچشمه همه احساسات مثبت و منف  پیکه عقده اد  رسد یم  جهینت  نیبه ا
 (.2009)افروز، 

سال    لید  ستر، یباوما در  سامر  نظر  یمرور   1998و  مورد  در  مختلف  مقاالت    ه ی بر 
نما   دیفرو   یدفاع  یها سمیمکان به  افراد  استراتژ   شیدر  به    یگذاشتند.  شده  اتخاذ 
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بستگ   تیشخص رو   یفرد  بر  محققان  اشکال    یسندگانینو  یدارد.  که  شدند  متمرکز 
بودند. آنها در مورد    را انجام داده  هیاول  یها داده  لیو تحل  ه یو تجز  آوریجمع مختلف  

  یی هاتی جمعنداشتند، بر    یافراط  ت یکه ماه  ییدهای دفاع از عزت نفس در برابر تهد
 نداشتند.  یمورد خاص چیتمرکز کردند که ه

انکار،    افتندیآنها در افراد  و    گیری شکلکه  انزوا  زداییواکنش،  یا عمل  را    باطل سازی 
  ، ی فرافکن  نکهیبر ا  یوجود نداشت مبن   یشواهد قطع  چی، هحالبااین.  دهندیمنشان  
 ی دفاع   یهاسمیمکان  عنوان به  ی تیشخص  یهاپیت توسط    یی جاجابهو    تعالی

  ی ت یحوزه شخص  کی  نی(. ا1998و سامر،    لید  ستر،یقرار گرفته است )باوم   مورداستفاده
 میبدان. جالب است  کند یمفراهم    شتریب  قاتی تحق  یبرا   ایزمینهجالب است و    شناسی
 . دهندیمترجیح  یگر یرا بر د یدفاع سمینوع مکان کی هاتی شخصاز  یچرا برخ

 ی ر ی ادگی   کرد ی رو   -  5

  ت ی شخص   تواندیمفرد    کی  یباورها   ایکه آ  ابدیبود تا در  مندعالقه  2008دوک در سال  
در مورد باورها انجام    یشتر یب  قاتی تحق  د ی . او معتقد بود که بار یخ  ا یدهد    رییاو را تغ
 . کند یم رییتغ آورندیبه دست م  یدیجد ی افراد هر بار که باورها  تیشخص  رایشود، ز

تحل  هی تجز  یمطالعات مورد افراد   ل یو  که  داد  تغ  یشده نشان  آماده  و کسب   ر ییکه 
داشتند.    یدر زندگ   یعملکرد بهتر   ،هاچالشبودند، در هنگام مواجهه با    دیجد  یباورها 
آنها را در    ی باشند و سازگار   ریباعث شد که آنها انعطاف پذ   یر یادگی  ییتوانا  کیاتخاذ  

خود را   ی بود که باورها  نیا  دادندیمانجام    دیکه آنها با  ی. تنها کار یابد  شی افزا  یزندگ
دچار ثابت بودند،    ای  وسختسفتها  که در هنگام مواجهه با چالش  یدهند. کسان  رییتغ
 . شدندیم  گیز یانگیب

 یرفتار کنند. اگر فرد   یخاص   یهاوهیافراد به ش  شودیطرد افراد باعث م  ای  رشیپذ  اً یثان
را داشت   نیا باشدباور  روابط    رفتارهای  ،شودیمکه طرد    ه  و    خواهد  ای شکنندهناامن 

افراد به  اندشده  رفتهیپذ  دانستندیمکه    یداشت.  اعتماد  ب،  و    یشتر ینفس  داشتند 
  ر یی رد شدن تغ  ای  رشیپذ  یانتظارات برا  اگرداشتند.    یی نفس باال  عزت و    تریقوروابط  
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  رفته یپذ  او که    دانستیم  ی. اگر کسشد یم  جادی فرد ا  تی در شخص  یقیعم  ریی، تغ کردیم
 (.2008)دوک،  کردیمعمل تر مطمئن زیها ندر مواجهه با چالش ی، حتاست  شده

ساختار    یتی شخص  یها یژگیو   یی رمزگشا از  استفاده  با  عوامل  ملموس  رفتار  در 
  ی دگ یچ ی از پ  یبه سطح  ازین  لی به دل  نیاست. ا  یمدرن موجود، کار سخت  یسینوبرنامه

 . کند یمدور  یرا از دسترس دانشمندان رفتار  ستمیکد است که س

 ی ت یتقو   ی ر ی ادگی   کرد ی رو 

مشکل    تواند یم  یت یتقو  یر یادگی  کردیکه رو   کنندیم  شنهادیو مارکز پ  زبلیا   نز، ی مپکیس
رو  کند.  ترک  کندیمتالش    یتیتقو   یر یادگی  کردیرا حل  عوامل  با    یبیتا    ی ها یژگی و را 

 کند.  زیتجه یزش یو عوامل انگ یانسان یتیشخص

باشد و دانش عوامل    یدسترسقابل  یدانشمندان علوم رفتار   یکه برا   یستمیس  جادیا
را به حداقل برساند،    نویسیبرنامه  یدگی چ یپ  حالنیدرعدهد و    شی افزا  ماً یرا مستق  یغن

  درون   از  ماً یعامل مستق  کی  یاستخراج رفتار واقع  یبرا  یراه  افتنیاست.    امیدوارکننده
دارد تا    شتریبه مطالعه ب  ازین  دگاه ید  نیاست. ا  ممه  ،یشناختروان  تیشخص  یهامدل

 (. 2010و مارکز،  زابلیا نز،یمپک یشود )س لیتبد  تی به واقع
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