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 های ارزیابیها و روشنظریه شخصیت؛

  13: فصل منبع

تر با این گذرانیم. پیششناسی را به شخصیت آدمی از نظر میاین مبحث نگاه چهار رویکرد عمده در رواندر 

تعریف و تحلیل هر یک از این رویکردها را اینجا ایم. در هر یک آشنا شده بنیادینهای نظری و اصول دیدگاه

 سازیم.در خصوص شخصیت مطرح می

 کاوی(گری )روانتحلیلرواننظریه 

گیری شخصیت آدمی داشته و نده بر شکلکنهای نخستین زندگی تاثیری تعیینبا دیدگاه فروید سالمطابق 

 رشد جنسی-روانیمراحل . این گذارندل مختلفی را در جریان تحول کودکی از سر میروان انسان مراح

 از نظر فروید عبارتند از: شخصیت

 کودک است دهان کودک، لذت اصلی منبع دوره این طول در. دارد ادامه دوسالگی تا تولد از: دهانی مرحله -1

 کار به آب و غذا بردن فرو برای ماندن، زنده برای انده. کند می کسب بلعیدن و گرفتن گاز مکیدن از را لذت

 .داشت تاکید دهانی هایفعالیت از ناشی شهوانی ارضای برای دیفرو ولی شود، می برده

 رفتن توالت آموزش تجربه که بود معتقد فروید. دارد ادامه سالگی سه تا دو از مرحله این: مقعدی مرحله-2

. کند می شهوانی لذت تولید کودک برای دفع عمل. دارد شخصیت رشد بر مهمی تاثیر مقعدی مرحله طول در

 .اندازد تعویق به را لذت این که بگیرد یاد باید ککود رفتن، توالت آموزش شروع با اما

 دستکاری و کاوش به زیادی عالقه مرحله این در کودکان. است سالگی 5 تا 4 مرحله این مدت: آلتی مرحله -3

 و شدن متولد چگونگی مورد در مرحله این در آنان. دهند می نشان همبازیهایشان و خود تناسلی اندامهای

 مخالف جنس والد به نسبت کودکان. شوند می کنجکاو ندارند دخترها و دارند مردی آلت پسرها چرا اینکه

 خود همجنس والد با و کشیده دست تمایالت این از تنبیه از اجتناب برای ولی کنند می پیدا جنسی تمایات

 .کنندمی تقلید او از و هکرد همانندسازی

 به جنسی روان مرحله یک گیرد،میبر در را سالگی یازده تا شش از حدودا که مرحله این: نهفتگی مرحله -4

 بزرگساالن از کودکمرحله  این در. است خفته و نافعال ای است که در آن انرژی جنسیمرحله و رودمی شمار

 .گیردمی فرا ای تازه اجتماعی مهارتهای خود همجنس همساالن با بازی از و خانواده از خارج
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 جنسی بلوغ. شودمی آغاز جنسی بلوغ هنگام در و بوده رشد جنسی روانی مرحله آخرین: تناسلی مرحله -5

 رفته پیش خوب قبلی مراحل رشد اگر. شوند ظاهر دوباره آلتی مرحله جنسی هایتکانه که شودمی باعث

 .انجامدمی پخته جنسی روابط سالم و زنانشویی زندگی به باشد،

 گیرد: آدمی در نظر می سه سطح اساسی برای روان و شخصیتفروید 

 محدودی بخش اریهش. آگاهیم آن از معین لحظه هر در که است تجربیاتی و احساسات تمام شامل: هشیار -1

 وجود هشیار آگاهی در لحظه هر در ما خاطرات و احساسها افکار، از کوچکی بخش تنها زیرا. است شخصیت از

 .دارد

 .باشد نمی آگاهی دسترسی قابل که است شخصیت بخش :ناهشیار -2

 به لحظه ما در که است افکاری و ادراکات خاطرات، شامل و دارد قرار طحس دو این بین: هشیار نیمه -3

  .خوانیمفرا هشیاری به راحتی به را آنها توانیممی ولی نیستیم آگاه آنها از هشیار صورت

 .فرامن و من نهاد،: کرد معرفیمشتمل بر سه بخش را  شخصیت اساسی ساختار همچنین فروید

 رد کرده، عمل لذت اصل طبق نهاد. است انسان زیستی امیال و نیازها منبعاین بخش شخصیت : نهاد -1

 لجوجو  اخالقیغیر ،بدوی جو، لذت خودخواه، ساختاری و کندمی عمل درد از دوری و لذت افزایش جهت

 .دارد

 به را نهاد هایخواستدر کوشدمی من. است خارج محیط و نهاد بین رابط و عقل و منطق نماینده: من -2

 من. کند مجدد هدایت یا انداخته تعویق به را آنها ندارند هماهنگی واقعیت با اگر و کند برآورد منطقی صورت

 و شودمی میانجی آنها متضاد اغلب هایدرخواست بین همواره و واقعیت، و نهاد کند، می خدمت ارباب دو به

 .کندمی برقرار سازش

 از باید کودکان دارند تاکید آنها زیرا. آیدمی بوجود والدین با تعامل از سالگی 6 تا 3 بین سنین در: فرامن -3

 والدینشان را رفتارهایی چه که گیرندمی یاد تحسین و تنبیه طریق از کودکان. کنند پیروی جامعه هایارزش

 لذت برای نه فرامن. شود نهاد انهجویلذت خواستهایدر مانع از که است این فرامن هدف. دانندمی بد یا خوب

 .کوشدمی اخالقی کمال برای تنها بلکه منطقی، اهداف به دستیابی برای نه و کندمی تالش

 انسانبه ماهیت گری تحلیلرواننگاه 

گاه اساسا نیازها و نگاه این دیددهد. از از بنیاد روان آدمی ارائه میگری تصویری تیره تحلیلرواننظریه 

است که مانع  های زندگی اجتماعی و فرامنمحدودیت تنها .استدمی آکننده روان های زیستی تعیینسایق
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گردد. مطابق با این دیدگاه انسان موجود منفعلی توصیف شده که تحت تاثیر از اعمال شرورانه انسان می

 تجارب خود در کودکی قرار دارد.جبر حاکم از نیازهای و 

 نظام فروید:ارزیابی 

ای معرفی مفهوم ناهشیار و تاکید بر اهمیت تحول کودکی در سالمت شخصیت آدمی خدمات ارزندهبا وید رف

 د است:انتقاداتی نیز بر این نظام واربه پیشبرد علم روانشناسی نموده است. اما 

  به صورت عینی دشوار است.ها ف و ارزیابی آنیراین نظام مبهم بوده و تعاز مفاهیم بسیاری 

  های رسد تمامی یافتهو لذا به نظر نمیشامل میشد  مورد بررسی فروید بخش خاصی از جامعه رانمونه

 باشد. ها و تمامی فرهنگبه دست آمده قابل تعمیم به تمامی افراد جامعه 

 رفتارگرایینظریه 

گیری شخصیت دارد. تاکید زیادی بر تاثیر محیط، یادگیری و متغیرهای محیطی بر شکلرفتارگرایی رویکرد 

 واقع در؛ دانندمی ی محیطیهامحرک تابع را انسان رفتار و دارند زیادی تکیه انسان رفتار بر رفتارگرایی پیروان

 است مشاهده قابل رفتار بررسی پی در عمدتاً رفتارگرایی .هامحرک برابر در پاسخ از است عبارت انسان رفتار

 و وجود اغلب رفتارگرایان حالیکهدر. دارد قرار احساسات و تفکر مانند داخلی رویدادهای مقابل در رو این از و

 به) مشاهده قابل رفتار تنها زیرا نکنند، مطالعه را آنها که دهندمی ترجیح اما پذیرند،می را احساسات شناخت

 داخلی رویدادهای بنابراین،. شود گیریاندازه علمی و عینی نظر از تواندمی که است( خارجی رفتار دیگر عبارت

 (.شوند حذف رفته هم روی یا و) شوند داده توضیح رفتاری اصطالحات طریق از باید تفکر قبیل از

 انسانبه ماهیت  رفتارگرایینگاه 

 عوامل توسط مکانیکی ابزار یک مثل که است منفعل موجودی انسان اش،افراطی شکل در دیدگاه این در

 والدین، تربیت هایروش. ندارد خارجی عامل این سیطره از گریز برای شانسی و شودمی داده شکل محیطی

  .هستند بزرگسال و کودک رشد مسیر کنندهتعیین محیطی عوامل سایر و معلم ،همساالن هایگروه

 :رفتارگرایینظام ارزیابی 

ای به علم بر رفتار قابل مشاهده و تحلیل و بررسی اصول یادگیری خدمات ارزنده رفتارگرایی با تاکیدنظلم 

 رفتار اصالح همچنین و رفتاردرمانی :ز قابل توجه استروان درمانی نی در رفتارگرایی سهم. نموده است

اما  .دارد کاربرد بالینی روانشناسی در وفور به وبوده  هارفتار درمان برای اصلی هایروش از یکی دهندهنشان

 انتقاداتی نیز بر این رویکرد وارد است.
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 گیرد.متغیرها و عوامل شناختی را نادیده می متغیرهای محیطی دارد، زیادی که بر تأکیدبا  رفتارگرایی 

 کندمی عمل فرد از غیراحساسی و مکانیکی برداشت یک پایه بر رفتارگرایی نظریه. 

 نقش بر آنها. دارند ارگانیک یا و فیزیکی علت یک رفتارها همه که کندمی بیان زیستی روانشناسی 

 هاکروموزوم محیط، بر عالوه که هستند باور این بر آنها مثال، عنوان به. دارند تأکید پرورش بر طبیعت

 .دهندمی قرار تاثیرتحت را ما رفتار نیز هاهورمون و

 گراییانسانرویکرد 

نگاه غالب به انسان  با است شده منعکس راجرز کارل و مزلو آبراهام کارهای در بیشتر که گراییانسان رویکرد

 ،انسان آرزوهای و فضایل بر آن پردازاننظریه و رویکرد این. بود مخالف رفتارگرایی و کاویروان رویکردهای در

 معرفی انسان از بنیانهخوش و زیبا تصویری روانکاوی برعکس آنها. دارند تاکید شکوفاییخود و یآگاه ،آزاد اراده

 :استشناسی به اصول زیر پایبند گرا یا به بیانی موج سوم در روانشناسی انسانروان. کنندمی

 رود.ترین موضوع در بررسی انسان به شمار میانسان از خود و جهان اطراف مهمادراک  .1

 و رشد خود هاق استعدادها و قابلیتبلکه برای تحقها و نیازهای زیستی نیست محدود به سایقانسان  .2

 ابل توجهی دارد. انگیزه ق

های انسانی توجه ویژه داشت حتی های علمی در خصوص انسان بایستی به ارزشآوری دادهجمعدر  .3

 فاصله گرفت.  و علمی در تحقیق های خشک و محدود عینیاگر نیاز باشد از روش

 شان و آزادی انسان مورد تاکید و توجه اساسی است.  منزلت، .4

 انسانبه ماهیت  گراییانساننگاه 

این دیدگاه خبری از جبر و که ذکر شد نگاه این رویکرد به ماهیت بشر نگاهی خوشبینانه است. در همانطور 

دی نیک وموجماهیتی آزاد و خالق دارد. اساسا باشد نیست. انسان ها حاکم میاجباری که در سایر نظریه

 سرشت است و تالش دارد تا به رشد و خودشکوفایی دست یابد. 

 گراییانسان نظامارزیابی 

  رویکرد یک تعمدی و ارادی صورت به گراییانسان که از انتقادات وارد بر این نظریه این استیکی 

 برای علمی دقیق رویکرد گراانسان روانشناسان .کندمی اتخاذ هاانسان یمطالعه برای را علمیغیر

 به تواندنمی رویکرد این که هستند معتقد و کنندمی رد آن دانستن انسانیغیر دلیل به را روانشناسی

 بررسی نماید. را آگاهانه یتجربه کمال و تمام طور
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 برای احساسات، و آگاهی قبیل از گیرند،می قرار بررسی مورد گراییانسان توسط که هاییزمینه 

 کمبود که است معنی بدین اینچنینی علمی هایمحدودیت نتیجه. است دشوار بسیار علمی یمطالعه

 .دارد وجود رویکرد این کلیدی هاینظریه از حمایت برای تجربی شواهد

 شناختی رویکرد

 معتقد شناختی رویکرد کرد،می تأکید رفتار و بیرونی محرکات روی زیادی حد تا رفتاری رویکرد که حالی در

 توجه افتد می اتفاق انسان درون در که آنچه به بایستی دهیم قرار بررسی مورد را رفتار بخواهیم اگر که است

 قابل معموالً و کند می عمل رفتار و بیرونی محرک بین واسطه عنوان به واقع در بیرونی محیط زیرا کنیم،

 ولی نیستند مشاهده قابل چه اگر حافظه زبان، ،تفکر ،ادراک قبیل از هایی پدیده. نیست مستقیم مشاهده

 .باشد نمی امکانپذیر روانی فرآیندهای و رفتار تبیین و توصیف آنها به توجه بدون که هستند هاییواقعیت

 پردازند،می خودشان و محیط شناخت به آنها توسط مردم که هاییشیوه بر شخصیت در شناختی رویکرد

 .کنندمی حل را مسائل و گیرندمی تصمیم کنند،می ارزیابی کنند،می ادراک چگونه آنها اینکه. ورزدمی تاکید

و  ربوط به خود و دنیای اطراف داردشناختی تاکید اساسی بر چگونگی پردازش اطالعات مویکرد عبارتی ربه 

اطالعات حقیقت شیوه پردازش و بازنمایی در کند. ت آدمی قلمداد میکننده اصلی شخصیاین عامل را تعیین

 رود. های شناختی( عامل اساسی تفاوت شخصیت افراد به شمار میتدر ذهن )یا همان ساخ

 انسانبه ماهیت  دیدگاه شناختینگاه 

ایی چون رفتارگرایی نگاهی گر قلمداد شده و بر خالف رویکردهنسان موجود فعال و تحلیلاین رویکرد ادر 

 تشبیه رایانه یک به غالباً را آدمی ذهن شناسانانه از روگرواین  اننفعالی و مکانیکی به انسان وجود ندارد.

 و تفسیر ،گذاریکد پردازش، را هاآن و گرفته را اطالعات که دانند می سیستمی مشابه را انسان و کنندمی

 .  کند می ارزیابی را اطالعات است قادر حتی و کندمی ذخیره

 دیدگاه شناختیارزیابی 

این رویکرد بر تحقیقات تجربی و بررسی های دقیق آزمایشگاهی از نقاط قوت این دیدگاه به شمار تکیه 

های شناختی بودن متغیرهایی همچون ساختو ذهنی داتی که به آن وارد است مبهم یکی از انتقاروند. اما می

 ها هستند. یا طرحواره

 

 پیروز و پاینده باشید


