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شخصیت از نظر ریشھ

 personalityکلمه شخصیت که برابرمعادل کلمه •
در حقیقت از ریشه  .فرانسه است personaliteانگلیسی یا

ی  نقاب یا ماسک گرفته شده که به معنیpersonaالتین 
  است که در یونان قدیم بازیگران تئاتر بر چهره می

.گذاشتند
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شخصیت در زبان عامھ

است  مثال وقتي گفتھ مي شود كھ كسي با شخصیت•
یعني اینكھ او داراي  ویژگیھایي است كھ

ا مي تواند افراد دیگر را تحت نفوذ خود قرار دھد ی 
.متانت و وقار ویژه اي دارد

www.iehe.ir



تعریف شخصیت

عبارت است از مجموعھ ویژگیھاي جسمي ،رواني، •
.ندرفتاري كھ ھر فرد را ازافراد  دیگر متمایزمي ك

www.iehe.ir
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عوامل بوجود آورنده شخصیت

بدیھي است كھ شخصیت ھر فرد حاصل تعامل و •
.تاثیر متقابل دو عامل وراثت و محیط است 

بدین معني كھ از یك سو عوامل محیطي،در چھار •
چوب امكانات و محدود یتھاي فیزیو لوژیكي و 
ر ساختار توارثي فعالیت مي كنند،واز سوي دیگ

. توانائیھاي بالقوه،كھ عمدتا حاصل توارثند
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نخستین سنگ بناي شخصیت

ي نر از لحظھ اي كھ یك اسپر ماتوزئید یا سلول جنس•
با یك اووم یعني سلول جنسي ماده در جریان عمل 

خصیت لقاح تركیب مي شوند ،نخستین سنگ بناي ش
.فرد گذاشتھ مي شود
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تعریف كروموزم و ژن

در جریان تركیب سلول نر و ماده رشتھ ھاي باریكي

نیز از ھردو سلول در كنار ھم قرار مي گیرند بھ نام  
كھ خود این رشتھ ھا حامل ذرات ریزي ھستندكروموزوم 

ھ و این ژنھا ناقالن اصلي صفات ارثي والدین بژن بھ نام 
.فرزندان ھستند
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تعداد كروموزمھاي بدن

.  جفت كروموزوم است23ھر سلول معمولي بدن داراي •
جفت كروموزم 23نكتھ دیگر در فرایند تركیب این است كھ 

جفت كروموزوم در مردان ھر جفت شبیھ بھ 23در زنان و
ھ ھم بوده و در واقع مشابھ سلولھاي جنسي پدر ومادر دو ب

در زنان شبیھ ھم بوده و 23اما جفت .دو جفت مي شوند 
در صورتي .خوانده مي شودxxبسیار درشت است كھ بنام 

.كھ در مردان غیر مشابھ اند 

و زوج آنرا بھ yودیگري را xبھ ھمین جھت یكي را  •
.  مینامندxyصورت 
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ژنھا و انتقال صفات

ب تمایز یك بھ این ترتیب نخستین جنبھ شخصیت فرد كھ سب•
كیب  فرد از فرد دیگر مي شود یعني جنسیت او ،زائیده تر

خاص كروموزومي او است كھ از والدین بھ ارث برده 
.است 

طبیعي است كھ ژنھاي حامل صفات ارثي ،واجد ھر      
ات خصوصیاتي باشند ،صاحب این ژنھا نیز آن خصوصی

.را دارا خواھند بود

www.iehe.ir



سندرم دان یا منگولیسم

كروموزومھا 21بر اثر عامل زیاد بودن سن مادر در جفت •
فرد در این .كروموزوم بوجود مي آید3بجاي یك جفت 

حالت دچار عقب ماندگي شدید ذھني است كھ از نظر 
.  شخصیتي حالت نا بھنجار و استثنایي دارد
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تغییرات محیطي و انتقال صفات

مثال گاھي تابش اشعھ .عامل دوم تغییرات محیطي است•
.ایكس مي تواند تغییراتي را در ژنھا ایجاد كند 

بھ عنوان مثال مورگان نشان داده است كھ كم كردن درجھ •
حرارت محیط زیست مگس میوه باعث مي شود كھ این 

.مگسھا پاھاي متعددي داشتھ باشند
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دستگاه عصبي وانواع شخصیت

 عالوه بر كروموزومھا و ژنھا، دستگاه عصبي انسان نیز•
.در چگونگي شخصیت افراد نقش مھمي بازي مي كند

دستگاه عصبي از طریق انتقال تكانھ ھاي عصبي از •
اندامھاو از طریق واسطھ ھاي مغز یا نخاع پیامھایي براي 

 اندامھ مي فرستد ویان فرایند بخش بزرگي از كنشھاي
.ند بیشمار بدن انسان را تنظیم و ھماھنگ و یكپارچھ مي ك
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دستگاه عصبي وانواع شخصیت 
از دیدگاه پائولف

پائولف در گزارشھاي خود بھ تفاوتھاي فردي در سیستم ھاي •
ھا عصبي اشاره كرده وچھار نوع شخصیت را بر حسب اینكھ در آن

ادل یا بر انگیختگي یا باز داري غلبھ داشتھ و این دو ویژگي متع
.متحرك باشند ،بر شمرده است

لت اگر برانگیختگي وباز داري ھردو نیرومند وھم ارز باشد دو حا•
مزاج دموي و بلغمي

متعادل باشند اگر برانگیختگي بیشتراز بازداري یعني ھر دو فرایند نا•
صفراويمزاج 

زاجم سودایي واگر برانگیختگي و با زداري ھر دو ضعیف باشند•
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ھورمونھا وشخصیت

نترل ژنھا رفتار را كنترل نمي كنند،بلكھ آنزیمھایي را در ك•
.دارند كھ بر فرایند زیست شیمیایي موثرند

آنزیمھا و ھورمونھاي كنترل كننده شخصیت و رفتار، •
.ترشحات غدد مختلف بدن ھستند

مھمترین این غدد غدد درون ریز ھستند كھ عامل اصلي •
دن ایجاد كننده تعادل و برقرار كننده ثبات محیط داخلي ب

.ھستند
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تعریف غدد درون ریز و انواع آن

و  غدد درون ریز غددي ھستند كھ مجرایي بھ بیرون ندارند•
.ترشحات خود را مستقیما بھ داخل جریان خون مي ریزند

د، غدد و عبارتند از غده ھیپوفیز ،غدد تیروئید وپاراتیروئی
.فوق كلیوي ،لوزالمعده یا پانكراس و غدد جنسي
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غده ھیپوفیز

ر مھمترین غده درون ریز است كھ كنترل بیشتر غدد دیگ•
ر را بر عھده دارد تر شحات این ھورمون سبب تنظیم سای

.غدد وترشحات آنھا مي شود
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ھورمون رشد

تنظیم رشد استخوانھا را بعھده دارد اختالل در كار این •
ھورمون سبب مي شود كھ شخص اندامي بسیار بلند و

زتر غول آسا یا بر عكس از حد طبیعي بسیار كوچكتر و ری
.شود
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محیط

ویژگیھاي وراثتي براي تحقق یافتن و رشد خود بھ 

نھ زمینھ اي مناسب نیاز دارند و این محیط است كھ چنین زمی
.اي را مي تواند فراھم سازد

اشد ھر قدرفرد از نظر ویژگیھا ي وراثتي ممتاز و برجستھ ب
او  توانائیھاي ارثي.اگر در محیطي نا مناسب قرار گیرد 

.امكان شكوفا شدن پیدا نخواھند كرد
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رشد شخصیت و مراحل آن

نوزاد در جریان شكل گیري و شخصیت خود مراحل •
وده و مختلفي را پشت سر مي گذارد و این مراحل پیوستھ ب

:كھ عبارتند از.تداوم دارند

)سالگي2تولدتا(دوره شیرخوارگي-1•

)سالگي5تا2-كودكي اول(دوره پیش دبستاني-2•

)سالگي12تا6-كودكي میانھ(دوره دبستاني-3•

دوران بلوغ-4•
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دوره شیر خوارگي

ز آغاز در این دوره نخستین جنبھ ھاي تفاوتھاي شخصیتي ا•
.تولد در میان نوزادان مشاھده مي شود

د ر  واضحترین این تفاوتھا ،تفاوت در میزان رشد جسمي•
.ھنگام تولد است
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ریشھ واكنشھاي اجتماعي

پایھ بسیاري از تعاملھاي بین مادر و كودك در ھمان •
تھ تعاملھاي اولیھ د رھفتھ ھاي نخستین حیات نوزاد گذاش

.مي شود

اسطھ مثال شیر دادن نوزاد بوسیلھ مادر تماس نزدیك و بال و•
نوزاد با مادر را فراھم مي سازد كھ این تماس نقش مھمي  

. در آینده روابط مادر فرزندي بازي مي كند
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مدل یاد گیري اجتماعي 

زاد بھ مدل دیگري كھ براي توجیھ رشد وابستگي عاطفي نو•
.مادر عرضھ شده مدل یاد گیري اجتماعي است

ین طبق این مدل انگیزه اجتماعي نوزاد بر مبناي تداعي ب•
حضور مادر و قرینھ ھایي است كھ مادر با ارضاي 

.نیازھاي شناختي نوزاد فراھم مي كند
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وابستگي

یف تمایل نوزاد بھ حفظ تماس بدني یا ادراكي با مادر تعر•
كردن  شده است این وابستگي با رفتارھایي از قبیل دنبال

ان مادر با چشم ،چسبیدن بھ او،گریھ وحالت افسردگي نش
.داده مي شود

www.iehe.ir



ریشھ ھاي وابستگي فرزند بھ مادر 

یكي از واكنشھایي است كھ در دوران نوزادي در نوزاد •
ر نسبت بھ مادر ایجاد مي شود حاكي از احساس امنیت خاط

در نوزاد بر اثر وجود و حضور مادر است و ظاھرا نقش 
.مھمي در رشد شخصیت دارد
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د نخستین سنگ بناي رشد شخصیت از دی
فرگوسن

در  در نوزاد انسان رشد واكنشھاي اجتماعي و وابستگي كھ•
ماھھاي ھفتم و نھم زندگي بھ حد اعالي خود مي رسد 

ده است نخستین سنگ بناي اصلي رشد شخصیت شناختھ ش
)1970-فرگوسن(
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تحقیقات شیفر و امرسون

یخ یكي از منظم ترین تحقیقاتي كھ تا كنون درباره تار•
شیفر  طبیعي وابستگي در نوزاد انسان انجام شده مربوط بھ

.و امرسون د راسكاتلند است

نفري از نوزادان 60این محققان با مادران یك گروه •
.مصاحبھ ھاي منظم ماھانھ انجام داده است
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نتایج تحقیقات شیفر وامرسون

ر از جالب ترین نتایج این تحقیقات این بود كھ نوزاد د•
 جستجوي تعامل فعاالنھ عمل مي كند نھ بھ صورت فعل

.پذیر و قابل شكل گیري

ا   این محققان متوسط سن نشان دادن اعتراض بھ جدایي ر•
ماھگي  8ماھگي وترس از غریبھ ھا را در حدود  7

.مشخص كرده اند
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رفتار ھاي اكتشافي

بھ  وقتي وابستگي ایجاد شد بھ دنبال آن دوره رشد واكنش•
.جدایي آغاز مي شود 

یشتر ھارلو معتقد است كھ در نوزاد شمپانزه واكنش جدایي ب•
 از ھمھ از سوي انگیزه كنجكاوي در رفتارھاي اكتشافي

.ھدایت مي شود

در نوزاد انسان این رفتار با حركت بھ اطراف آغاز      •
.مي شود
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تعریف اضطراب 

ریق اظطراب را سایق اكتسابي یا پاسخھایي میدانند كھ از ط•
تداعي بعضي محركھاي معین با درد و ناراحتي یا با 
.محركھایي كھ واكنش طبعي كودك بھ آنھا ترس است

.نظیر صداي بلند و ناگھاني در كودك شكل گرفتھ است
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ریشھ ھاي اضطراب

ھمین كھ . موضوع اضطراب یك موضوع محوري است•
.  نگھداري ذھني اشیاءدر شیر خواره شكل گرفت

.وي خواھد توانست چیزھاي آشنا را از ناشناس تمیز دھد•

نشا بھ نظر غالب محققان تازگي و ناشناس بودن موقعیت م•
.اصلي اضطرابھا در نوزادان ھستند
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اضطراب از دید باولبي

 او معتقد است كھ اضطراب،یك پاسخ اولیھ بھ جدایي از•
مز او این جملھ ویلیام جی. مادر پس از رشد وابستگي است

را نقل مي كند كھ دو منبع اصلي ایجاد وحشت در دوره 
. نوزادي، جدایي است

سالگي بھ  2ظھور اضطراب جدایي ممكن است در -•
.شدیدترین شكل بروز كند
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آغاز پاسخگویي

رویداد مھم دیگر در رشد روابط اجتماعي، كھ بطور •
ظھور نخستین .معمول در آغاز سال دوم روي مي دھد

كودك با اداي اولین كلمات قدمھاي . كلمات در كودك است
دارد بزرگي براي تبدیل شدن بھ عضو رسمي جامعھ برمي
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رابطھ رشد زبان و توجھ والدین

ان پاسخگوبودن وتوجھ داشتن والدین در رشد زبان كودك•
مثآل كودكان اول از برادران وخواھران بعد از . مؤثر است

وجھ شاید بھ این دلیل كھ از ت. خود زودتر بھ حرف مي آیند
واز  بیشتر والدین خود در دوره سخنگویي برخوردار بوده

.تشویق بیشتري بھره مند بوده اند
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الگوھاي فرزند پروري واجتماعي شدن 
كودك

بھ جن. زبان تنھا ابزار كودك براي كنترل محیطش نیست•
مھم دیگري كھ مادر،بجز ارضاي نیازھاي فیزیولوژیك 

.دكودك وحمایت جسمي در زندگي كودك اھمیت پیدا مي كن

.كار او بھ عنوان عامل اجتماعي كردن كودك است•
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مقایسھ شیوه ھاي قدیمي فرزند پروري

نبیھ شیوه ھاي قدیمي فرزندپروري،روشھاي كنترل سخت ت•
ي بدني را براي جلوگیري از لوس كردن كودكان تجویز م

یشتر بر كردند، اما در نظریھ ھاي جدید تعلیم وتربیت تنبیھ ب
حت جنبھ ھاي روان شناختي ومالیم ھمراه با استدالل ونصی

.است

www.iehe.ir



رزند تمایز بین نگرش فرزند پروري وعمل ف
پروري

عمل فرزند پروري آن چیزي است كھ مادران در حال •
انجام دادن آن بھ فرزندان خود ھستند اما نگرش فرزند 
ا پروري اعتقاد مادر بھ این است كھ چگونھ باید فرزند ر

.پرورش داد
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)كودكي اول(دوره پیش دبستاني 

ن در ای.این دوره نیز بھ میزان زیادي امتداد دوره قبل است•
ادن دوره بازي كردن یكي از اساسي ترین فرایندھاي رشد د

.استعدادھا وتواناییھاي گوناگون كرده است
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نظریھ ژان پیاژه در باره بازي 

ت بازي در واقع كلید اصلي كشف دنیاي اطراف كودكان اس•
ورشد شخصیت او از جنبھ ھاي مختلف بھ بازي كردن 

.وابستھ است
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زبان آموزي در دوره پیش دبستاني

لھ در آغازواژگان كودك بیشتر شامل اسمھاست،پس از مرح•
یادگیري اسمھا،بھ تدریج افعال،حروف اضافھ ودیگر 

كامل وبا ت. بخشھاي دستورزبان وارد گفتار كودك مس شوند
ودر . واژگان،او بھ توصیف اعمال وروابط قادر مي شود

د مرحلھ پایاني كودك بھ نمیز دادن درست ضمایر وكاربر
.بجاي آنھا موفق مي شود
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در  فرایندھاي اصلي در رشد شخصیت كودك
دوره پیش دبستاني

ساختار خانواده-1•

ردیف تولد-2•

تفاوتھاي جنسي-3•

عدم حضور پدروشاغل بودن مادر-4•

اثرات گروه ھمساالن-5•
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نقش ساختار خانواده در رشد شخصیت

خانواده كودك ھم از لحاظ تعداد نفرات،ھم از نظر نوع •
نات ارتباطات با كودك وھم از جنبھ در اختیار گذاشتن امكا
.اشدمختلف مي تواند در رشد شخصیت كودك نقش داشتھ ب
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ردیف تولد

ديچند نمونھ از تفاوتھاي بین فرزند ارشد و كودكان بع•

ودن و بھ طبق گزارش محققان فرزند ارشد تمایالت نزدیك ب•
فرزندان .ندوابستگي بیشتري نسبت بھ بزرگترھا حفظ مي ك

سبت بھ در سخنگویي ن.ارشد عمومآ بیشتر مستعد اضطرابند
ري فرزندان بعدي پیشرس تر وانگیزه پیشرفت قوي ت

.از لحاظ درسي در مدارس،وضع آنھا بھتر است.دارند
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تفاوتھاي جنسي ورشد شخصیت

جنس كودك جنبھ مھمي از ھویت او را بھ دیگران •

باب این امر در نام ،لباس در لباس پوشیدن ،اس.مي شناساند  
بازیھا و وجوه دیگر زندگي او منعكس مي شود 

.مثال پسران پرخاشگر تر از دختر ھا ھستند
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عدم حضور پد رو شاغل بودن مادر 

مطالعات انجام شده در این مورد نشان داده كھ پسران•

فاقد پدر از یكسو كمتر از پسران داراي پدر تخیالت 
 واز سوي دیگر استعدادھي عددي آنان.پرخاشگرانھ دارند

.ضعیفتر از مھارتھاي كالمي آنان است
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)كودكي میانھ( دوره دبستاني

دوره كودكي میانھ از این لحاظ در رشد شخصیت اھمیت •
دارد كھ كودك در محیط مدرسھ با كودكان داراي 

.شخصیتھاي گوناگون در تماس ومراوده است

.روانكاوان این دوره را دوره نھفتگي مي دانند•
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دوره نھفتگي 

مفھوم ضمني این اصطالح آن است كھ كودك بھ دوره اي •
ك رسیده است كھ امیال جنسي او پس از عقده او دیپ بھ ی
ر فالت رسیده و در حال تكوین است تا در مرحلھ بلوغ ب
. وداثر تغییرات فیزیو لو ژیكي و اجتماعي خاص ظاھر ش
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مدرسھ بھ عنوان یك عامل اجتماعي كردن

مدرسھ در دوره كودكي میانھ یا دبستاني نقش مھمي در •
.اجتماعي كردن كودك ایفا مي كند

در اینجاست كھ ھماھنگ و ھمسو بودن خانواده و مدرسھ  •
.دمیتواند تاثیري مثبت بر شخصیت كودك داشتھ باش
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دوران بلوغ

دوره بلوغ را دوره بعد از كودكي و قبل از بزرگسالي •

سالگي18-19تا13-14مي دانند یعني سنین 

اریكسون دوران بلوغ را دوران تعارض و بحران •

.مي داند

استنانلي ھال دوره بلوغ را دوره توفان و فشار رواني •

.مي خواند
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رشد بدني در دوران بلوغ 

در این فرایند محور اصلي رشد،دستگاه تولید مثل و•

.ھور مون ھاي جنسي است  

فت كھ بھ پسران خصوصیات ثانوي جنسي مذكر ،مانند كل•
شدن صدا،روئیدن مو در صورت و در دختران رشد

.سینھ ھا و آغاز عادت ماھانھ مي بخشد 
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تغییرات رواني در دوران بلوغ

 پذیرش.این دوره با تغییرات رواني مختلفي ھمراه است•
راي نقش مربوط بھ جنس ،تخییل در باره آینده و كوشش ب

.پیشرفت از جملھ این ویژگیھاست
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وجوه مشخصھ شخصیت جوان در دوران 
بلوغ

برخي از این وجوه عبارتند از ایجاد حس خود مختاري و •
طغیان بر علیھ ھنجارھاي تحمیلي از سوي خانواده و 

اطرافیان ،گرایش بھ ھمساالن و وابستگي بھ گروه 
،دوستیھاي پایدار،فداكاري و وفاداري نسبت بھ عھد و 

.  پیمان
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تاریخچھ نظریھ ھاي شخصیت

مي توان گفت كھ نظریھ ھا وشخصیت از زماني كھ •
ھار جالینوس حكیم یوناني،افراد انساني را از نظر اخالط چ

یم گانھ بھ تیپھاي صفراوي،بلغمي،دموي وسوداوي تقس
.كرد،آغاز شده است
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نظریھ فروید

زیگموند فروید پزشك و روان شناس اطریشي در سال •
وي در جریان .در فراي بورگ اطرشي بھ  دنیا آمد 1856

ن داراي تحقیقات خود بھ تدریج بھ این نتیجھ رسید كھ انسا
:سھ سطح فعالیت رواني است

سطح خود آگاه یا ضمیر  خود آگاه-1•

سطح نیمھ آگاه-2•

سطح ناآگاه یا ضمیر ناخود آگاه-3•
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سطح اول خود آگاه

آنچھ در آن بھ خاطر مي آید با واقعیت تطبیق داشتھ و •
وھاي مناسب با موقعیتھاي محیطي است این سطح شامل نیر

 عقلي نظیر حافظھ،دقت وتوجھ،تصور از بدن وآگاھي از
حاالت عاطفي است
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سطح دوم نیمھ آگاه

سطحي است كھ تصورات و دانستھ ھاي موجود در آن بھ •
 زحمت بھ خاطر مي آیند مطالبي كھ بھ اصطالح نوك زبان

.گیر مي كند
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سطح سوم نا آگاه

چھ آن. سطح سوم در عمیق ترین بخش شعورھا نھفتھ است•
در این منطقھ تاریك از شعور واقع شده عبارتند از 

بوده احساسھا،امیال وتفكراتي كھ تحت كنترل اراده انسان ن
.و بھ قوانین منطقي زمان و مكان محدود است
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ساختار شخصیت از نظر فروید

ساختار شخصیت از نظر فروید داراي سھ وجھ مشخص •
:است

مركب از غرائز،تمایالت وخواستھ ھاي مشخص :نھاد -الف•
.تابع اصل لذت است-است

.تابع اصل واقعیت است:من با خود-ب•

 فرا خود در حقیقت نقطھ مخالف:من برتر با فرا خود-ج•
محتواي فراخود معادل وجدان اخالقي . وضد نھاد است

.است
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رشد رواني جنسي از نظر فروید 

فروید دوره ھا ورشد را بھ سھ دوره تقسیم مي كند كھ •
:عبارتند است

مرحلھ معقدي -دوره كودكي كھ شامل سھ مرحلھ دھاني-1•
.ومرحلھ تناسلي است

دوره پنھاني یا كمون-2•

دوره جنسي یا شھوي-3•
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دوره كودكي 
)ماھگي18از تولدتا(مرحلھ دھاني

در این مرحلھ تمركز انرژي لذت بخش در لبھا ودھان •
ت از ویژگیھاي این دوره كھ تابع اصل لذت اس. كودك است

.وابستگي شدید بھ مادر واحساس اتكا بھ دیگران است

یدن وعالقھ زیاد بھ حرف زدن و اعتیاداتي مانند سیگار كش•

.آدامس جویدن جلوه ھاي از تثبیت در مرحلھ دھاني است
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دوره كودكي 
)سالگي 4ماھگي تا 18از(مرحلھ مقعدي

.در این مرحلھ دفع مواد زاید جنبھ لذت پیدا مي كند•

در این مرحلھ اگر كودك عمل دفع را در مكان نامناسب •
انجام دھد و از سوي مادر مورد عتاب و سرزنش قرار 
ار گیرد ممكن است آدمي لجوج ،تند خو،بي شرم ،و خرابك

.از كار در آید

س و كساني كھ در این مرحلھ تثبیت مي شوند افرادي خسی•
.لئیم بار مي آیند
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دوره كودكي
)سالگي4-6(مرحلھ تناسلي 

ل   در این مرحلھ ناحیھ لذت بخش بھ اعضاء تناسلي منتق•
 مي شود وكودك از لمس آلت تناسلي خود لذت مي برد كھ
ا ھمین امر سبب ظھور عقده ادیپ در پسران و عقده الكتر

. در دختران مي شود

ر بھ عقیده فروید،كودك در این مرحلھ نسبت بھ والد غی•
ھمجنس خود احساس تمایل مي كندو از والد ھمجنس خود 

.متنفر مي شود
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دوره پنھاني یا كمون

در این دوره امیال جنسي وپر خاشگرانھ كودك فروكش •
 كرده وپنھان مي شود در مقابل رشد ھوشي واخالقي كودك

مناسب  این دوره براي تعلیم وتربیت كودك.توسعھ مي یابد 
.است
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دوره جنسي یا شھوي

 با افزایش ترشح وفعالیت غدد داخلي مشخص مي شود•
ر وھمین ترشحات سبب ظھور خصوصیات ثانوي جنسي د

.نوجوان مي شود
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رشد شخصیت ومكانیسم دفاعي

ت خود براي حفظ شخصیت بھ ابزارھا و وسایلي مجھز اس•
كھ مكانیسم دفاعي گویند این مكانیسم ھا شیوه ھاي 

نا خود آگاه وغیر ارادي براي كاھش اضطراب ھستند ودر •
.واقع نوعي خود فریبي وتوجیھ اند

-يجابجای-واپس زني:مھمترین این مكانیسمھا عبارتند از•
ھمانند -كنيدرون ف-برون فكني یا فرافكني-واالیش یا تصعید

تراشي  دلیل-انكار-تثبیت-بازگشت یا سیر قھقرایي-سازي
جبران-تبدیل یا ھیستري
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واپس زني

ورت این دفاع كھ فراموشي انتخابي نامیده مي شود بدین ص•
است كھ شخص رویدادھاي ناخوشایند زندگي خود را 
.فراموش مي كند وخاطرات خوش را بخاطر مي آورد
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مكانیسم جابجایي
مكانیسم واالیش یا تصعید

ك شامل انتقال احساس رواني وحالت عاطفي از ی: جابجایي•
شخص بھ شخص دیگر است

دارد  وقتي شخص امیال یا خواستھ ھایي:تصعید واالیش یا-•
ا بھ كھ از سوي اجتماع غیر قابل قبول تلقي مي شود آمھا ر

.شكلي در مي آورد كھ از سوي اجتماع پذیرفتھ شود
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برون فكني یا فرا فكني

شامل نسبت دادن آرزوھا،تمایالت،انگیزه ھا وخصائلي •
.است كھ از سوي فرد ناپسند است بھ دیگران
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درون فكني

ا بھ حالتي است كھ شخص خوبیھا یا موفقیت ھاي دیگران ر•
.خود نسبت داده یا آنھا را از خود مي داند

چھ  فالن كس ھر((یا)) فالني را من بھ اینجا رسانده ام((مثل•
)).دارد از من دارد
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ھمانند سازي

در این مكانیسم شخص نا آگاھانھ خود رادر قالب فرد •
 .دیگري قرار مي دھد یا خود را با او یكي احساس مي كند

.ستاھمیت این مكانیسم در رشد من ومن برتر بسیار زیاد ا
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بازگشت یا سیر قھقرایي

تھا این مكانیسم ھنگامیست كھ شخص دچار ناكامي ھا وشكس•
در موقعیت فعلي خود مي شود در نتیجھ از حقایق و 

یتي باز واقعیتھاي تلخ فعلي عقب نشیني مي كند وبھ موقع
.مي گردد كھ در آن راحت تر وكامیاب تر بوده است
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تثبیت

ا حالتي است كھ شخص در یك مرحلھ پایین تر رشد كھ ب•
اك امس. سن او نا مناسب است باقي مي ماند ورشد نمي كند 

 وبخل زیاده از حد نشانھ تثبیت شخص در مرحلھ مقعدي
.است
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انكار

ا مطلوب این مكانیسم در خدمت نپذیرفتن واقعیتھا وحقایق ن•
.واضطراب انگیز است
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دلیل تراشي

عیت وقتي از انسان عمل نا درستي سر مي زند قبول این واق•
كھ او مرتكب كار غیر عاقالنھ شده است دشوار است 

بھ  گربھ دستش:مثل. بنابراین بھ دلیا تراشي مي پردازد
.گوشت نمي رسد مي گوید بو مي دھد
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تبدیل یا ھیستري

در این مورد یك ناراحتي رواني تبدیل بھ یك دشواري •
نوند كسانیكھ با شنیدن یك خبر بد كھ مي ش. جسمي مي شود

ایش موقتآ نابینا مي شوند نمونھ ھایي از ھیستري را بھ نم
.مي گذارند
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جبران

امي در این حالت وقتي شخص در یك زمینھ با شكست وناك•
روبھ رو مي شود تغییر مسیر داده بھ حوزه دیگري كھ 

.درآن شانس موفقیت زیاد است رو مي آورد
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نظریھ تحلیلي یونگ

ي یونگ بعد از قطع ارتباط با فروید بھ پایھ گذار     •

وم روان شناسي خاص خود كھ بھ روانشناسي تحلیلي موس•
.است اقدام كرد

وي .نظریھ یونگ یك حالت فلسفي و عرفاني خاصي دارد•
.بود شیفتھ زندگي و رفتار بومیان و مردم قبایل مختلف
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اساس نظریھ یونگ

وضوع معروفترین وجوه اختالف نظر یونگ با فرویدیكي م•
.آینده و امید بھ آن است

ت او فروید تنھا بر تاثیر گذشتھ فرد روي رشد شخصی•
آینده  تمركز كرده اما یونگ ھم گذشتھ بھ وقوع پیوستھ و ھم

 زندگي فرد را كھ امید و انتظار وقوع آن میرود در تحول
. شخصیت موثر مي داند
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ساختار شخصیت از نظر بونگ

اني یونگ شخصیت رامركب از چند سیستم یا دستگاه رو•
ابل مي داند كھ ضمن مستقل بودن در یكدیگر تآثیر متق

:این سیستمھا عبارتند از.دارند

ناھشیار فردي-2من یا خود                 -1

پرسونا یا نقاب-4ناھشیار جمعي            -3

آنیما وآنیموس-6سایھ                       -5

خود-7
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من یا خود

 ھمان شعور آگاه یا ضمیر خود آگاه است كھ مجموعھ ایست•
ھ از احساسات،خاطرات،افكاروعواطفي كھ شخص نسبت ب
آنھا آگاھي دارد و براي او معلوم است وباعث پي بردن 

.وشناخت او از وحدت وھویت خود مي شود
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ناھشیار  فردي

وده حاوي ویژگیھایي است كھ در گذشتھ شخص خود آگاه ب•
ده اند اما اكنون بدالیل خاصي واپس زده شده یا فراموش ش

.نا خود آگاه فردي مركز عقده ھاي شخص است. اند
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ناھشیار جمعي

ل نوعي حافظھ مربوط بھ گونھ انسان وناھشیاري غیر قاب•
حتي دسترس است كھ نماینده تجربیات تراكمي نوع بشر و

.موجودات پایین تر از بشر است
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پرسونا یا نقاب

ھره ھاسك یا نقابي است كھ بازیگران در یونان قدیم بھ چ•
منظور صورتي است كھ شخص با آن در . مي گذاشتند

جامعھ است كھ پرسونا را بھ . اجتماع ظاھر مي شود
.شخص تحمیل مي كند

www.iehe.ir



سایھ

.جنبھ حیواني طبیعت انسان را گویند   •

سایھ مركب از مجموعھ اي از غرائز حیواني وخشن و •
وحشیانھ اي است كھ از اجداد بشر بھ او بھ ارث رسیده 

.است

وید سایھ در نظریھ یونگ تقریبا معادل نھاد در نظریھ فر•
دن با این تفاوت كھ این جنبھ حیواني بھ دو قطبي ش.است

.  امور كھ نقش مھمي د رنظریھ یونگ دارد كمك مي كند
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آنیما یا آنیموس

در ھر انساني ھم جنبھ ھاي زنانگي وھم جنبھ ھاي    •
 مردانگي تواماوجود دارد  در نظریھ یونگ بصورت ازلي

ردان جنبھ زنانگي در م. آنیما وآنیموس نسبت داده شده است
.آنیما وجنبھ مردانگي در زنان آنیموس است
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خود

در نظریھ یونگ از مھمترین صورت ھاي ازلي است كھ •
ادل معرف كوششھاي فرد براي رسیدن بھ یكپارچگي وتع

.بھ گفتھ یونگ خود مركز خود آگاه است. است
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تیپ ھاي شخصیتي در نظریھ یونگ

جھ عالم یونگ براي افراد انساني،بر حسب آنكھ بیشتر متو•
. ستدرون باشند یا عالم بیرون دو تیپ شخصیتي قائل ا

.گروه اول را درون گرا وگروه دوم را برون گرا گویند
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درونگرایي

شخص درونگرا غالبامتوجھ عوامل دروني وذھني است •
.  وزیر نفوذ این عوامل قرار دارد

 او شرایط واوضاع واحوال بیروني را مي بیند اما عوامل  •
 وعناصر ذھني در او برتري ومزیت دارند وحاكم بر احوال

.ورفتار او ھستند

www.iehe.ir



برونگرایي

 وقتي توجھ بھ امور و اشیاء خارج  حیات شدید باشد كھ•
افعال ارادي وسایر اعمال اساسي آدمي صرفآ معلول 
رایي مناسبات امور و عوامل بیروني باشد این حالت برونگ

.خوانده مي شود
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كاركرد شخصیت آدمي از نظر یونگ

كرد عالوه بھ دو تیپ شخصیتي یونگ براي آدمي چھار كار•
كھ  احساس،شھود، عاطفھ وتفكر:قائل است كھ عبارتند از 

یپ تركیب آنھا با دو تیپ شخصیتي ذكر شده جمعآھشت ت
درون شخصیتي ایجاد مي كند یعني برون گرایي احساسي ،

ديگرایي احساسي،برون گرایي شھودي،درون گرایي شھو

برون گراي عاطفي،درون گراي عاطفي،برون گراي    
.متفكر،درون گراي متفكر
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انتقاد از نظریھ یونگ

ي و محور اصلي انتقادات مخالفان نظریھ یونگ گرایش قو•
شدید او بر جنبھ ھاي ذھني و نا مشھود شخصیت انسان 

.است

را  مثال گالوربر تخطئھ صورتھاي ازلي او پرداختھ وآنھا•
. مشتي مفروضات فلسفي اثبات نا شدني خوانده است
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آدلر وروانشناسي فردي

تار آدلر بر خالف فروید كھ غریزه ھا را انگیزه اصلي رف•
 مي دانست و بر خالف یونگ كھ صورتھاي ازلي را رھبر

ي انسان مي دانست بر جنبھ اجتماعي بودن انسان تآكید م
ي وي ھمچنین منبع اصلي انرژي و انگیزه ھاي بشر.ورزد

.را میل بھ قدرت دانست
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ویژگیھاي نظریھ آدلر

ر ویژگیھاي اصلي نظریھ آدلر را مي توان بھ صورت زی•
:خالصھ كرد

اصل برتري جویي-2اصل مھارت                     -1

خود آگاھي            -4اسلوب زندگي                   -3

غایت و ھدف زندگي-6عالقھ اجتماعي                 -5

خود خالق     7
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اصل حقارت

بھ نظر آدلر وجود ناتواني وضعف در ھمھ كس عقده •
حقارت ایجاد مي كند و كوششھاي بعدي او صرف جبران 

این عقده حقارت مي شود واگر از حد تجاوز نكند سبب 
.پیشرفت وترقي آدمي مي شود
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اصل برتري جویي

منظور آدلر از برتري جویي،عامل رواني و عامل •
 اجتماعي،اسلوب یا شیوه زندگي را بوجود مي آورد كھ در

در این میان . ھر شخص منحصر بھ فرد و یگانھ است
.عوامل در تعیین شخصیت نقشي مھم بازي مي كنند
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خود آگاھي 

آدلر با فروید ھمھ اھمیت را بھ خود آگاه مي دھد وعقیده •
دارد كھ انسان از اعمال خود آگاھي دارد و مي تواند با 
.تخود نگري بفھمد كھ چرا رفتار وي آنگونھ است كھ ھس
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عالقھ اجتماعي

از نظر آدلر آدمي اجتماعي بھ دنیا مي آید و بھ اجتماعي •
بودن خود عالقھ مند است تماس كودك با عالم خارج در 

آغاز از طریق مادر و خانواده خود بعد از طریق مدرسھ و 
ا مجموعھ این تماسھ. معلمان و ھمكالسیھا صورت مي گیرد

 سبب پرورش حس اجتماعي،احساس مسؤلیت وھمكاري مي
. شود
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غایت و ھدف زندگي

عني آدلر نظریھ خود را بر مبناي علت غایي بنا كرده است ی•
بر خالف فروید شكل دھي رفتار ھا را ناشي از ھدفھاي 

ھ در انسان مي داند ورفتار انسان را تابع ھدفھایي مي داند ك
.پیش روي او قرار دارد
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خود  خالق

د عاملي است كھ بین محركھاي خارجي وپاسخھایي كھ بای•
بھ آنھا داده  شود قرار مي گیرد ودر چگونگي صدور 

ه پاسخھا از سوي فرد دخالت مي كندو پاسخي را كھ نبود
.است ووجود نداشتھ است بوجود مي آورد
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نقد نظریھ روانشناسي فرد آدلر

ت بھ مھمترین انتقاد بر محور ذھني بودن مفاھیم استوار اس•
نظر منتقدان مفاھیم عقده حقارت،خود خالق عمدتآ جنبھ 

ھ اما جنب. ذھني داشتھ و اثبات علمي آنھا غیر ممكن است 
ر قابل اھمیت نظریھ او تآكید بر تآثیر عوامل اجتماعي د

.شكل گیري شخصیت است
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نظري ھاي شناختي

 واژه شناخت در فرھنگھاي لغت بھ معني عمل یا فرایند•
یوه نظریھ ھاي شناختي شخصیت بر ش. دانستن آمده است

ھاي شناخت مردم از محیط و از خودشان تآكید مي 
ن این نظریھ ھا عقالنھ ترین یا روانشناختي تری.ورزند

.نظریھ ھاي شخصیت اند
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جورج كلي ونظریھ سازھاي شخصي

در نظریھ كلي ما بھ اصطالحات مرسوم در نظریھ ھاي •
ن محور بحث او این است كھ انسا. شخصیت برمي خوریم

از یك سو موجودي است عقالني وداراي شناخت واز سوي 
ي دیگر موجودي است كھ براي تعبیر وتفسیر رویدادھا

.دزندگیخود از سازه ھایي كھ خود مي سازد استفاده مي كن
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سازه

ازه الگو یگانھ اي كھ بوسیلھ ھر فرد آفریده مي شود یك س•
شیوه نگاه كردن فرد بھ رویدادھاي موجود زندگي او 

.است،شیوه تبیین یا تعبیر وتفسیر آن جھان
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اصول موضوعھ بنیادي واصلھاي تبعي

ھان كلي توجیھ خود را از تعبیر وتفسیر افراد در مورد ج•
اصل تبعي توضیح مي  11خارج طي یك اصل بنیادي و 

ازمان اصل تبعي س-دھد كھ عبارتنداز اصل تبعي ساختماني
بعي اصل ت -اصل تبعي گسترده-اصل تبعي دوگانگي–

ل اص-اصل تبعي اشتراك -اصل تبعي خرد كردن -نوسان
.تبعي جامعھ جویي
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اصل موضوع بنیادي

عبارتند است از فرایندھاي یك شخص بصورت روان •
ي كند شناختي بوسیلھ طرقي كھ او رویدادھا را پیش بیني م

ند كلمھ فرایند این مطلب را روشن مي ك. كانالیزه مي شود
ي  كھ او بھ وجود ھیچ نوع ماده بي جان از قبیل انرژي روان

.در دیدگاه خود از انسانیت معتقد نیست
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اصل تبعي ساختماني

یني مي شخص رویدادھا را با تفسیر كردن تكرار آنھا پیش ب•
دگي كلي معتقد بود كھ ھیچ رویداد یا تجربھ اي در زن. كند

ستھ یك شخص درست بصورتي كھ پیش از آن بوقوع پیو
ص تكرار نمي شود بر مبناي زمینھ ھاي پایدار وثابت شخ

ھ تجربھ مي تواند پیش بیني كند كھ یك رویداد در آینده چگون
.خواھد شد
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اصل تبعي فردیت

ك اشاره مي كند كھ مردم از نظر چگونگي درك و تفسیر ی•
رویداد با یكدیگر تفاوت دارند وسازه ھا بیش از آنكھ 

ر بازتاب واقعیت عیني یك رویداد باشند حاصل تعبی
.دوتفسیرھایي ھستند كھ فرد از یك رویداد ارائھ مي كن
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اصل تبعي سازمان

م ھر شخص براي راحتي در تصور و درك رویدادھا،سیست•
ه ساختن سازه ھایي را در خود شكل مي دھد كھ در بین ساز

.ھا روابط تربیتي وسلسلھ مراتبي وجود دارد
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اصل تبعي دوگانگي

سیستم سازه اي یك شخص مركب از محدود ،سازه •
ھا،دوگونھ اي است از نظر كلي ھمھ سازه ھا دو قطبي یا 

مثآل  اگر چنین سازه مخالفي وجود تداشت.دو حالتي ھستند
ه اگر ھمھ مردم درستكار بودند در آن صورت تشكیل ساز
درستكار بودن در مورد یك شخص ھیچگونھ ھدف پیش 

.  بیني كننده را برآورد نمي كرد
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اصل تبعي انتخاب

 شخص از میان یك سازه دو حالتي شقي را براي انتخاب•
یستم مي كند كھ امكان بیشتري براي گسترش و تعریف س

.اورا براي وي فراھم كند
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اصل تبعي گستره

دادھا یك سازه تنھا براي پیش بیني گستره محدودي از روی•
مناسب است اینكھ چھ چیزي براي یك سازه مناسب یا 
اب مربوط است ودر گستره آن قرار میگیرد موضوع انتخ

فردي است
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اصل تبعي تجربھ

تفسیر  سیستم سازه اي یك شخص ضمن اینكھ او بھ تعبیر و•
پیاپي از تكرار رویدادھا مي پردازد تغییر مي كند
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اصل تبعي نوسان

ذ پذیر تغییرات در سیستم سازه اي یك شخص بوسیلھ نفو•
ھا بودن سازه ھایي كھ متغیرھا در درون گستره متناسب آن

ت ي كسازه كھ قابلیت نفوذ دارد سازه اي اس.واقع مي شود
كھ اجازه مي دھد عناصر كامآلتازه اي بھ درون گستره 

.تناسب آن وارد شوند
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اصل تبعي خورد كردن

شخص ممكن است انواع خورده سیستمھاي سازه اي را كھ •
.از نظر استنباطي با یكدیگر مغایرند بكار گیرد 
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اصل تبعي اشتراك

ابھ بھ میزاني كھ یك شخص سازه اي را بكار بگیرد كھ مش•
ھاي فرایند. سازه بكار گرفتھ از سوي شخص دیگر است 

یگر روانشناختي او مشابھ فرایندھاي روانشناختي شخص د
.است 
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نظریھ ھاي تیپ شناسي شخصیت

خصیت صاحبنظران قدیمي ترین طبقھ بندي تیپ شناسي ش•
ن را را بھ بقراط وجالیوس نسبت مي دھند بقراط بدن انسا

:داراي چھار نوع خلط تصورمي كرد

خون،بلغم،صفراوسودا •
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ویژگیھاي سوداوي مزاجھا

 اعمال تنفسي وجریان خون كند و -سیھ چرده وبلند باال•
بد افرادي خیاالتي،مغموم،غیر اجتماعي،مضطرب، -ضعیف

بین وناراحت
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ویژگیھاي صفراوي مزاجھا

حركات  -باریك اندام،رنگ پوست گرم،خشك وزیتوني•
،زود تنفسي تندوشدید،مقطعي وتند،از نظر خلق وخو،تند

خشم، برتري طلب حسود،كم خواب،پر كابوس
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ویژگیھاي بلغمي مزاجھا

چاق،پر چربي وسرخ رو،جریان خون وتنفس كند،خواب •
،بي  عمیق وسنگین،زود آشنا واجتماعي،القید وكم فعالیت

.درد وكند ذھن
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ویژگیھاي دموي مزاجھا

جریان خون تند ،ظاھري خوش آب ورنگ،خوش •
حي گذران،خوش بین،جدي وفعال از نظر فعالیت ذھني سط

وكم عمق
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طبقھ بندي كرچمر

م ارنست كرچمر با استفاده از روشھاي انسان سنجي جس•
)ادواري خوي( فربھ تنانانسانھا را بھ دو تیپ 

پ سوم           تقسیم كرد وبعدا یك تی)اسكزوئید خوي(الغر تنانو    
.نیز بھ آنان افزود)صرع واره( سنخ پھلوانيبنام 
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ادواري خوي-توصیف كرچمر از فربھ تنان

د سر وسینھ وشكم آنھا نسبت بھ سایر بخشھاي بدن رش•
 اعصاب سمپاتیك-بیشتري دارد چاق وداراي شكم برآمده

م آنھا فعالیت زیادي دارد داراي بیماریھایي چون روماتیس
وش خوش برخورد،خ-تصلب شراین،سنگ كلیھ ومرض قند

ي گذران،خون گرم وبسیار فعال فربھ تنان معادل بلغم
.مزاجان واز نظر یونگ معادل برونگرایان
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-توصیف كرچمر از الغر تنان
اسكزوئید خویان

داراي .فعالیت پاراسمپاتیك شدید-داراي رشد عمودي•
دیر گوشھ گیر،خیالباف،-بیماریھاي سل ،زخم معده،سردرد

جوش،درخودفرورفتھ،اھل دلیل ومنطق،داراي ذوق ھنري 
ي الغر تنان جزو صفراو-وعلمي بسیار حساس وزود رنج

.مزاجان از نظر طبقھ بندي یونگ جزءدرون گرایان
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ارهصرع و-توصیف كرچمر از سنخ پھلواني

-وافرادي حادثھ ج-عالقھ مند بھ فعالیتھاي ورزشي وبدني•
-اند بیشتر جدي -پرخاشگري وزورگویي  برتري طلبي

.خونسردوآرام ومحافظھ كارند
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طبقھ بندي شلدون

ري شلدون با ھمكاري استیونس وبا استفاده از روشھاي آما•
ومطالعھ ھزاران عكس از صدھا جوان برھنھ در حاالت 

ف اكتومورف،مزومورمختلف افراد انساني را بھ سھ تیپ 
.تقسیم كردواندومورف 
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نظریھ ھاي تحلیل عاملي

با پیشرفت روشھاي آماري ورواج روش تحلیل عوامل، •
ن گرایش عده اي كھ معتقد بھ چند وجھي یا چند عاملي بود
یھ شخصیت بودند نظریھ ھایي را عنوان كردند كھ بھ نظر

ھا  معروفترین این نظریھ.ھاي تحلیل عاملي معروف شدند
.متعلق بھ كاتل،گیلفورد وآیزنك ھستند
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نظریھ كاتل درباره شخصیت

خص كاتل شخصیت را چیزي كھ اجازه پیش بیني رفتار ش•
را در اوضاع واحوال معین بھ ما مي دھد تعریف كرده 

:مفاھیم سازنده شخصیت از نظر او عبارتند از.است

ویژگي صفت-1•

پویش یا ارگ-2•

متا ارگ-3•

خود وخودآگاھي -4•

معادلھ تشخیصي -5•
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ویژگي یا صفت

 بنا بھ تعریف كاتل ویژگي یا صفت ساخت ذھني یا•
 استنتاجي است كھ از مالحظھ رفتار حاصل شده ونظم و

 در طبقھ بندي اول كاتل. پایداري آن رفتار را مي سازد
وانشي صفات تحریكي وصفات ت-صفات را بھ صفات منشي

 تقسیم مي كندودر طبقھ بندي دوم بھ صفات عام وخاص
.ھودر طبقھ بندي سوم صفات رو ساختاري وصفات پای
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تعریف صفات طبقھ بندي اول

.تندنشان دھنده سرعت وقدرت انگیختگي ھس:صفات منشي•

.داردشخص را بسوي ھدفي بھ حركت وامی:صفات تحریكي•

.ندنودار زیركي ومھارت وزبردستي ھست:صفات توامنشي•
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تعریف طبقھ بندي دوم

قل صفاتي ھستند كھ میان ھمھ افراد آدمي یا الا:صفات عام•
.میان ھمھ افراد یك جامعھ مشترك ھستند

معین  صفاتي ھستند كھ اختصاص یھ یك فرد:صفات خاص•
.دارند ووجھ تمییز اواز افراد دیگر ھستند
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يتعریف طبقھ بندي سوم صفات رو ساخت

د كھ دستھ اي از رویدادھاي رفتاري ھستن:صفات رو ساختي•
.ستآشكار وظاھرندودوام وتوصیف پذیرند وآنھا بسیار كم ا
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صفات پایھ

اختي در حقیقت منبع وسرچشمھ صفات رو س: صفات پایھ•
كاتل .ندوعلتھاي واقعي رفتار آدمي ھستند صفات پایھ بادوام
براي دستیابي بھ صفات پایھ از سھ روش شرح حال 
.،ارزشیابي خود وآزمونھاي عیني استفاده كرده است
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پویش یا ارگ

یزه كاتل واكنشھاي آدمي را ناشي از  دو صفت پایداري انگ•
منظور كاتل از .اي مي داند یكي ارگ ودیگري متا ارگ

.ارگ انگیزه ھاي ارثي است
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تعریف ارگ

استعدادي ذاتي كھ بھ صاحب آن اجازه مي دھد تا براي •
واكنش در برابر طبقات معیني از امور دیگر آمادگي 

میل :بعضي از ارگ ھا عبارتنداز. بیشتري پیدا كند
...جنسي،ترس،كنجكاوي و
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متا ارگ

ارگ  صفتي پایدار است كھ نقش انگیزش دارد،اما بر خالف•
ذاتي وفطري نیست بلكھ حاصل وناشي از محیط است 

مثل . ومشخص در جریان زندگي خود آنرا كسب مي كند
.عالیق،رغبتھاوعواطف گوناگون
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خود وخودآگاھي

یكي .از نظر كاتل مفھوم خود و خود آگاھي دو نوع است•
خود  واقعي ھمان است كھ .خود واقعي ودیگر خود آرماني

ھر كسي ھست وخود او قبول دارد وآگاه است كھ چنان 
.اما خود آرماني آن است كھ شخص آرزو دارد باشد.است
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معادلھ تشخیصي

صیت كاتل براي معلوم كردن واندازه گیري صفات پایھ شخ•
:فرمولي ارائھ كرده كھ بھ شكل زیر است

• B=(SO)+(SU)

• صفت رو ساختي+صفت پایھ=رفتار
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نظریھ آیزنك

آیزنك در بحث خود از شخصیت دو مسآلھ كلي را مطرح •
 یكي جنبھ توضیحي شخصیت است وبھ علل و.مي كند

 موجبات رفتار كاري ندارد ودیگري بررسي عوامل علي
وسببي است كھ در آن علتھاي زیر بنایي شخصیت 

.واختالفھاي بین شخصیت را تحلیل كند
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جنبھ ھاي توضیحي شخصیت

ور از لحاظ توضیحي آیزنك شخصیتھا ي افراد  را حول مح•
یي مزاجھاي چھار گانھ جالینوسي و برونگرایي و درونگرا
یونگ از لحاظ درجھ پایدار یا نا پایدار بودن قرار مي 

ھ دھدوبراي این كار از دو نوع طبقھ بندي مقولھ اي و طبق
.بندي بعدي استفاده مي كند
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جنبھ ھاي علي شخصیت

ر از لحاظ جنبھ ھاي علي شخصیت آیزنك شخصیتھا را ب•
یھ و مبناي توازن و تعادل میان تحریك و باز دارندگي توج
ل تفسیر مي كند ورابطھ میان سنخ ھاي ارثي را با فرمو

:زیر نشان مي دھد

• برون گرایي/درون گرایي -باز دارندگي*آثار محیط=
توازن تحریكي
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نظریھ ھاي كوچك یا نوار باریك 
مكان كنترل

مھم  بھ عقیده بعضي از محققان یكي از وجوه قابل مطالعھ و•
ن بھ عقیده ای. شخصیت بررسي مكان كنترل افراد است

ا محققان افراد از نظر مكان كنترل،یا بیروني ھستند ی
.دروني
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مكان كنترل
بیروني

ده این افراد داراي تصور فقدان منترل سر نوشت خود بو•
ي ومعتقدند كھ آنچھ بر آنان مي گذرد حاصل عوامل بیرون

.چون شانس ،سر نوشت،افراد دیگر ونظایر آنھاست
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مكان كنترل
دروني 

این افراد  خود را حاكم بر سرنوشت خود مي دانند •
 ومسؤلیت موفقیتھاوشكستھاي خود را خود بھ گردن مي

طقي مكان كنترل دروني بھ واقع بیني،شناخت ومن. گیرند
.بودن ھمراه است
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نظریھ ھاي كوچك یا نوار باریك 
شخصیت مایكاولي

 این تیپ شخصیت از دو دستور العمل معروف ماكیاولي•
مي  یك دستور العمل ھدف وسیلھ را توجیھ. پیروي مي كند

بر  بھترین راه كنترل داشتن. كند ودیگري دستورالعمل
مردماین است كھ بھ آنھا آنچھ را كھ دوست دارند بشنوند 

.بگوییم
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نظریھ ھاي كوچك یا نوار باریك 
Aشخصیت نوع 

یاده افراد این تیپ بطور كلي با ویژگیھاي بي قراري و ز•
حس رقابت Aدر افراد تیپ . فعال بودن مشخص مي شوند

ركات طلبي شدید،پرخاشگري،نا آرامي،سرعت در گفتار وح
.وعجول بودن بیش از حد مشاھده میشوند
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نظریھ ھاي كوچك یا نوار باریك 
یا اقتدار طلبFشخصیت نوع 

عدم -يتحجر فكر:برخي از ویژگیھاي شخصیت عبارتند از•
 گذشت در برابر خطاي دیگران،داراي تمایالت تبعیض

گو ادي،شدیدآخود محور،تملق نسبت بھ منابع قدرت،اما زور
.بھ زیر دست،طرفدار مجازاتھاي سخت وخشن
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)انسان گرایانھ(نظریھ ھاي بشر دوستانھ

این دستھ از نظریھ ھا در واقع در عرصھ مخالفت با دو •
مكتب  این.دیدگاه روان كاوانھ و رفتارگرایانھ شكل گرفتند

.عمدتآبوسیلھ آبراھام مزلو وكارل راجرزعرضھ شده است
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نظریھ آبراھام مزلو

 نظریھ مزلو از افراد داراي اختالف عاطفي سرچشمھ نمي•
.ت گیرد بلكھ از سالمترین شخصیتھا منشا گرفتھ اس

ب سلسلھ مراتب نیازھاي عنوان شده بوسیلھ مزلو بازتا•
.تجربیات دوران كودكي او در فقر ،انزواو تنھایي است
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سلسلھ مراتب نیازھاي مزلو

،سلسلھ مراتب نیازھا شامل نیازھاي فیزیولوژیایي    •

نیازھاي ایمني،نیازھاي تعلق وعشق ،نیازھاي حرمت و 
.نیازھاي خود شكوفایي است
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سلسلھ مراتب نیازھاي مزلو
.تر استھر چھ نیازي از نظر سلسلھ مراتب در رده پائین ترباشد قوت،توانایي واولیت آن بیش•

نیازبراي خود شكوفایي

از سوي خود و دیگران-نیازھاي حرمت

نیازھاي تعلق داشتن وعشق

امنیت،نظم وثبات-نیازھاي ایمني

فغذا،آب،جنس مخال-نیازھاي فیزیولوژیایي
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افراد خود شكوفا

ھ او تحقیقات مزلو در مورد بھترین و سالمترین افرادي ك•
د آنھا را جوانھ رویان بشریت یا افراد خود شكوفا مي نام

.پایھ و اساس نظریھ شخصیت اوست

فراد مزلو در جریان مطالعاتش بھ این تصور رسید كھ این ا•
.  از نظر عوامل انگیزشي تفاوت دارند
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ویژگیھاي افراد خود شكوفا

:تاین ویژگیھا از سوي مزلو بھ این صورت عنوان شده اس•

پذیرش خود ، -2ادراكي بسیار كارآور از واقعیتھا   -1
خود انگیختگي ،سادگي،و -3دیگران و طبیعت بطور كلي   

تمركز روي مشكالت بجاي تمر كز روي -4طبیعي بودن   
نیاز بھ داشتن استقالل و حریم خصوصي  -5خود   

علقھ اجتماعي-7تجربھ ھاي متعا لي و صوفیانھ -6

مقاومت در برابر -10روابط میان فردي  -9خالق بودن  -8
.......فرھنگ پذیري    و 
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اختالالت شخصیت 

 اختالالت شخصیت دستھ اي از اختالالت ھستند كھ با•
الگوھاي دیگر اختالالت رواني مانند روان رنجوري 

.تفاوت دارند)پسیكوز(و روان پریشي )نوروز(

تاري اصطالح اختالالت شخصیت براي توصیف الگوي رف•
و  خاصي ،كھ براي دیگران زیان آور ھستند یا منبع لذت

 پاداش دھنده آن الگوي رفتاري از نظر اجتماعي مضر یا
.غیر قانوني شناختھ شده است بھ كار میرود
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عمده ترین اختالالت شخصیت

ه در كتاب راھنماي تشخیصي و آماري بیماریھاي رواني د•
:الگوي اختالل شخصیت بشرح زیر معرفي شده است

شخصیت ناكار آور-2پرخاشگر        -شخصیت نافعال-1

شخصیت ضعیف-4شخصیت ھیستریایي              -3

شخصیت اسكزوئیدي-6شخصیت ادواري خوي        -5

شخصیت انفجاري -8عملي -شخصیت وسواسي فكري-7

شخصیت ضداجتماعي -9شخصیت پارانویایي          -9

www.iehe.ir



پرخاشگر -شخصیت نافعال

ت،یا این الگوي شخصیتي با اخم كردن ،طفره رفتن،سماج•
ناكار آمدي عمدي كھ بھ قصد ناكام كردن دیگران انجام

.مي گیرد مشخص مي شود   

بلكھ ظاھرا .معموال از آنھا مخالفت آشكاري دیده نمي شود•
.نگرش ھمكاري و پذیرش مشاھده مي شود
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شخصیت ناكارآور

بھ  یك شخصیت ناكارآور.یك طبقھ نھ چندان نا معمول است•
ا كمتر ام. پرخاشگر ،نافعال است-اندازه یك شخصیت نافعال

.متمایل بھ ارتباط با دیگران است

دان داراي اختالالتي چون عدم ثبات ،قضاوت ضعیف و فق•
.اشتیاق بدني ،عاطفي است
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شخصیت ھیستر یایي

 این شخصیت نشان دھنده الگویي از عدم ثبات عاطفي•
،فزون واكنشي ،خود نمایشي ،خود محوري ،وابستگي 

.واتكاء بھ دیگران است

.جستجوي توجھ دیگران ،ویژگي اصلي و دایمي اوست•

 بقراط ھیستري را بھ زھدان منحرف نسبت داده و ازدواج•
.را توصیھ مي كند
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شخصیت ادواري خوي

ریایي این شخصیت از لحاظ مرحلھ فعالي بھ شخصیت ھیست•
ت بسیار شبیھ است اما از لحاظ گوشھ گیري بھ شخصی

.اسكیزوئیدي شباھت دارد

شخصیت ادواري خوي حالت مالیمي از روان پریشي •
.افسردگي است -شیدایي
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شخصیت اسكیزوئیدي

یت با این شخص.شخصیت اسكیزوئیدي با خود بیگانھ است•
د ویژگیھایي از قبیل خجول بودن ،حساسیت بیش از ح
،انزوا، مردم گریزي، و اجتناب از روابط نزدیك یا 

.بخصوص روابط رقابت آمیز مشخص شده است
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شخصیت ضعیف

نگي مانند شخصیت اسكیزوئیدي با ویژگي از خود بیگا•
.مشخص مي شود

دن، و این شخصیت با سطح پائیني از انرژي ،زود خستھ ش•
ف شخصیت ضعی.فقدان اشتیاق و عالقھ مشخص مي شود

ماعي با عالقھ بسیار كمي بھ برقراري ارتباطات متقابل اجت
.دیگران دارد

www.iehe.ir



شخصیت پارانویایي

این شخصیت ،بھ صورت فردي حسود، شكاك ،خشك و •
.انعطاف ناپذیر ،و بیش از حد حساس توصیف شده است

اعي غیر شخصیت پارانویایي الگویي از روابط متقابل اجتم•
صیر تق(رضایت بخش و نامطلوب ،ھمراه با این توضیح  كھ

 نیز از) با دیگران است ،آنھا بدند آنھا مرا دوست ندارند
.ویژگیھاي پارانویایي است
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عملي –شخصیت وسواسي فكري 

ودن این شخصیت داراي ویژگي از خود بیگانگي و فعال ب•
 خشكي ،زیاده از حد با وجدان و وظیفھ شناس بودن.است

،باز دارھاي قوي در برابر خود جلوه گري و آرمش از 
.دیگرمشخصھ ھاي این شخصیت است
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شخصیت انفجاري

 شخصیت انفجاري یا صرع واره غالبا از نظر سازگاري•
اما در دوره ھاي خشم انفجاري از خود از .بھنجار است

نظر پرخاشگري و از خود بیگانگي راه افراط را مي 
.پیماید

اصطالح صرع واره بھ فراموشي كھ این افراد در طول •
انفجارھاي پرخاشجویانھ خود تجربھ مي كنند اطالق 

.مي شود•
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شخصیت ضد اجتماعي

ختالل این شخصیت بیشترین نظریھ پردازیھا را در زمینھ ا•
.شخصیت بھ خود اختصاص داده است

ي از سوي بعضي از محققان با اسامي دیگر چون دیوانگ•
.اخالقي یا كند ذھني اخالقي نامیده شده است 

 بعضي از ویژگیھاي آن با رشد ناكافي وجدان ،خود مدار•
ن از بودن ،فقدان احساس گناه ،عدم توانایي بھ درس گرفت

 از اشتباھات گذشتھ و برخي صفات دیگر مشخص مي
.شود
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پایان
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2015/12/05شنبھ،  1

به نام خدا

”شناسی تربیتی روان”   
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2015/12/05شنبھ،  2

”ی روان شناسی تربیت” 
Educational 

Psychology

که هدف  شاخه اي از علم روان شناسی است) تربیتی(روان شناسی پرورشی   
.آن کمک به پرورشکاران در امر پرورش  است

در امر  روانشناسی پرورشی یعنی کاربرد اصول و قوانین علم روان شناسی

.پرورش
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2015/12/05شنبھ،  3

”شناسی  روان” 

Psychology

ار ویعنی مطالعه علمی رفت ناسیان شرو

فرایند هاي ذهنی 
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2015/12/05شنبھ،  4

”معلمان کارآمد ” 

پرورش مهارتهاي فکري.   1

ایجاد خود پنداره و انگیزش.   2

اداره محیط کالس.   3

درس دادن.   4

ارزیابی یادگیري.   5

پاسخگویی به نیازهاي دانش آموزان خاص.   6

یادگیري مادام ا لعمر.   7
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2015/12/05شنبھ،  5

“رویکردهاي       روانشناسی” 

شناختی

پدیدار 

شناختی

زیست 
 شناختی

روانکاوي

رفتاري

روانشناسی
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2015/12/05شنبھ،  6

”رویکرد رفتاري ” 

دار  رویکرد رفتاري تنها به آن دسته از فعالیتهاي برونی جان•
.یري باشندگتوجه دارد که قابل مشاهده و اندازه 

ین بار در  این نظر که تنها رفتار باید موضوع روانسناسی باشد اول•
.عنوان شد واتسوننیمه اول قرن بیستم توسط 

روان  ( اسکینرپس از ایشان روانشناسان دیگري ازجمله •
.این دیدگاه را توسعه دادند)پاسخ-شناسی محرك

www.iehe.ir
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”رویکرد شناختی ” 

رویکرد شناختی با فرایندهایی مانند ادراك،به خاطر سپردن،  •
روکار استدالل،تصمیم گیري،حل مسئله، و نیز رابطه اینها با رفتار س

.دارند

.این دیدگاه واکنشی در مقابل محدودیتهاي  دیدگاه رفتاري است•

یج جالبی  در این دیدگاه بر اساس مقایسه ذهن انسان با کامپیوتر به نتا•
.رسید ند

www.iehe.ir
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”رویکرد روانکاوي ” 

ه در  در رویکرد روانکاوي تاکید بر انگیزه هاي ناهشیار است که ریش•
.تکانه هاي جنسی و پرخاشگرانه ي واپس رانده دارد

رن روانکاوي را در اوایل ق فرویدهمزمان با رشد رفتارگرایی در آمریکا، •
.بیستم در اروپا پایه گذاري کرد

در   فرض بنیادي در این نظریه این است که بخش عمده رفتار،ریشه•

.دارد فرایندهاي ناهشیار

www.iehe.ir
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”رویکرد زیست شناختی ” 

رویکرد زیست شناختی در پی آن است که اعمال را به  •
اط  رویدادهایی در بدن ،به ویژه در مغز و دستگاه عصبی ، ارتب

دهد

این   براي مثال در رویکرد زیستی به افسردگی سعی می شود•
ه اختالل بر حسب تغییرات غیر عادي در میزان انتقال دهند

.هاي عصبی تبیین شود

لف رویکرد  زیست شناختی د رزمینه کارکرد قسمتهاي مخت•
.مغز پیشرفت هاي چشمگیري داشته است

www.iehe.ir
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” رویکرد پدیدار شناختی” 

ر جهت رویکرد پدیدارشناختی بر تجربه هاي ذهنی فرد و انگیزش د•
.خودشکوفایی تاکید می ورزد

ات و روان شناسی پدیدار شناختی یا انسان گرا بیشتر با ادبی  •
.معارف انسانی  د مساز است تا با علم

طبق این نظریه در همه ي ما این نیاز اساسی وجود دارد که   •
یشرفتی  توانایی بالقوه ي خود را تا باالترین حد شکوفا سازیم و به پ

.فراتر از سطح کنونی خود دست یابیم

www.iehe.ir
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 شاخه هاي علوم از جمله

روانشناسی

:کاربردي
حل مسائل روزمره     
پیشبرد دانش در زمینه خاص        
موارد استفاده اصول نظریه       

:بنیادي
کشف مجهوالت

افزایش دانش بشر 
بیان نظریه  علمی 

اندیشه و عالیق شخصی       

www.iehe.ir
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”پرورش ” 

Education

دایت  پرورش به جریان یا فرایندي منظم و مستمر گفته می شود که هدف آن ه
ی  یا به طور کل.. (رشد ابعاد مختلف جسمانی، شناختی، عاطفی، اجتماعی، و

پرورش یابندگان در جهت کسب و درك معارف  ) رشد همه جانبه شخصیت 
بشري و هنجار هاي مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن  

.استعدادهاي آنان است

www.iehe.ir
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”آموزش ” 

Instruction

اختن  آموزش به فعالیتهایی گفته می شود که با هدف آسان س
ین  یادگیري از سوي آموزگار یا معلم طرح ریزي  می شود و ب

ل  آموزگار و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقاب
.جریان می یابد

www.iehe.ir
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”مراحل عمومی آموزش ” 
1مرحله 

پیش از آموزش

2مرحله 

پیش و ضمن  
آموزش

3مرحله 

آموزش

4مرحله 

پس از  
آموزش

انتخاب و تدوین  .
هدفها

شناخت    .
یادگیرندگان

روان شناسی  
یادگیري

اتگیزش

 انتخاب و کاربست روش
ها و فنون تدریس

ارزشیابی

www.iehe.ir
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طرح هفت مرحله اي هدف گزینه اي

www.iehe.ir
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1
دانش آموز

2
جامعه

3
موضوع درسی

  :منابع

قتیهدف هاي کلی یا غایتهاي پرورشی مو -4

6
روان شناسی پرورشی

5
فلسفه آموزش و پرورش

              

شده هدفهاي کلی یا غایتهاي پذیرفته -7

هدف هاي آموزشی

:مالک ھا

www.iehe.ir
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هدف هاي دقیق آموزشی

هد فهاي  آموزشی بیاناتی هستند در باره نوع عملکردي     

.که از دانش آموزان انتظار می رود

یا     هد فهاي رفتاريبراي هد فهاي  آموزشی اصطالح         
.پیشنهاد میگردد هدفهاي آموزشی رفتاري  

هدفهاي آموزشی رفتاري بر حسب عملکرد یا رفتار مشاهده      

.پذیر و اندازه پذیر یادگیرنده بیان می شود

www.iehe.ir
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  هد فهاي غیر رفتاريو   هد فهاي رفتاريتفاوت 

:نمونه هدف هاي غیر رفتاري

دن  معنی و مفهوم طبقه بندي کر
.را بفهمد

تاریخ ساسانیان را بداند.

ددستور زبان فارسی را درك کن.

تعریف اتم را بداند.

:نمونه هدف هاي رفتاري 

ا را فایده طبقه بندي کردن اشی
.بیان بکند

  علت هاي مهم سقوط ساسانیان
.را توضیح دهد

  فاعل،فعل،و مفعول جمله هاي
.کتاب را معین کند

اتم را تعریف کند.

www.iehe.ir
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هدفهاي آموزشی رفتاري فواید استفاده از 

.کار طرح و اجراي آموزش را براي معلم آسان می کند.   1

عمل ارزشیابی معلم از آموخته هاي دانش آموزان آسان .   2
.میشود

.کمک به یادگیرندگان در امر یادگیري .   3

ثر  فراهم نمودن امکانات براي مسئوالن پرورشی و معلمان در ا.   4
.بخشی کار آنهاست

www.iehe.ir
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هد فهاي آموزشی ا نواع 

هدفهاي پایانی هد فهاي بین راه  هد فهاي ورودي

www.iehe.ir



2015/12/05شنبھ،  21

)بلوم ( طبقه بندي  هد فهاي آموزشی 

هد فهاي آموزشی

حرکتی-حوزه روا نی -3 حوزه عاطفی -2  حوزه شناختی -1

www.iehe.ir
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)حوزه شناختی(طبقه بندي هد فهاي آموزشی 

ارزشیابی

ترکیب

تحلیل

کاربستن

فهمیدن

دانش

ترکیب

تحلیل

کاربستن

فهمیدن

دانش

تحلیل

کاربستن

فهمیدن

دانش

کاربستن

فهمیدن

دانش

فهمیدن

دانش www.iehe.irدانش
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)حوزه عاطفی(طبقه بندي هد فهاي آموزشی 

ا و  حساسیت نسبت به وجود بعضی پدیده ه          )توجه کردن(دریافت کردن. 1
محرك هاي محیطی و میل به پذیرش آنها یا  

.توجه کردن به آنها

عالوه بر توجه کردن به محرکها، نسبت به                                                     پاسخ دادن. 2
ند، یعنی آنچه که می بیند یا می شنود فعالیت نیز میک

.به آن فعاالنه پاسخ می دهد

.  ابراز عقیده یا نگرش نسبت به یک چیز     ارزش گذاري. 3

یا  باوررفتار معرف این طبقه داراي ویژه گیهاي 

.است نگرش

د ارزشها به صورت یک نظام سازمان بندي میشو      سازمان. 4

. و روابط بین آنها مشخص می شود

 یلهشخصیت پذیرفتن ، بوس. 5

مجموعه اي از ارزشها

یا یک   تبدیل نظام ارزشی به صورت یک سبک زندگی

.دیدگاه فلسفی
www.iehe.ir
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طبقه بندي هد فهاي آموزشی
1)   حرکتی-حوزه روانی( 

حرکات کلی بدن.   1

حرکات هماهنگ ظریف.   2

رفتارهاي ارتباطی غیر کالمی.   3

ارتباط کالمی          .   4
       

)1379سیف(1970کیبلر و همکاران                                          

www.iehe.ir



2015/12/05شنبھ،  25

طبقه بندي هد فهاي آموزشی
  2)    حرکتی-حوزه روانی( 

ادراك.   1

آمادگی.   2

)عمل کردن با هدایت الگو(پاسخ هدایت شده.   3

)توانایی انجام یک تکلیف به طور عادتی و خودکار(مکانیسم.   4

)انجام یک تکلیف با میزان باالیی ازمهارت(پاسخ پیچیده اشکار.   5

)استفاده از مهارتهاي قبال آموخته شده (انطباق.   6

)خلق الگوهاي تازه حرکتی در برخورد با موقعیتهاي جدید(ابتکار.   7

)1379سیف(1972سیمپسون                                                     
www.iehe.ir
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”رفتار ورودي ” 

ازه پیش  آنچه یادگیرنده قبال آموخته که براي یادگیري مطالب ت
ی  نیاز محسوب میشود و همچنین کلیه تجارب مثبت و منف

 حاصل از آموخته هاي قبلی او را که بر یادگیري مطلب تازه
.موثرند رفتارهاي ورودي او می نامیم

www.iehe.ir
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”ویژگیهاي ورودي یادگیرندگان ” 

  شامل دانش و مهارتهاي شناختی    
پیش نیاز درس

شامل عالقه ها و انگیزه هاي      
یادگیرنده در رابطه با درس

  شامل آمادگیها ومهارتهاي بدنی    
یادگیرنده

:شناختی .   1

:عاطفی.   2

:حرکتی –روانی .   3

www.iehe.ir
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“سبکهاي یادگیري” 

  طریقی که شخص موضوعها را ادراك
میکند،اطالعات را به خاطرمی سپارد ،در 
ی  باره مطالب می اند یشد،و مسائل را حل م

.کند

  در بر گیرنده شخصیت و ویژه گیهاي
ها کار  هیجانی یادگیرنده ، مانند پشتکار،تن

ا رد  کردن یا با دیگران کارکردن، پذیرش ی
.  تقویت کننده هاي بیرونی است

نده جنبه زیست شناختی دارند و در برگیر
ر واکنش فرد به محیط فیزیکی موثر ب

.یاذگیري او هستند

:  سبکهاي یادگیري شناختی.   1

:سبکهاي یادگیري عاطفی.   2

:یسبکهاي یادگیري فیزیولوژیک.   3

www.iehe.ir
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 :سبکهاي یادگیري شناختی

)تحلیلی نگر(مینهو نابسته به ز) کلی نگر(سبکهاي وابسته به زمینه.   1

)سرعت یادگیري(سبکهاي تکانشی و تاملی              .   2

سبکهاي همگرا،واگرا،جذب کننده ،و انطباق یابنده.   3

www.iehe.ir
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”روان شناسی رشد ” 

ات  روان شناسی رشد ، علمی است که جریان تحوالت و تغییر      
از  (جسمی ، ذهنی ، عاطفی و عملکرد فرد را در طول عمر 

.مطالعه میکند)لحظه انعقاد نطفه تا همگام مرگ

www.iehe.ir
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“اصول روان شناسی رشد ” 
.رشد جریانی مرحله اي و پیوسته است.  1             

.رشد داراي الگوهاي قابل پیش بینی است.  2             
پیرامونی -قانون مرکزي -پایی    ب –قانون سري  -الف             

تفاوتهاي فردي در رشد.  3             
.نباید انتظار داشت تمام کودکان یک سن مشابه ، شیوه رفتار معینی داشته باشند) 1        
.تفاوتهاي فردي،اعتبار و مسئولیت ویژهاي براي هر فرد ایجاد میکندو به او وجود مستقل می بخشد) 2        
.براي تربیت کودکان نمی توان از روش هاي مشابه استفاده کرد) 3        

.رشد داراي ابعاد مختلف و فرایندي پیچیده است.  4             
رشد حسمی و حرکتی )1                 
)شناختی ،عاطفی،اجتماعی،اخالقی(رشد روانی) 2                 

دوره هاي حساس در رشد.  5           
www.iehe.ir
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عوامل موثر در رشد

محیط وراثت

تفاوتهاي خانوادگی
تفاوتهاي

اجتماعی-اقتصادي 
تفاوتهاي فرهنگی

www.iehe.ir
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“ابعاد ارتباط با فرزند ” 

شیوه هاي فرزند پروري

+ -پذیرش

+

-

کنترل

مستبد قاطعانه

بی بند و بارسهل گیرانه

www.iehe.ir
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”طبقه بندي نظریه هاي رشد ” 

 عالقه مند به بررسی ماهیت
شناخت و جنبه هاي مختلف آن 

.در انسان است

م  به یادگیري اطالعات و رفتار،اع
ه از اجتماعی و غیر اجتماعی تکی

.دارد

یر به تحلیل حاالت عاطفی و تاث
.آنها بر رفتار انسان توجه دارد

نظریه هاي شناختی.   1

نظریه هاي یادگیري.   2

نظریه هاي روانکاوي.   3

www.iehe.ir
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“مقایسه نظریه هاي رشد”

نظریه             

موضوع

روانکاويیادگیريشناختی

ل  فعاالنه به دنباماهیت انسان. 1

درك و کشف

 بوسیله تجربه

شکل میگیرد

غرایز قدرتمند  

درونی

ر رسیدن به تفکهدف رشد.2

انتزاعی

سازگاري با 

محیط

 کنترل هیجانات

و انگیزه ها

د  چگونگی رش. 3

انسان

پیوستگی  در  
رشد

فرایند مداوم  

تغییر رفتار
رشد مرحله اي

  تاثیر وراثت و. 4

محیط بر رشد

کنش متقابل 

محیط و وراثت
محیط و وراثتمحیط نگر

www.iehe.ir
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” نظریه رشد شناختی پیاژه” 
   تعاملا ی کنش متقابلدر نظریه رشد یا تحول شناختی پیاژه 

ی بین جاندار و محیطی که در آ ن زندگی می کند نقش اساس
.دارد

ین  زندگی در نظریه پیاژه تعاملی خالق است که بدون وقفه ب
.جاندار و محیط زندگی او در جریان می یابد

م این تعامل یا مبادله بین شخص و محیط به دو صورت انجا
:میگیرد 

ت  نام دارد،و دیگري درونی اس سازگاريیکی برونی است که      
.نامیده شده است سازمانکه 

www.iehe.ir
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”سازمان”  --و --”  سازگاري”

د  سازمان به این مطلب اشاره می کن
که اعمال ذهنی پراکنده و 

ها با نامرتبط نیستند ، بلکه آن
.یکدیگر هماهنگی کامل دارند

  سازگاري و سازمان جدا از یکدیگر
ه نیستند  و مکمل یکدیگر ب

.حساب می آیند

ا سازگاري جنبه برخورد و سازش ب
محیط را در تعامل بین فرد و 

.محیط نشان می دهد

  جذبفرایند سازگاري به دو صورت 
.انجام می گیرد انطباقو 

جذب مستلزم بروز : جذب. 1
ب  پاسخی است که از پیش کس

.شده است

 انطباق یعنی تغییر:انطباق. 2
پاسخها بنا به خواستهاي  

.محیط
www.iehe.ir
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” مراحل رشد شناختی از دیدگاه پیاژه” 

)از تولد تا دو سالگی(مرحله حسی و حرکتی .  1
.  جهان را از راه حواس و فعالیتهاي حرکتی کشف می کند      

شناخت علت و معلولی-درك مفهوم بقا شی                

)از دو تا هفت سالگی(مرحله پیش عملیاتی .  2
.  به تدریج تفکر نمادین ظاهر می شود        

عدم توانایی طبقه بندي اشیا و امور بر حسب قوانین  منطقی-خودمحور

)از هفت تا یازده سالگی(مرحله عملیات عینی .  3
.دکودکان به طور کامال منطقی  می اندیشند ، اما بر حسب امور عینی و محسوس نه انتزاعی و مجر

درك مفاهیم عدد وکار کردن با اعداد-توانایی طبقه بندي 

)از یازده تا پانزده سالگی(مرحله عملیات صوري .  4
.قیاسی داشته باشد و به آنچه موجود نیست بیندیشد-نوجوان می تواند استدالل فرضیه اي
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رشد عاطفی و اجتماعی 

 سازگاري دانش آموزان با محیط مدرسه و شرکت در
ق فعالیتهاي دسته جمعی ، نداشتن حواس پرتی ، دقی

بودن به مطالب در هنگام تدریس ، نترسیدن ، 
برخورداري از آرامش خاطر و اعتماد به نفس از جمله  

ه معلم باید ب. عالئم بارز رشد عاطفی و اجتماعی است 
 تفاوتهاي فردي دانش آموزان توجه نماید وسعی نماید

 زمینه هاي مساعدي براي شرکت تمامی دانش آموزان در

.فعالیتهاي کالس فراهم نماید
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تعریف هیجان 

یا  تغیرات ناگهانی که بعد از یک ادراك حسی
د و تصور و یاد آوري آن در رفتار پیدا می شون

با اظطراب بدنی همراهند هیجان نامیده می 

.شود
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آثار هیجان  
فکر و عمل   –تداعی  –دقت  :اثر هیجان در رفتارهاي ذهنی

  خیال-

ات و رفتار هیجانی همواره با یک نوع تغییر :اثر هیجان در بدن
کند  اظطرابها ي بدنی توام است  و بر همه دستگا ههاي بدن اثرمی
که موجب اختالل آنها می شود اثر ظاهري آن در بدن همان  

که  آثار هیجان.تغییراتی هستند که درچهره فرد دیده می شوند
  در چهره افراد ظاهرمی شوند در زندگی اجتماعی بسیار موثرند

 ندزیرا همین آثار وعالئم هیجان زبان طبیعی بین مردم می باش

زندگی بدون هیجان هرگز   : اثر هیجان در زندگی انسان
  ایجاد هیجانهایی در افراد. زندگی به معناي واقعی نخواهد شد 

وز  مانند برپا کردن ر. درمواقع گوناگون و مقتضی ضروري است 
دادن هدیه به دانش آموزان ممتاز   –جشن تولد 
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 عوامل موثر بر هیجانها

خستگی

ناتندرستی

 موقع روز

هوش

  محیط اجتماعی

  روابط خانوادگی

سطح آرزو
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“یادگیري” 

Learning

فتاري که در اثر یادگیري یعنی  تغییر نسبتا پایدار در رفتار یا توان ر
.تجربه ایجاد  شود

 تغییر

نسبتا پایدار تغییر  

در توان رفتارينسبتا پایدار  تغییر 

بر اثر تجربه  در توان رفتاري نسبتا پایدار تغییر
www.iehe.ir
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” طبقه بندي نظریه هاي یادکیري” 

و  نظریه معنی دار -نظریه گشتالت
یادگیري مشاهده اي

 پاسخگر(شرطی سازي کالسیک(-  
)فعال(شرطی سازي کنشگر

نظام یاد

نظریه هاي شناختی.  1

نظریه هاي رفتاري.  2

نظریه خبر پردازي.  3
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سازي پاسخگر نظریه شرطی) 1

وف ارائه  نام پاول این نظریه که توسط یک فیزیولوژیست روسی به
  ها و تأثیر تجارب یادگیري را بر آنها توضیح گردید، بازتاب

.دهد می

پاولوف بعداز یک عمل جراحی بر روي گلو و غده بزاقی سگ و  

اي به این غده میزان ترشح بزاق این حیوان را در   اتصال لوله
ی نمود، ارائه غذا به تنهای گیري می شرایط آزمکایشگاهی اندازه

د  وي کشف کرد که اگر چن. شود باعث ترشح بزاق در حیوان می
 لحظه قبل از ارائه تکرار نمائیم، در مراحل بعد صداي زنگ به

.گردد تواند باعث ترشح بزاق می تنهایی می
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 فرایند شرطی شدن پاسخگر
1- رائه  محرکی است که به تنهایی باعث ا :محرك غیر شرطی

به عنوان  » غذا«در مثال باال . شود پاسخ از طرف جاندار می
محرك غیر شرطی است

2- در  ) ارگانیسم(پاسخی است که جاندار  :پاسخ غیر شرطی

ترشح «در مثال باال . کند قبال محرك غیر شرطی ارائه می
.در قبال ارائه غذا پاسخ غیر شرطی است» بزاق
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3- ا  محرکی است که بعد از چند بار همراهی ب :محرك شرطی

جاد  تواند پاسخ مورد نظر را ای محرك غیر ظرطی به تنهایی می
تدر مثال باال به عنوان محرك شرطی اس» صداي زنگ«. نماید

4- پاسخی است که جاندار در قبال محرك   :پاسخ شرطی

.  کند شرطی ارائه می
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) غذا(پاسخ غیر شرطی                 محرك غیر شرطی ) ترشح بزاق(

)صداي زنگ(محرك شرطی+ محرك غیر شرطی                      //             

)صداي زنگ(پاسخ شرطی                      محرك شرطی ) ترشح بزاق(
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رسازي کنشگ نظریه شرطی) 2
ورد  با توضیح یک آزمایش توسط اسکینر در مورد موش، و یک مثال در م

:پردازیم انسان به توضیح فرایند شرطی شدن کنشگر می

موش در داخل جعبه  . اي را در جعبه ازمایش خود قرار داد اسکینر موش گرسنه
ا  در حین این رفتاره. پردازد که همگی خود انگیخته است به انواع رفتارها می

) است با توجه به اینکه اهرم به لوله وصل(آورد  بصورت تصادفی اهرم را فشار می
ت  شود و موش گرسنه مقداري غذا دریاف اي غذا وارد ظرف غذا می بعداز فشار، تکه

  کند در نهایت پس از چند بار دریافت غذا میزان اهرم فشاري موش افزایش می
.یابد می

رنتیجه                             تقویت                                رفتار کنشگ             

)فشار اهرم)                        (دریافت غذا)       (افزایش رفتار اهرم فشاري(        
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کننده تقویت و تقویت

 ارائه محرك پس از یک رفتار که باعث افزایش

.می گویند تقویت گردد احتمال بروز آن می

ا  گردد ت آید و باعث می محرکی که بعداز رفتار می
 می تقویت کنندهرفتار مورد نظر تکرار گردد 

.گویند
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انواع تقویت

مثبت) ارائه محرك خوشایند(

                                                                                                    
تقویت

منفی  ) حذف محرك آزارنده(
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تنبیه

و   اگر رفتار فرد با پیامد نامطلوبی دنبال شود
احتمال انجام آن رفتار در شرایط همسان آتی  

ه شده  شود که آن رفتار تنبی گفته می. کاهش یابد
.است

نبال  ارائه محرك آزارنده یا تقویت کننده منفی به د

عیف  اش ض شود که نتیجه گفته می.رفتار نامطلــوب
.  شدن یا کاهش احتمال وقوع آن است
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آثار جانبی تنبیه
تار فرد  رفتار تنبیه شده، پس ازپایان یافتن تنبیه در خزانه رف -1

شد آن  ماند و بـه محض اینکه عامل تنبیه کننده ضعیف باقی می
.گردد رفتار مجدداً ظاهر می

.شود سبب انزجار فرد تنبیه شونده از تنبیه کننده می -2

.ودش عمل تنبیه کردن به سرعت توسط دیگران یادگرفته می -3

.شود تنبیه منجر به پرخاشگري می -4

ن  فرد تنبیه شده ممکن است رفتار نامطلوب دیگري جانشی -5
.رفتار تنبیه شده نماید

  دار باشد سرانجام ممکن است شخص هاي تنبیهی ادامه اگر روش -6
.کننده حمله نماید تنبیه شده بــه تنبیه
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فراموشی و خاموشی

اگر رفتاري براساس تقویت احتمالی بروز آن را * 

دریج به ت. ایم براي مدتی تقویت نکنیم افزایش داده
این رفتار رو به زوال و احتمال بروز آن کاهش و در 

 خاموشیبه این فرایند . شود نهایت ظاهر نمی
.گویند می

فادذه  اگر رفتار یادگرفته شده براي مدتی طوالنی است* 
ردد نگردد و یا رفتارهاي مغایر با آن رفتار تقویت گ

.گردد می فراموشرفتار یاد گرفته شده قبلی 
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تعمیم محرك و تمیز محرك
کی نیز همچنانکه گفته شد رفتار کنشگر خود انگیخته است و هیچ محر* 

هاي محیطی در آن  آورد اما با همه این حال محرك آن را بوجود نمی
جهت   بطور مثال اگر یک رفتار کنشگر است بلند کردن. تأثیر دارند

  هاي کالس و پاسخ دادن به سئوال معلم، در کالس شرکت در فعالیت
کرده   و معلم ریاضی نیز این رفتار را تقویت. معلم ریاضی صورت گیرد

یعنی  . ها ظاهر خواهد شد باشد این رفتار فقط در حضور آن محرك
به . کند آموز فوق فقط در کالس معلم ریاضی فعاالنه شرکت می دانش

.گویند می تمیز محركاین فراند 

یعنی گسترش یک رفتار در خصوص محرك به  تعمیم محرك* 

وي  هایی که بین هاي مشابه اگر ما یک غریبه را براساس شباهت محرك
نام آشناي خود صدا کنیم تعمیم محرك  و دوست خود وجود دارد به

.روي داده است
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“یادگیري مشاهده اي بندورا” 

مراحل

انگیزشی به یاد سپاري تولیديتوجه اي
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مرحله توجهی) 1
گو یا قبل از آنکه چیزي از الگو یا سرمشق یاد گرفته شود، آن ال

  تحقیقات نشان داده است. سرمشق باید مورد توجه قرار گیرد
  افرادي که داراي موقعیت ممتاز، موقعیت باال و دانش و تخصص

تانه  خوشبخ. گیرند باال باشند اکثراً مورد توجه دیگران قرار می
هاي باال  آموزان داراي ویژگی معلمان و مدیران از دید دانش

،  هاي سرمشق از لحاظ پیچیدگی گذشته از این محرك. هستند
  أخیر”تواند در فرایند توجه  برجستگی و موارد اینچنین می

به  گر مانند نیاز هاي سرمشق گیرنده یا مشاهده ویژگی. بگذارد
و  . گذارد وابستگی، اعتماد به نفس در یادگیري از راه تقلید تأثیر

گذارد،   اي اثر می مهمترین عاملی که در یادگیري مشاهده
.گردد هایی است که در ازاء توجه ارائه می تشویق
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مرحله به یادسپاري) 2
د براي اینکه اطالعات به دست آمده از راه مشاهد مفید واقع شون

به اعتقاد بندورا فرایندهاي یادداري یا . باید حفظ گردند

یادسپاري وجود دارد که در آنها اطالعات به طور نمادي و به  به
رت  شوند، نمادهایی که به صو صورت تجسمی و کالمی ذخیره می

ی  شوند، تصواویر ذخیره شده واقع تجسمی یا تصوري ذخیره می
  ها پس از یادگیري از تجارب الگو برداري شده هستند که مدت

.  ..توان مطابق با آن عمل کرد  اند و می اي قابل بازیابی مشاهده
از   ها پس پس از آنکه اطالعات بطور شناختی ذخیره شدند، مدت

  توان آنها را بطور نهان بازنمایی اي، می وقوع یادگیري مشاهده
کرد، بطور ذهنی مرورشان کرد و نیرومندشان ساخت
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یمرحله تولید یا بازآفرین) 3
 در این مرحله، رمزهاي کالمی یا تصویري موجود در

مادي، هاي ن حافظه یادگیرنده، یا به عبارت دیگر بازنمایی
له شوند، وجود این مرح  به عملکردهاي آشکار تبدیل می

اي از آن جهت ضروري است  ه در فرایند یادگیري مشاهد
که یادگیرنده با انجام عملی که در مراحل قبل مورد 

مشاهده قرار داده و به حافظه یپرده است برکم و میف 

ار  از طریق مقایسه آن با رفت. شود عملکرد خود آشنا می
 سرمشق که به یادگیرنده آن پرداخته است اشکاالت

.سازد عملکرد خود را برطرف می
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مرحله انگیزشی )4

تقویت باعث اگر چه در نظریه یادگیري مشاهده 
.  ذاردتواند در آن تأثیر بگ شود اما می یادگیري نمی

  عوامل انگیزشی از سه جنبه، یادگیري از راه
  :دهند مشاهده را تحت تأثیر قرار می

تقویت و تنبیه بیرونی  

تقویت و تنبیه جانشینی 

تقویت و تنبیه شخصی
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نظریه گشتالت)  4
 ت  رباکه ع( یادگیري از دیدگاه شناختی بر خالف دیدگاه رفتاري

ت  عبارت است از تغییر در ساخ) است از تغییر در رفتار آشکار 
.شناختی و فرآیندهاي ذهنی یادگیرنده

تی  یکی از نظریه هاي قدیمی یادگیري از دیدگاه شناخ
ی به نظریه گشتالت است که توسط روان شناسان آلمان
. نامهاي کهلر ، کافکا ، ورتایمر و لوین ارائه گردید

ل گشتالت یک اصطالح آلمانی و به معنی طرح و شک
ه کل  اما در دیدگاه گشتالتی به معنی این است ک. است 

از اجزاي تشکیل دهنده آن بیشتر است 
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قوانین  ویا اصول ادراکی
در روان شناسی گشتالت 

هم   ما اشکال و  یا محرکهاي شبیه به :قانون شباهت  - 1
.را باهم ادراك می کنیم

پدیده ها و اموري که در کنار هم و  :قانون مجاورت  - 2
.نزدیک به هم قرار دارند با هم ادراك می شوند

 شکل هاي غیر کامل و :قانون بستن یا تکمیل  - 3

.ناقص به صورت واحدهاي کامل ادراك می شوند
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سازمان ادراکی به نحوي   : قانون ادامه حوب - 4
ظایر  است که خط مستقیم به صورت مستقیم و ن

.آن به صورت منطقی ادامه می یابد

الت  شکل در نظریه گشت :قانون شکل و زمینه  - 5
و  . همان گشتالت است که فرد ادراك می کند

ی زمینه یعنی صحنه اي که شکل در آن ادراك م
.شود

ه  ما پدیده ها ، امور و اشکال را ب :قانون سادگی  - 6

  .صورت ساده شده ادراك می کنیم
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نظریه یادگیري یادگیري معنی دار ) 5

)آزوبل(
 ، و  یساخت شناخندر نظریه یادگیري معنی دار آزوبل

ا تغییرات حاصل از یادگیري در آن اساس یادگیري ر
.تشکیل می دهد

ي  آزوبل براي معنی دار کردن یادگیري بر ایجاد رابطه
ی دهد  بین یادگیریهاي قبلی و یادگیري جدید اهمیت م

ري قبال  به اعتقاد این نطریه اگر یادگیري جدید با یادگی
اق  آموخته شده پیوند پیدا کند یادگري معنی دار اتف

.خواهد افتاد
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 پیش سازمان دهنده
ن  به اعتقاد این نظریه براي ایجاد ارتبا بی

  مطالب فعلی و و مطالب فبلی ار ائه پیش
. سازمان دهنده در ابتداي یادگیري است

پیش سازمان دهنده خالصه اي کلی از کل 
اري و مطالب یادگیري است که به صورت نوشت

ه یا گفتاري در ابتداي درس یا یادگیري ارائ

.می شود
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” خبر پردازي” 

انواع حافظه

بلند مدت کوتاه مدت حسی
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”انه ویژگیهاي مهم حافظه هاي سه گ” 

مدت زمان گنجایش

نگهداري

چگونگی  

نگهداري
علت فراموشی

نسخه اي از ثانیه3تا1زیادحسی

درون داد
بی توجهی

کوتاه 

مدت

ماده7+)-(2

اطالعاتی

رمز دیداري ثانیه 30

و شنیداري

جانشینی

محو اثر

رمز دیداري ،  نا محدودنامحدودبلند مدت
شنیداري

و معنایی

تداخل

واپس زدن

یمشکالت بازیاب
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استفاده از نظریه خبرپردازي

در امر یادگیري و آموزش 

.به مطالب یادگیري توجه شود - 1

نکات مهم را از نکات غیر مهم حدا کنید و به   - 2
.نکات مهم اهمیت دهید

.مطالب جدید را به مطالب قدیم ارتباط دهید - 3

.مطالب را تکرار و مرور کنید - 4
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مطالب را به صورت سازمان یافته یاد  - 5
.بگیرید

.بر معنی مطالب تاکید داشته باشید - 6

ه در امر یادگیري فعاالنه شرکت کنید ، ن - 7
.منفعل

به جاي دوباره خوانی آن را به زبان خود  - 8

.ارائه نمایید
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"انگیزش "
ت به اعتقاد ما انگیزش حالتی اس

درونی که جهت و شدت رفتار را 
تعیین می کند 

بسیاري از روان شناسان بین انگیزه و انگیزش  
.  دتمایز قائل نشده آنها را مترادف معنی می کنن
یزه را بعضی دیگر انگیزش را عامل کلی رفتار و انگ

.عامل اختصاصی رفتار خاص می دانند
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نظریه نیازهاي مازلو
)هوا  –غذا  –آب (نیازهاي زیستی 1.

امنیت2.

محبت –عشق و تعلق 3.

تائید و شایستگی –عزت نفس 4.

کسب دانش5.

زیبایی شناختی6.

خودشکوفایی7.
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نظریه نسبت دادن  
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انفنون ایجاد انگیزش در یادگیرندگ

اهداف آموزشی را در ابتداي درس براي یادگیرندگان بیان  1.
.کنید

المتی  ک: در شرایط مقتضی از تشویق هاي کالمی استفاده کنید2.

پس از عملکرد درست   "خوب  " "مرحبا " "آفرین  "مانند 
واند از  یادگیرنده از تدابیر موثر انگیزشی است که  معلم می ت

.آن استفاده کند

.مطالب آموزشی را از ساده به دشوار ارائه نمایید3.

از ایجاد رقابت و هم چشمی در میان دانس آموزان جلوگیري  4.
.کنید

.از مثال هاي آشنا در آموزش مطالب استفاده کنید5.
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.از روش هاي متنوع آموزشی استفاده کنید6.

ي به مشارکت یادگیرندگان در امر یادگیري توجه جد7.
.نشان داده ، پیاودهاي مثبت را ارائه نمائید

مسائل و تکالیفی که به دانش آموزان می دهید نه 8.
.خیلی ساده و نه خیلی دشوار باشد

مطالب درسی را به صورت معنی دار و در ارتباط با 9.
.موقعیتهاي واقعی زندگی ارائه نمائید

.داز امتحان و آزمون براي ایجاد انگیزش استفاده کنی10.

 با برجسته کردن مطالب ، تعجب برانگیز کردن و11.
ان را پرمعنی کردن آنها سطح برانگیختگی دانش آموز

.باال ببرید
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انگیزش موفقیت تحصیلی

همه  انگیزش موفقیت تحصیلی به گرایش
جانبه فرد به ارزیابی مثبت و باال از 
از آن  توانمندیهاگفته می شود که فرد بعد

می  براي کسب موفقیت ، تالش و کوشش

نماید

www.iehe.ir



2015/12/05شنبھ،  76

یلیویژگیهاي افراد داري انگیزه موفقیت تحص

حالتی همراه  با لذت و خوشی1.

تالش و کوشش2.

موفقیت و پیشرفت تحصیلی3.

پافشاري در انجام تکالیف دشوار4.

ارزیابی مثبت از عملکرد5.

داراي معیارهاي درونی کنترل6.
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یزشعوامل تعیین کننده سطح انگ

فرد تا چه اندازه براي  :ارزش دست یابی1.
.موفقیت و رسیدن به آن ارزش قائل است

د انتظارات و اعتقادات فر :معیارهاي عملکرد2.
ه نفسدر باره تواناییها ویا به طور کلی اعتماد ب

علت یابی از شکست ها و موفقیت هاي  3.

)اسناد (نظریه نسبت دادن  : قبلی
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"آموزش  "
 کار اصلی معلم آموزش است.

  1تمامی فعالیتهاي انجام شده در مراحل 
براي آماده سازي معلم جهت آموزش   2و 

. مطالب یادگیري است 
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روش هاي آموزش  
روش سخنرانی1.

روش بحث گروهی2.

)هدایت نشده  –هدایت شده (روش اکتشافی 3.

)شاخه اي  –خطی ( آموش برنامه اي  4.

آموزش به کمک کامپیوتر5.

پس  (روش هاي آموزش راهبردهاي شناختی و فرا شناختی 6.
یادگیري   –مطالعه مشارکتی  –آموزش دو جانبه  –ختام 

)پرسیدن دو جانبه  –مشارکتی 

آموزش به کمک روش هاي تغییر رفتار7.

آموزش خالقیت8.

آموزش مفاهیم و اصول9.
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روانشناسی شخصیت

دکتر سلطانی
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هدف

 آشنائی با مفهوم شخصیت

 عوامل مؤثر در تکوین آنها

نظریه هاي مختلف شخصیت
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مقدمات و تعاریف

:هدف علمی 

آشنائی با تعاریف شخصیت                    

ضرورت مطالعه روانشناسی شخصیت                  
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معنی لغوي شخصیت 

از  . است  personalityشخصیت معادل واژه انگلیسی  -

به معناي نقابی که بازیگران بر چهـــره   personریشــــه 

.ندمیگــذاشتند گرفته شده است به این موضوع اشـاره می ک

که شخصیت هر کس ماسـکی است که او بر چهـــره میزند  
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معناي عامیانه شخصیت

در حرف این واژه به معناي چهـره مشهور و داراي صالحیت در  
مانند شخصیت سـیاســـی ،    . حوزه هـاي مختلف مـی باشد 

علمی ، هنري
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مفهوم روان شناسی واژه شخصیت

شخصیت عبارت است از ویژگی هاي جسمی ، روانی و رفتاري که 

هر فرد را از افراد دیگر متمایز می کند
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ضرورت مطالعه روان شناسی شخصیت 

ارضاي حس کنجکاوي انسان  -  

کمک به ایجاد رفتارهاي مناسب  -  

پیشگیري از اختالالت شخصی  -  

درمان نابسامانی هاي شخصی  -  
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عوامل به وجود آورنده شخصیت

:هدف کلی فصل 

آشنائی با عوامل وراثتی ، بیولوژیکی و محیطی در شکل                   
گیري شخصیت و انواع تیپهــاي شخصیتی بـر اسـاس نظریه  

پاولف
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عوامل بوجود آورنده شخصیت 

شامل ویژگیهاي جسم و توانائیهاي بالقوه : وراثـت  -  

فرایندهاي محیطی و اجتماعی که موجب بالفعل شدن : محیط  -  

توانائیهاي بالقوه میشوند
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آغاز تشکیل شخصیت 

جنسیت یا ترکیب اسپرماتوزوئید با اووم در جریان عمل لقاح  

نخستین سنگ بناي شخصیت انسان است 
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ویژگیهاي ژنتیک انسان

جفت کروموزوم است 23هر سلول انسان داراي  -  

عدد کروموزوم جنسی زنان  23سلولهاي جنسی داراي  -  

. است   XY عدد جنسی مردان  23و   XX 
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چگونگی تقسیم سلولهاي جنسی مذکر

X y

x

y
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چگونگی تقسیم سلولهاي جنسی مؤنث

X x

x

x
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ژنتیک واختالل شخصیت

هر نوع تغییر در ساختار کروموزومی و تعداد آنها موجب اختالل   -  
مثالً در اختالل منگولیسیم فرد یک کروموزوم اضافه . میشود 

دارد 
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علل ایجاد اختالالت ژنتیکی

تغییر در تعداد کروموزومها  -  

جهش در ژنها  -  

بر ژنها   X تاثیر عوامل محیطی مانند اشعه
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دستگاه اعصاب وانواع شخصیت 

دستگاه عصبی که از طریق جریانهاي عصبی فعالیتهاي انسان را    
اداره میکند در افراد مختلف یکسان نیست و تفاوتهاي آن در  

.شخصیت فرد تاثیر میگذارد
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نظریه پاولف نسبت به دستگاه اعصاب و شخصیت

چهار نوع  .در سیستم عصبی انسان تفاوتهاي فردي مشاهده میشود
 شخصیت را بر حسب آنکه درآنها برانگیختگی یا بازداري غلبه
داشته و این دو ویژگی متحرك یا متعادل باشند  بر شمرده 

است  
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انواع شخصیتها بر اساس نظر پاولف

بازداري و برانگیختگی هر دو متحرك و پر  : شخصیت دموي  -  
نوسان هستند

هر دو فرایند متعادل و راکد هستند : شخصیت بلغمی  -  

هر دو فرایند نا متعادل هستند : شخصیت صفراوي  -  

هر دو فرایند کند و راکد یا پرنوسان و : شخصیت سودائی  -  
 متحرك هستند
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هورمونها وشخصیت

• آنزیمها و هورمونهاي کنترل کنندة شخصیت و رفتار ترشحات 
مهمترین این غدد، غدد درون ریز  . غدد مختلف بدن هستند

عامل اصلی ایجاد کنندة تعادل و برقرار کنندة ثبات . هستند

.محیط داخلی بدن هستند
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هورمونها و شخصیت 

هورمونها ترشحات غدد درون ریز می باشند و فعالیت بخشهاي 
مختلف بدن را کنترل می کنند بسته به میزان ترشح 

هورمونها شخصیتهاي مختلف با ویژگیهاي جسمی ، خلقی و 

هیجانی متفاوتی ایجاد میشود  
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محیط وشخصیت 

  ویژگی هاي وراثتی براي شکوفائی نیاز به زمینه مناسب محیطی
دارند و براي تحقق هر کدام از این ویژگیها یکدورهسرنوشت 
ساز وجود دارد که اگر فرد در محیط نامناسب قرار گیرد از  

بسیاري جنبه هاي رشد شخصیت عقب مانده خواهد شد که 

قابل جبران نمی باشد 
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رشد شخصیت 

: هدف کلی    

آشنائی با ویژگیهاي رشد شخصیت کودك در دوره                    
شیرخوارگی ، پیش دبستانی ، دبستانی و بلوغ و دیدگاههاي 

مختلف در این زمینه  
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رشد شخصیت کودك 

شخصیت فرد تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیط فیزیکی و   
شیمیائی درون رحم مادر تعیین شده و بعد از تولد تحت تاثیر  

ویژگی هاي محیطی ، خانواده ، طبقه اجتماعی و فرهنگ  

جامعه رشد کرده و به صورت مراحل پیوسته شکل میگیرد  
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تولد تا  (تفاوتهاي شخصیتی در دوره شیرخوارگی 

)سالگی2

تفاوت در رشد جسمی  -  

تعداد ضربان قلب ، تنفس  (تفاوت در الگوهاي کنش خودمختار  -  
 (

تفاوت در خلق و خو  -  

تفاوت در واکنش مانع محرك   -  
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واکنش مانع محرك

الگوي رفتاري شبیه پاسخهاي زمان خواب که در آن نوزاد به    
شکل حاد این رفتارها  .تحریکات محیط اطراف پاسخ نمیدهد 

منجر به اختالل شخصیت در خود فروروي میشود 
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ثبات خلق و خو در دوران زندگی 

بر اساس نتیجه تحقیقات شیفروبیلی خلق و خو از نوزادي تا 

دوران بلوغ داراي ثبات نسبی است 
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ریشه واکنشهاي اجتماعی 

 نوزاد از بدو تولد فعاالنه با حرکاتی مانند تعقیب چشمی ، لبخند
زدن ، گریه کردن ، با مادر در تماس است و این تعامالت پایه  

اولیه واکنشهاي اجتماعی میشوند   
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نقش شیر دادن در رشد شخصیت 

  به نظر فروید شیر خوردن عالوه بر ارضاء نیاز گرسنگی عامل ایجاد
رضایت خاطر ، دلبستگی ، منبعی براي تسکین ناراحتی و 
اضطراب نوزاد است و نقش مهمی در رشد شخصیت او ایفا  

میکند 
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(Attachment ) وابستگی

. تمایل نوزاد به حفظ تماس بدنی یا ادراکی با مادر می باشد 
وابستگی به مادر موجب ایجاد روابط متقابل اجتماعی و شناخت 
افراد مؤثر در زندگی بعدي میشود و در واقع انسان را به جامعه 

.بشري پیوند میدهد 
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وابستگی در حیوانات 

 در حیوانات از جمله شمپانزه ها الگوهاي وابستگی بسیار شبیه به
این وابستگی به مادر  .انسان توسط هارلو گزارش شده است 

عامل تغذیه و امنیت خاطر براي جانور می باشد  
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محرکهاي محیطی مطلوب 

اد  یکسانی و آشنایی زیاد خسته کننده، تازگی و ناشناس بودنِ زی
ترسناك و نگران کننده است و نقطه مطلوب بین این دو 

وضعیت قرار دارد
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اضطراب 

نظیه پردازان یادگیري اجتماعی ورفتارگرایان ، اضطراب را سایق 
اکتسابی یا پاسخ هائی میدانند که از طریق تداعی بعضی  

محرکهاي معین با درد و ناراحتی نظیر صداي بلند و ناگهانی در  

کودك شکل گرفته است
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نظریه روانکاوي و اضطراب 

روانکاوي بر ریشه هاي درونی اضطراب تأکید می ورزد و عقیده 
دارد که موقعیت اضطراب زائی اصلی موقعیتی است که نوزاد به  

ند وسیله نیازها و تمایالتی که نمی تواند ارضاء یا بر آنها غلبه ک

،مغلوب میشود
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نظریه باولبی در مورد اضطراب

اضطراب یک پاسخ اولیه به جدایی از مادر پس از رشد وابستگی  

. است
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زمان اضطراب جدایی

سالگی به شدیدترین شکل بروز میکند 2اضطراب جدایی در 

اضطراب جدایی با رشد کودك و با به دست آوردن گستره اي از  

. تجربه ها فروکش می کند
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آغاز سخنگویی

پاسخگو بودن و توجه داشتن والدین مهمتر از پیچیدگی کالمی  
رشد . آنها در تعیین زودتر به حرف آمدن کودکان می باشد 

اجتماعی کودك با ظهور نخستین کلمات در آغاز سال دوم 

. شروع می شود
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رشد سخنگویی ورشد روابط اجتماعی ارتباط  
نزدیکی باهم داشته وصورتی دو جانبه دارند، زیرا  

زبان در واقع مهمترین وسیلۀ ارتباط متقابل  

.است
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علل تأخیر در رشد کالم 

سالگی بدون علت عضوي معموالً عالمت  3یا  2عدم رشد زبان تا 

وجود اختالل در روابط اجتماعی است  
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نقش الگوهاي فرزند پروري در رشد شخصیت 

ر  به طور کلی میتوان گفت که الگوهاي فرزند پروري بدون تردید د

رشد شخصیت نوزادان اهمیت ویژه اي پیدا میکند  
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نتایج الگوهاي فرزندپروري 

روشهاي آسان گیرانه اعتماد به نفس و اضطراب کمتر ایجاد   -  
  کرده اما در صورت افراط میتواند به بی قیدي و بی مسئولیتی

منجر شود 

روشهاي سخت گیرانه موجب ایجاد اضطراب ، خجالت و  -  

رفتارهاي گوشه گیرانه با پرخاشگرایه میشود
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)سالگی 2-5کودك اول(دورة پیش دبستانی 

این دوره رشد جسمی درشکل دهی شخصیت به اندازه شیر 
اما امتداد دوره قبل است از جهاتی اساسی . خوارگی مهم نیست

.و براي رشد شخصیت کودك حیاتی است
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اهمیت بازي 

ز  به نظر پیاژه بازي کلید اصلی کشف دنیاي اطراف است و یکی ا  
اساسی ترین فرایندهاي رشد دادن استعدادها در دوره پیش 

دبستانی میباشد  
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نگهداري ذهنی

تجسم اشیاء بدون حضور آنها در ذهن کودك 
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مراحل یادگیري زبان

اسامی -1  

افعال -2

حروف اضافه  -3

ضمائر -4
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خود محوري

پیاژه مراحل پایانی شکل گیري زبان را مرحلۀ خود محوري  •
می  مینامد رفتارهاي متقابل اجتماعی کودك با ارتباطات کال

.متوازن می شود
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ویژگیهاي گفتار در دوره پیش دبستانی

نفره بدون توجه به حضور   2خودمحوري کودك در مکالمات 

دیگري و گوش دادن به او، صحبت می کند 
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فرایندهاي اصلی در رشد شخصیت

وابستگی که در دورة پیش از آن نام بردیم در این دوره به صورت 
این پیوند جویی به صورت، خود را  . پیوند جویی جلوه می کند

از گروه دانستن، همکاري کردن با گروه، و سهمی از مسئولیتها  

.را به عهده گرفتن، خود نمایی می کند
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ساختار خانواده و رشد شخصیت 

خانواده هم از لحاظ تعداد اعضاء و هم از نوع ارتباطات با کودك و 
در اختیار گذاشتن امکانات مختلف در رشد شخصیت او تأثیر  

میگذارد 
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عوامل اصلی در رشد شخصیت کودك 

ساختار خانواده  -  

ردیف تولد  -  

تفاوتهاي جنسی -  

عدم حضور پدر -  

اشتغال مادر  -  

گروه همساالن  -  
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ویژگی هاي دوره دبستانی 

دوره نهفتگی وحل عقده اودیپ  -  

کاهش وابستگی به خانواده  -  

کسب مهارتهاي تحصیلی  -  

ایجاد روابط با همساالن  -  
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کارکردهاي مدرسه 

انتقال دانش  -  

انتقال ارزشها و فرهنگ جامعه  -  

ایجاد انگیزه پیشرفت  -  

اجتماعی کردن کودکان  -  
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انگیزه پیشرفت طبقه و طبقات اجتماعی 

نتایج بیشتر تحقیقات حاکی از آن است که قوي ترین انگیزه  
اما در عین حال .پیشرفت در میان طبقه متوسط دیده می شود 

در بعضی جوامع مانند ژاپن انگیزه پیشرفت در تمام طبقات 

. اجتماعی دیده می شود 
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چگونگی فرایند اجتماعی شدن 

فرایند اجتماعی شدن در جامعه ها به طور معمول با استفاده از  
پاداشهاي اجتماعی مشخص ، و دادن  .الگو و سرمشق دادن 

آموزشهاي ویژه صورت می پذیرد
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انگیزه پیشرفت درونی و بیرونی 

اما   انگیزه پیشرفت بیرونی هدفش جلب توجه و تأیید دیگران است
. ممکن است پیشرفت حاصله براي خود فرد ارضا کننده نباشد 
ولی انگیزه پیشرفت درونی بیشتر در جهت ارضاء درونی خود  

شخص است 
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پیش بینی انگیزه پیشرفت 

انتظارات اولیه والدین و پاداشهایی که براي استقالل به خود  
کودکان فراهم می کنند قابل اعتمادترین پیش بینی کننده 

انگیزه پیشرفت است  
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دوره بلوغ 

دوره بلوغ را دوره بعد از کودکی و قبل از بزرگسالی می دانند  
در غالب جامعه ها این  .سالگی  18-19تا  13-14یعنی سنین

دوره دورة تغییرات مهم در زندگی تحصیلی و اجتماعی فرد 

.است
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نظریه اریکسون و هال نسبت به دوره بلوغ 

اریکسون آن را دوره تعارض و هال آن را دوره فشار و طوفان می  

داند 
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رشد بدنی در دوره بلوغ

محور اصلی رشد بدنی دستگاه تولید مثل و ترشح هورمونهاي  

جنسی است که موجب ایجاد خصوصیات ثانویه جنسی میشود 
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نقش اطالعات در دوره بلوغ 

ارائه اطالعات مربوط به بلوغ در آستانه رسیدن نوجوانان به این  

دوره بهداشت روانی آنها را افزایش می دهد 
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رشد عقلی در دوره بلوغ 

در دوران بلوغ ، رشد عقلی از رشد جسمانی سرعت کمتري دارد 
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استقالل و تفاوتهاي جنسی 

دختران ظاهراً بیش از پسران به استقالل و خودمختاري دست می  

یابند 
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فرزندان در این دوره –رابطه والدین 

والدین باید الگوهاي رفتاري و واکنش هاي خود را مطابق با  
الزامات سنّی فرزندان خود تنظیم کنند و به آنان امکان گذر 

بدون گرفتاري و ناراحتی از این مرحله را بدهند 
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رابطه با دوستان 

گرایش به گروه همساالن و وابستگی به گروه ، دوستیهاي پایدار  
،فداکاري و وفاداري نسبت به عهد و پیمان نیز از وجوه مشخصه 

شخصیت در دوران بلوغ است
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فصل چهارم 

نظریه هاي شخصیت 

:هدف کلی فصل 

آشنایی با نظریه هاي مختلف شخصیت                   
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انواع نظریه هاي شخصیت 

الف ــ  نظریه هاي روانکاوانه فروید ، یونگ ،و آدلر 

ب ــ  نظریه هاي شناختی مانند نظریه جرج کلی   

د  ــ  نظریه هاي تحلیل عاملی شامل نظریه کاتل و آیزنک  

ج ــ نظریه هاي تیپ شناسی شامل نظریه کرچمر و شلدون   
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زیگموند فروید 

در فراي بورگ ، اخذ   1856پزشک و روان شناس اطریشی متولد 
، او ضمن فعالیتهاي پزشکی به   1881دکتراي پزشکی در سال 

به   1939تحقیقات در عصب شناسی می پرداخت و در سال 

.انگلستان مهاجرت کرد 
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سطوح فعالیتهاي روانی از دید فروید 

خود  آگاه  -  

نیمه خود آگاه  -  

نا خود آگاه  -  
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ساختار شخصیت از نظر فروید 

نهاد  -  

من یا خود  -  

من برتر یا فراخود -  
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انرژي کلی حیاتی 

به نظر فروید این عامل موجب فعالیت و پویائی انسان است و از دو 

بخش سازنده و مخرب  تشکیل شده است 
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جنسی از نظر فروید –مراحل رشد روانی 

)ماهگی  18تولد تا ( مرحله دهانی  -1  

)سالگی  4ماهگی تا  18از ( مرحله مقعدي  -2  

)سالگی  6تا  4( مرحله تناسلی  -3  

مرحله جنسی  -4  
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مکانیسمهاي دفاعی 

شیوه هاي نا خود آگاه و غیر ارادي براي کاهش اضطراب هستند و 
در واقع نوعی خودفریبی و توجیه اند و به مسخ واقعیتها می  

پردازند 
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انواع مکانیزمهاي دفاعی 

واالیش  -جابجایی             -واپس زنی           -  

همانند سازي  -درون فکنی         -برون فکنی          -  

انکار  -تثبیت                -بازگشت             -  

جبران -تبدیل یا هیستري   -دلیل تراشی         -  

www.iehe.ir



تعریف مکانیسم دفاعی واپس زنی

در این دفاع که فراموشی انتخابی نامیده می شود شخص 
رویدادهاي ناخوشایند زندگی را فراموش می کند و خاطرات 

خوش را به خاطر می آورد 
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مکانیسم جابجایی

این مکانیسم شامل انتقال احساس روانی و عاطفی از یک شخص 

یا یک شی به شخص یا شی دیگر 
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مکانیسم واالیش 

شخص امیال و خواسته هایی دارد که از سوي اجتماع غیر قابل  
قبول است و نا پسند تلقی می شود و به شکلی در می آورد که 
نه تنها از سوي جامعه پذیرفته شود بلکه مورد تشویق و پاداش 

نیز قرار میگیرد 

www.iehe.ir



برون فکنی یا فرا فکنی 

  در این مکانیسم فرد آرزوها ،تمایالت ،انگیزه ها و خصائلی ناپسند

.است به دیگران نسبت میدهند 
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درون فکنی 

شخصی خوبیها یا موفقیت هاي دیگران را به خود نسبت میدهد   
حالت فردي که مدام دم از این  . یا آنها را از خود می داند 

.میزند که فالنی را من به اینجا رسانده ام 
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مکانیسم همانندسازي 

شخص نا اگاه خود را در قالب فرد دیگري میگذارد یا خود را با او  
اهمیت این مکانیسم در رشد من  و من ِ  . یکی احساس میکند 

برتر بسیار زیاد است 
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مکانیسم بازگشت 

این مکانیسم هنگامی به کار می افتد که شخص دچار ناکامی و 
شکستها در موقعیت فعلی خود می شود ،در نتیجه از حقایق و 

ی  واقعیتهاي تلخ فعلی عقب نشینی میکند و به موقعیتی باز م

گردد که در آن راحت تر و کامیاب تر بوده است  
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مکانیسم تثبیت 

ا  تثبیت حالتی است که شخص در یک مرحله پائین تر رشد ، که ب

سن او نا مناسب است باقی می ماند و رشد نمی کند 
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مکانیسم انکار 

این مکانیسم در خدمت نپذیرفتن واقعیت ها و حقایق نا مطلوب و 
  از نظر فروید اعتقاد به جاودانگی روح ناشی. اضطراب انگیز است

از این است که انسان نمی خواهد واقعیت مرگ و فنا را بپذیرد 
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مکانیسم دلیل تراشی 

چون انسان خود را موجودي عقالنی می شناسد ،بنابر این وقتی  
بنابراین به دلیل تراشی می  . عمل نادرستی از او سر می زند 

پردازد تا عمل خود را موجه جلوه دهد 
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مکانیسم تبدیل 

در این مورد در یک ناراحتی روانی تبدیل به یک دشواري جسمی  

می شود 
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مکانیسم جبران 

در اینجا وقتی شخص در یک زمینه با شکست و نا کامی روبرو می  
شود ،تغییر مسیر داده به حوزه دیگري که در آن شانس 

موفقیت زیاد است روي می آورد  
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انتقادات به نظریه فروید 

دالیل دشمنی پسر با پدر  -  

دالیل حسادت دختران  -  

قبول دوره کمون  -  

اثبات غریزه مرگ  -  

تأکید بیش از حد برغریزه جنسی -  
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وجوه اختالف بین نظریه فروید و یونگ 

فروید به گذشته تاکید دارد ولی یونگ به گذشته و آینده در   -  

رشد شخصیت نظر دارد 
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ساختار شخصیت از نظر یونگ 

من  -1  

ناهشیار فردي  -2  

ناهشیار جمعی  -3  

پرسونا  -4  

سایه  -5  

آنیما و آنیموس  -6  

خود  -7  
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تیپ هاي شخصیتی از نظر یونگ 

درون گرا  -1  

برون گرا  -2  
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کارکردهاي تیپ هاي شخصیتی از نظر یونگ 

احساس  1  

شهود  -2  

عاطفه  -3  

تفکر  -4  
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هشت تیپ شخصیتی یونگ

برون گراي احساسی              درون گراي احساسی

برون گراي شهودي               درون گراي شهودي

برون گراي عاطفی               درون گراي عاطفی

برون گراي متفکر                 درون گراي متفکر    
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انتقادات وارد بر نظریه یونگ 

تأکید بر جنبه هاي ذهنی و نامشهود شخصیت  -  

تأکید بر اسطوره گرایی  -  

عدم اعتبار علمی  -  
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ویژگی هاي اصلی نظریه آدلر 

اصل حقارت -  

اصل برتري جوئی  -  

اسلوب زندگی  -  

خودآگاهی  -  

عالقه اجتماعی  -  

غایت و هدف زندگی  -  

خود خالق  -  
www.iehe.ir



انتقادات وارد بر نظریه آدلر 

ذهنی بودن مفاهیم  -  

غیر ممکن بودن اثبات علمی این مفاهیم  -  
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فصل پنجم 

نظریه هاي شناختی 

:هدف کلی فصل 

آشنایی با نظریه هاي شناختی شخصیت                        
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نظریه هاي شناختی شخصیت 

گروهی از نظریه ها که بر شیوه هاي شناخت مردم از محیط و از  
خودشان بنا شده و عقالنی ترین نظریه هاي مربوط به شخصیت 

هسـتند 
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نظریه شخصیت جورج کلی  

به نظر اوانسان موجودي است عقالنی و صاحب شناخت و براي  
و این  . تفسیر رویدادهاي زندگی خود سازه هایی را می سازد 

سازه ها را دانشمندان به کار می برند 
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تعریف سازه 

یک سازه شیوه نگاه کردن فرد به رویدادهاي موجود زندگی او 

. است ، شیوه تبیین یا تفسیر آن جهان 

www.iehe.ir



اصول نظریه علمی 

نظریه کلی در مورد سازه ها و چگونگی کارکرد آنها به شکل روشن 
  11و صریح عرضه شده و به صورت یک اصل موضوعه بنیادي و 

سازمان یافته است  ) نتیجه ( تکمله 
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اصل موضوعۀ بنیادي

فرایندهاي یک شخص به صورت روانشناختی به وسیلۀ طرقی که 

.او رویدادها را پیش بینی می کند کانالیزه می شود
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اصل موضوعھ بنیادی 

فرایندھای یک شخص بھ صورت روان شناختی بھ وسیلھ 
طرقی کھ او رویدادھا را پیش بینی می کند کانالیزه 

میشود 
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نتیجھ اصل موضوعی بنیادی کلی

تفاوتھای فردی  -2اصل تبعی ساختمان         -1

دو گونگی میان سازه ھا  -4روابط میان سازه ھا        -3

قابلیت پذیرش -6آزادی انتخاب               -5

سازگاری با تجارت جدید  -8تجربھ ھای تازه            -7

ااصل اشتراک  -10رقابت میان سازه ھا     -9

روابط متقابل اجتماعی  -11
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تصور کلی نسبت بھ انسان 

انسان موجودی عقالنی و صاحب اراده است کھ سازه ھای 
منحصر بھ فرد خود را می سازد و سرنوشت خویش را 

رقم می زند 
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روش کلی برای ارزیابی شخصیت 

مصاحبھ مستقیم و کشف سازه ھای مراجع 
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آزمون فھرست سازه نقش 

 پس از اینکھ مفھوم سازه فرضی بھ خوبی شناختھ شده و شکل
گرفت ،کلی آزمونی ساخت تا سازه ھایی را کھ شخص بھ 
وسیلھ آنھا افراد مھم را در زندگی خود تعبیر و تفسیر می 
کند کشف کند این آزمون کھ آزمون فھرست سازه نقش نام 

دارد شاید بیشتر با نام اختصاری REPمعروف باشد
آزمون 
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انتقادات وارد بر نظریھ کلی 

ذھنی بودن مفاھیم  - 

دشوار بودن مفاھیم آن  - 

عدم نمره گذاری عینی برای آزمون آن - 
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فصل ششم 
نظریھ ھای تیپ شناسی شخصیت 

:ھدف کلی فصل 

آشنایی با نظریھ ھای تیپ شناختی شخصیت          
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تاریخچھ نظریھ ھای تیپ شناختی 

ت را  صاحبنظران قدیمی ترین طبقھ بندی تیپ شناختی شخصیّ 
بھ بقراط و جالینوس حکمای قدیم یونان نسبت میدھند 
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تیپ ھای شخصیتی از نظر جالینوس 

سوداوی مزاج  - 

صفراوی مزاج  - 

بلغمی مزاج  - 

دموی مزاج  - 
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طبقھ بندی کرچمر 

انتشار کتاب . ارنست کرچمر روان پزشک آلمانی بود 

و با استفاده از روشھای انسان سنجی  و منش بدن ساخت
 تقسیم الغر تنانو  فربھ تنانجسمی انسانھا را بھ دو تیپ 

 نیز بھ آنان سنخ پھلوانیکرد و بعداً یک تیپ سوم بھ نام 
بھ ھر یک از این سھ سنخ جسمی یک سنخ روانی . افزود 

.مربوط می شود 
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تیپ ھای شخصیتی کرچمر 

فربھ تنان ادواری خوب  -1 

الغرتنان اسکیزوئید  -2 

سنخ پھلوانی صرع واره  -3 
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طبقھ بندی شلدون 

ویلیام شلدون دانشمند آمریکایی نیز مانند کرچمر بھ وجود 
رابطھ بین ویژگیھای جسمی و خصوصیات شخصّیتی در 

اّما برعکس کرچمر این رابطھ را . انسان اعتقاد داشت 
علّت و معلولی نمی دانست بلکھ بھ وجود رابطھ ھمبستگی 

بین تن و روان باور پیدا کرده بود  
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سھ جنبھ شخصی از نظر شلدون 

جنبھ اکتومورف  -1 

جنبھ مزورمورف -2 

جنبھ آندومورف  -3 
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تیپ ھای شخصیتی شلدون 

اندومورف ـــ لذت گرایی -1 

اکتومورف ـــ اندیشھ ورزی  -2 

مزومورف ـــ فعالّیت گرایی  -3 
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انتقاد از نظریھ تیپ شناسی 

- غفلت از خصوصیات شخصی متفاوت با تیپ  -

- وجود صفات مشترک فراوان بین تیپھای مختلف  -

-  چگونگی تأثیر تغییر تیپ بدنی در خصوصیات روانی -

- اعتبار علمی اندک  -
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فصل ھفتم 
نظریھ ھای تحلیل عاملی  

:ھدف کلی فصل 

آشنایی با نظریھ ھای تحلیل عاملی شخصیت            
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نظریھ تحلیل عاملی 

با پیشرفت آمار گرایش برای تجزیھ و تحلیل آماری 
بر اساس این نظریھ ھا . خصوصیات شخصیت رشد کرد 

شخصیت بھ عوامل کوچکتری تجزیھ شده و مورد بررسی 
قرار میگیرد  
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نظریھ کاتل درباره شخصیت 

ار بھ نظر او یک نظریھ شخصّیت باید ھدفش پیش بینی رفت
بنا بر این .آدمی در شرایط و اوضاع و احوال معین باشد 

تعریف دقیق شخصّیت مستلزم آن است کھ مفاھیم آن بھ 
.  روشنی تعریف شوند 
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مفاھیم سازنده شخصیت از نظر کاتل 

ویژگی یا صفت  -1

پویش یا ِارگ  -2

متا ارگ -3

خود و خود آگاھی  -4

معادلھ تشخیصی  -5
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طبقھ بندی اول صفات کاتل 

صفات منشی  - 

صفات تحریکی  - 

صفات توانشی  - 
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طبقھ بندی دوم صفات کاتل  

صفات عام  -1

صفات خاص  -2
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طبقھ بندی سوم صفات کاتل 

صفات روساختی  -1

صفات پایھ  -2

www.iehe.ir



تعریف ِارگ 

استعدادھای ذاتی و انگیزه ھای ارثی کھ آمادگی واکنش در 
فرد ایجاد می کند مانند نیاز بھ حمایت ، کنجکاوی و نیاز 

جنسی 
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تعریف متا ِارگ 

 صفتی پایھ است کھ نقش انگیزشی دارد ، اّما بر خالف ِارگ
ذاتی و فطری نیست ، بلکھ حاصل و ناشی از محیط است 

ھمھ .و شخص در جریان زندگی خود آنرا کسب می کند 
انگیزه ھای غیر فطری مثل عالئق ،رغبتھا ، و عواطف 

.گوناگون از جملھ متا ارگھا ھستند 
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طبقھ بندی خود 

  خود آرمانیو دیگری  خود واقعیدو نوع است یکی  خود

خود واقعی ھمان است کھ ھر کسی ھست و خود او قبول  .
اّما خود آرمانی آن است . دارد و آگاه است کھ چنان است 

.کھ شخص آرزو دارد باشد 
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معادلھ تشخیصی 

B = ( so )  +  ( su )

رفتار صفت پایھ  = صفت روساختی +
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نظریۀ آیزنك

:مسایل كلی از نظر آیزنك

*جنبھ ھای توصیفی شخصیت*

*جنبھ ھای علّی شخصیت*
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جنبھ ھای توصیفی شخصیت از نظرآیزنك

از لحاظ توصیفی آیزنك شخصیت افراد را حول محور 
مزاجھای چھار گانھ جالینوس و برونگرایی ودرونگرایی 

یونگ از لحاظ پایداری یا نا پایدار بودن قرار می دھد برای 
اینكار از دو نوع طبقھ بندی مقولھ ای وبعدی نیز استفاده 

.می كند 
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آیزنك برون گرایی، اجتماعی بودن، برتری طلبی، 
فعالیت، وصفات دیگری از این قبیل را سنخ ھای 

پدیداری نامیده است
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نقد نظریھ عاملی

روشھای تحلیل عاملی متعددند*

مسئلھ نامگذاری عاملھا *

تجزیھ شخصیت بھ عوامل مختلف*
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نظریھ ھای کوچک 

این نظریھ ھا معتقدند کھ بھ جای توجھ بھ ساختن نظریھ ھای 
جامع ،بھتر است نظریھ ھایی وضع شوند کھ تنھا یکی دو 

جنبھ از شخصیت انسان را ، اّما بطور کاملتر ،مورد 
مطالعھ و بررسی قرار دھند ،مانند نظریھ مکان کنترل و 

شخصّیت ماکیاولی  
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مکان کنترل 

بھ عقیده بعضی از محققان افراد از نظر مکان کنترل دو 
. نوعند

درونی*

بیرونی  *
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افراد مكان كنترل بیرونی

دارای تصور فقدان كنترل بر سرنوشت خود بوده و معتقدند 
كھ آنچھ بر آنان می گذرد، حاصل عوامل بیرونی چون 

شانس ، سرنوشت، افراد دیگر ونظایر آنھاست
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افراد كنترل درونی

• خود را حاكم بر سرنوشت خود می دانند و مسئولیت 
وموفقیتھا و شكستھای خود را خود بھ گردن می گیرند 
درونی ھا در جریان رفتارھا بیشتر حالت مسلط وفعال 

.دارند
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شخصّیت ماکیاولی 

 این شخصّیت تمایل بھ بیرحمی ،تدابیر خودمحورانھ در روابط
طبیعی . متقابل  وعدم اعتماد بھ دیگران و دروغگوئی دارد 

است کھ ھمھ این تدابیر در خدمت چنین افرادی برای 
بھ نظر آنھا ھدف وسیلھ را . رسیدن آنھا بھ ھدفشان است 

توجیھ میکند 
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A  ویژگیھای شخصیت نوع

 افراد این تیپ بھ طور کلی با ویژگی بی قراری و زیاده فعال
در این تیپ افراد حس رقابت . بودن مشخص می شوند 

طلبی شدید ، پرخاشجویی ، ناآرامی ،سرعت در گفتار و 
حرکات و عجول بودن بیش از حد مشاھده می شود ، بھ 

دانستھ اند   ” بیماران عجلھ و شتاب ” طوریکھ آنھا را 
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F ویژگیھای شخصیت اقتدار طلب یا نوع

تحّجر فکری ، عدم گذشت در برابر خطای دیگران ،دارای 
ھ تمایالت تبعیض نژادی ، شدیداً خود محور ، تملّق نسبت ب

منابع قدرت ، اّما زورگو بھ زیردست ،طرفدار مجازاتھای 
.سخت و خشن پیشداوری نسبت بھ اقلیت ھا 
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جنبھ توصیفی شخصّیت از نظر آیزنک

از لحاظ توصیفی آیزیک شخصّیت ھای افراد را حول محور 
مزاجھای چھارگانھ جالینوسی و برونگرائی و درونگرایی 
یونگ از لحاظ درجھ پایدار یا ناپایدار بودن قرار میدھد و 
برای اینکار از دو نوع طبقھ بندی مقولھ ای و طبقھ بندی 

ُبعدی استفاده می کند 
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فصل ھشتم 
نظریھ ھای بشر دوستانھ 

: ھدف کلی فصل 

آشنایی با نظریھ ھای بشر دوستانھ شخصیت         
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نظریھ ھای بشر دوستانھ 

این نظریھ ھا در تقابل با دیدگاه ھای روانکاوی و رفتارگرایی 
شکل گرفتھ اند بنظر آنھا روانکاوی توجھ خود را بھ جنبھ 
ه بیمارگونھ انسان معطوف کرده و رفتارگرایی نیروی بالقو

انسان را ندیده گرفتھ و دیدگاه مکانیکی دارند 
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فلسفھ نسبت بھ انسان 

انسانھا در این مکتب  بھ صورت موجوداتی فعال و خالق 
تصویر می شوند کھ تمایل و سعی در شکوفائی خود و رشد 

این مکتب عمدتاً بھ وسیلھ آبرھام . و توسعھ خود دارند 
.مزلو و کارل راجرز عرضھ شده است 
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نظریھ مزلو 

 نظریھ مزلو درباره انگیزش در واقع ھستھ نظریھ شخصّیت او
را تشکیل میدھد بھ نظر او ھر فردی دارای تعدادی 

نیازھای ذاتی است کھ فعال کننده و ھدایت کننده رفتارھای 
او است و این نیازھا غریزی ھستند 
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سلسلھ مراتب نیازھای مزلو 

نیاز برای خود شکوفائی                          
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

از سوی خود ودیگران –نیازھای حرمت                
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     

نیازھای تعلق داشتن و عشق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

امنیت،نظم،و ثبات  –نیازھای ایمنی 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

غذا،آب،جنس مخالف  –نیازھای فیزیولوژیایی 
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نیازھای شناختی

عالوه بر سلسلھ مراتب نیازھای ذکر شده ،مزلوبھ وجود 
مجموعھ دیگریاز نیازھا اعتقاد دارد کھ بھ نیاز بھ دانستن و 

او کنجکاوی و نیاز بھ دانستن را سائق . فھمیدن معروفند 
.ھایی ذاتی میداند 
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افراد خود شکوفا 

این افراد بھ نیازھای رده باالتر خود توجھ دارند ، توجھ آنان 
 بھ شکوفـا کـــردن توانھای بالقـوه خود و دانستن و فھـمیـدن

در موقعّیت آنان ،یعنی فراانگیزش ،آنان .جھان خود است 
. در جستجوی جبران کاستی ھا یا کاھش تنش خود نیستند 

ھدف آنان غنی سازی و بسط و گسترش دادن زندگی خود 
،و افزودن تنش در خود از طریق تجربھ ھای چالش انگیز 

.و متنوع است 
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ویژگیھای افراد خودشکوفا 

نیاز بھ داشتن استقالل   -تمرکز بر مشکالت           - 

تجربھ ھای متعالی -احساس قدرشناسی مداوم     - 

روابط میان فردی -عالقھ ھای اجتماعی          - 

پذیرش خود ودیگران  -ادراک کارآور از واقعیت    - 

مقاومت در برابر فرھنگ پذیری   -خود انگیختگی            - 
ساختارمنشی دموکراتیک   -
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عقده یونس 

این اصطالح بھ ترسھا و تردیدھای ما نسبت بھ توانائیھا و 
ما از حد اعالی امکانات و .قابلیتھایمان اطالق می شود 

توان خود وحشت می کنیم و ھمین وحشت مانع از اقدام ، 
دومین عامل برای . بھ استفاده از حداکثر امکانات ما است 

عدم خود شكوفایی است
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الزامات خودشکوفایی 

برآورده ساختن نیازھای پایھ محبت و امنّیت در کودکی 
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انتتقاد از نظریھ مازلو 

گروه نمونھ کوچک  - 

غیر دقیق بودن نمونھ  - 

ابزار اندازه گیری غیر مطمئن - 

تعاریف مفاھیم  -
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فصل نھم
اختالالت شخصّیت 

:ھدف کلی فصل 

آشنایی با انواع اختالالت شخصی         
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تعریف اختالالت شخصی 

این گروه از اختالالت با الگوھای رفتاری ناسازگارانھ و 
عمیقاً شکل گرفتھ ای مشخص می شوند کھ از نظر 
کیفّیت با اختالالت دیگر چون روان پریشی و روان 

. رنجوری متفاوتند 
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ویژگیھای اختالالت شخصیت 

مادام العمر و با ثبات ھستند -1

  غالباً در دوران بلوغ و پیش از آن قابل شناسایی می باشند-2
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انواع اختالالت شخصیت 

ّیت پرخاشگر ،شخصّیت ناکارآور ،شخص–شخصّیت نا فّعال 
 ھیستریایی ،شخصیت ادواری خوی، شخصیت اسکیزوئیدی

،شخصّیت ضعیف ، شخصّیت پارانویایی ،شخصّیت 
عملی ، شخصّیت انفجاری ، و شخصّیت –وسواس فکری 

جامعھ ستیز 
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پرخاشگر –شخصیت نافعال 

این الگوی شخصّیتی با اخم کردن ،طفره رفتن ،سماجت یا 
ناکارآمدی عمدی کھ بھ قصد ناکام کردن دیگران انجام می 

گیرد ،مشخص می شود 
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شخصیت ناکارآور 

–یک شخصیت ناکارآور بھ اندازه یک شخصیت نا فعال 
پرخاشگر ، نافّعال است اّما کمتر متمایل بھ ارتباط با 

این برچسب در مورد افرادی بھ کار می . دیگران است 
رود كھ رفتار آنان با پاسخھای نامفھوم بی نتیجھ بھ 

محرکھای فیزیکی ، عقلی ، اجتماعی و عاطفی مشخص 
می شود 
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شخصیت ھیستریایی 

این شخصیت نمایش دھنده الگویی از عدم ثبات عاطفی ، 
فزون واکنشی ، خودنمایشی ،خودمحوری،وابستگی و اتکاء 

این شخصّیت ،در عین حال ،فعال و .بھ دیگران است 
. برقرار کننده ارتباط است 
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شخصیت ادواری خوی

این شخصّیت کھ بیشتر در مورد مردان بھ کار میرود از لحاظ 
حاظ مرحلھ فّعالی بھ شخصّیت ھیستریایی شبیھ است اما از ل
ھ گوشھ گیری بھ شخصّیت اسکیزوئیدی شباھت داشتھ و ب

.روشنی از شخصّیت ھیستریایی قابل تمیز است 
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شخصّیت اسکیزوئیدی 

ت شخصّیتی است با ویژگیھایی از قبیل خجول بودن ،حساسی
بیش از حّد ،انزوا مردم گریزی ،و اجتناب از روابط 

. نزدیک یا بخصوص رقابت آمیز می باشد 
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شخصیت ضعیف

این شخصیت با سطح پائینی از انرژی ،زود خستھ شدن و 
شخصّیت ضعیف .فقدان اشتیاق و عالقھ مشخص می شود 

ا عالقھ بسیار کمی بھ برقراری ارتباطات متقابل اجتماعی ب
دیگران دارد ،نافعال و سلطھ پذیری است 
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شخصّیت پارانویایی

این شخصّیت فردی حسود ،شکاک ، خشک و انعطاف پذیر 
،و بیش از حد حساس می باشد 
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عملی _ شخصیت وسواسی 

از خود بیگانگی ، خشکی ،زیاده از حد باوجدان و 
وظیفھشناس بودن ، بازداری ھای قوی در برابر خود 

جلوه گری و آرامش از دیگر مشخصھ ھای این شخصیت 
است 
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شخصیت انفجاری 

این شخصیت غالباً از نظر سازگاری بھنجار است ،اما در 
دوره ھای خشم انفجاری خود از نظر پرخاشگری و از 

اصطالح صرع واره . خود بیگانگی راه افراط می پیماید 
بھ فراموشی ای کھ این افراد در طول انفجارھای 
پرخاشجویانھ خود تجربھ می کنند ، اطالق میشود 
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ویژگیھای شخصیت ضد اجتماعی 

رشد ناکافی وجدان  -1 
خودمداری -2 
لذت جوئی ، ھمراه با ھدفھای غیر واقعی  -3 
فقدان اضطراب یا احساس گناه  -4 
عدم توانایی درس گرفتن از اشتباھات  -5 
ظاھرالصالح بودن  -6 
روابط اججتماعی مطلوب  -7 
نقض انضباط -8 
دلیل تراشی  -9 
رنجاننده و ناامید کننده  -10 

www.iehe.ir



فصل دھم 
سنجش شخصّیت

:ھدف کلی فصل 

آشنایی با شیوه ھای مختلف سنجش شخصّیت            
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انواع روشھای سنجش شخصّیت 

فنون عینی  -1 

فنون فرافکن  -2 
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انواع فنون عینی سنجش شخصّیت 

مشاھده مستقیم  -1 

آزمون  -2 

پرسشنامھ -3 

فرمھای گزارش شخصی  -4 

مصاحبھ بالینی   -5 
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مشھورترین پرسشنامھ شخصی 

 مشھورترین و پر مصرف ترین پرسشنامھ شخصی شخصّیت
است  (MMPI)  سنج چند وجھی مینھ سوتا
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انواع مصاحبھ ھای بالینی 

مصاحبھ ساختدار  - 

مصاحبھ بدون ساخت  - 
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مثالي از مصاحبۀ بدون ساخت، روش تداعی آزاد •
.است كھ در روان درمانی فرویدی بكار میرود

نمونۀ مصاحبھ ھای ساخت دار كامل زمینھ یابی •
.ھای بھ وسیلۀ دولت یا سرشماری است
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ارزیابی روشھای عینی 

موضوع اعتبار و روائی آزمونھا  - 

عکس العملی شدن پاسخ ھا  - 
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مبنای روشھای فرافکن 

مبنای اصلی این روشھا ، این فرض است کھ افراد در 
موقعیتھای مختلف بھ طور غیر مستقیم مکنونات درونی 
خود را فرافکنی می کنند و اگر موقعیتھای مناسبی ایجاد 

.  شود افراد شخصّیت خود را در آنھا بروز می دھند 
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آزمونھای فرافکن 

آزمون رورشاخ  -1 

آزمون ِبنِدر -2 

آزمون آدم  -3 

TAT 4-  آزمون
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تعریف تداعی آزاد

بھ آزمودنی آزادی كامل داده می شود تا ھرچھ در ذھنش است 
.باز گو كند
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THE END
پایان
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