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جلسه اول
اهمیت ، تعریف و تکامل تاریخی مفهوم شخصیت 



مقدمه
ه هایی مانند شخصیت اساسی ترین موضوع علم روانشناسی استزیرا محور اساسی بحث در زمین

باشدیادگیری، انگیزه، ادراک، تفکر، عواطف و احساسات و هوش می 

رار داردشخصیت همانند ظرفی است که تمام پدید پدیده ها و فرایندهای روانشناختی در آن ق

ه فرد در مفهوم اولیه و اصلی شخصیت تصویری ظاهری و اجتماعی است که بر اساس نقشی ک

ی دهدیعنی دروغ فرد به اجتماع خود شخصیتی را ارائه م. جامعه بازی می کند تعیین می شود





از شخصیت چیست؟مختلفوجوه تشابه تعاریف 
عاریف مختلف وجوه تشابه ت. تعریف شخصیت بسته به نوع نظریه مکاتب و دانشمندان متفاوت است

:عبارتند از

، به شخصیت نوعی سازمان یا ساخت فرضی است و در آن رفتارها تا حدی وحدت و سازمان دارند-۱

ی فرد می توان عبارت دیگر شخصیت نوعی پدیده انتزاعی است که آن را بر اساس تفسیر رفتار بیرون

.شناخت

کامالً شبیه در اکثر تعاریف وجود تفاوت های شخصیتی بین افراد و اینکه هیچ شخصی نمی تواند-۲

شخص دیگر باشد تاکید می شود

فرد ارزیابی در بیشتر تعاریف اعتقاد بر این است که شخصیت را باید از دیدگاه تاریخچه تکاملی-۳

رونی و کرد در واقع شخصیت پدیده ای تکاملی و تدریجی است که تحت تاثیر بسیاری از عوامل د

ل می یابدبیرونی از جمله وراثت، خصوصیات جسمانی و شرایط اجتماعی قرار می گیرد و رشد و تکام



؟شخصیتترین تعریف از جامع
ابت و سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً ثمجموعه 

ازدپایدار که بر روی هم یک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز می س



عوامل تاریخی موثر در نظریه های شخصیت
چهار عامل نقش موثری در نظریه های شخصیت داشته اند که عبارتند از:

میالدی تاثیر مستقیمی بر ساخت ۱۹و ۱۸طب فرانسه و بخصوص طب بالینی اروپادر قرن های : طب بالینی اروپا( الف

سید که اختالالت برای مثال پزشک معروف فرانسوی فیلیپ پینل به این نتیجه ر. تئوری های شخصیت قرن بیستم گذاشت

برای شناخت و درمان اختالل های روانی از ۱۹و ۱۸همچنین در قرن . شدید شخصیت به اختالل های مغزی مربوط می شود

د و شرط عقیده یا تلقین به معنای تغییر رفتار فرد بر اثر قبول بی قی. روش های مختلفی از جمله روش تلقی استفاده می شد

.گفتار دیگری و عمل به آنهاست به تدریج تلقین پایه و اساس هیپنوتیزم قرار گرفت

جی و روان شناسان معیارها و روش های روانسنجی متعددی را برای اندازه گیری ارتباط بین یک محرک خار:روانسنجی( ب

و کلی بودن آنها بعد از تهیه و ساخت آزمونهای روانشناختی به امکان اندازه گیری شخصیت. یک احساس درونی تهیه کردند

.خالصه اینکه روانسنجی زمینه پژوهش های علمی در شخصیت را امکان پذیر ساخت. مفاهیم آن پی بردند



پایه گذاری شد۱۹۱۳این مکتب روانشناسی توسط روانشناس آمریکایی واتسون در سال : رفتارگرایی( ج  .

خصیت تلقی رفتارگرایان دو تاثیر مهم بر مفهوم شخصیت گذاشتند یکی اینکه یادگیری را موضوع مرکزی و محور ش

زم می می کنند، و دیگر این که شخصیت را مفهومی عینی می دانند و بررسی علمی آن را با روش ها و ابزار دقیق ال

.شمارند

شتار پیروان روانشناسی ک.این مکتب توسط ماکس ورتهایمر پایه گذاری شد۱۹۱۲در سال : روانشناسی گشتالت( د

ه همین خاطر معتقد بودند که به هیچ وجه نمی توان با تجزیه کردن پدیده های بسیار پیچیده و روانی آنها را شناخت ب

خصیت مکتب گشتالت در زمان معاصر روی نظریه های روانشناسان ش. آنها با روش قیاس از کل به جز می رسیدند

.تاثیر چشمگیری داشته است



جلسه دوم
فرضیه های اساسی درباره طبیعت بشر



مقدمه
نظریه پردازان . فرضیه های آنها به احتمال قوی ریشه در تجارب شخصی شان دارد. تمامی افراد متفکر، دارای نوعی بینش یا فرضیه در مورد طبیعت انسان هستند

:فرضیه های اساسی در مورد بشر های به قرار زیر است. شخصیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند

و اختیار در برابر جبرآزادی -

بودن در برابر غیر منطقی بودنمنطقی -

گرایی در برابر جزء گراییکل -

گرایی یا فطرت گرایی در برابر محیط گراییساخت -

پذیری در برابر ثبات یا تغییر ناپذیریتغییر -

در برابر عینیتذهنیت -

دربرابر تکامل، رشد و خودشکوفاییتعادل -

کنشی در برابر برون کنشیدرون -

ناپذیریپذیری در برابر شناخت شناخت -

ر جایی بین این ی و دنسبهمانطور که مشاهده می شود این فرضیه ها به صورت دو قطبی به صورت پیوستار ارائه شده اند؛ زیرا اغلب نظریه پردازان انسان را به طور 

.دو قطب تصور می کنند



در طبیعت و شخصیت انسان؟اختیارو جبر تاثیر 
مل یکی از سوال های اساسی که با آن روبرو هستیم این است که احساس ذهنی اختیار یا آزادی ع

؟افراد تا چه اندازه واقعیت دارد

وصیات نظریه پردازان مانند کارل راجرز روانشناس انسان گرا معتقد است که انسان فقط خصبرخی 

زد و به یک ماشین را ندارد بلکه موجودی است که تا حدودی آزادی و اختیار دارد و می تواند خود را بسا

.زندگی خود معنا ببخشد

ست که ما در غیاب در نقطه مقابل رفتارگرایانی مانند اسکینرمعتقدند که انسان مختار تصور و برداشتی ا

.یک توجیه علمی از رفتار انسان، به او نسبت می دهیم



بودنو غیر منطقی منطقی 
؟بشر از اساس موجودی منطقی است و منطق او تاثیر اساسی در رفتار روزمره او داردآیا 

ته از طور کلی شخصیت انسان توسط منطق و عقل او هدایت می شود یا خیر؟ دانشمندانی مانند جورج کلی از آن دسبه 

. استفاده کردفرآیندهای منطقی که انسان آنها را مورد استفاده قرار می دهند به عنوان مدلی برای ساختن نظریه شخصیت خود

ت او اهمیت ویژه ای او انسان را به عنوان عالم یا دانشمندی تلقی می کند که فرآیند عقلی و شناختی او در تعیین رفتار و شخصی

.دارد

ترلی بر آنها در مقابل فروید اعتقاد داشت که اکثر رفتارهای ما بر اثر انگیزه های ناخودآگاه غریزی انجام می شوند و ما هیچ کن

.نداریم



کل گرایی و جز گرایی

وجود او می تواند طرفداران نظریه کل گرایی معتقدند که طبیعت بشربه نحوی ساخته شده است که فقط با مطالعه کلیت

فتار او اما پیروان جز گرایی بر این اعتقادند که برای شناخت هر انسان باید هر قسمت از اجزای وجود و ر. او را شناخت

نند که انسان کل گرایان مکتب گشتالت یکی از مهمترین آنهاست ادعا می ک. مستقل از دیگر اجزا مورد مطالعه قرار گیرد

.فقط در کل قابل بررسی است



فطرت گرایی و محیط گرایی
چه مقدار از شخصیت ارثی است و به فطرت انسان مربوط می شود با محیط و فرهنگ ارتباط دارد؟

یات سرشتی در نظریه افراد مانند در فرویدمفهوم نهاد که در شکل گیری زیربنایی شخصیت اهمیت فراوانی دارد خصوص

ی می شود رفتارگرایان تاثیر یادگیری و شکل گیری عادت ها را که از محیط و فرهنگ ناش. و نهادی افراد مربوط می شود

محیط را در دانشمندان معاصر ارتباط متقابل و دائمی این دو عامل یعنی فطرت و. در مجموع سازنده شخصیت می دانند

ایجاد شخصیت مهم می شمارند



؟و شخصیت انسانطبیعت در پذیریو تغییر ثبات تاثیر

شخصیت آیا شخصیت فرد دائماً در حال تغییرات مهم و اساسی و بنیادی است یا برعکس ساختمان اولیه و زیربنای

انسان ثابت است و تغییراتی که در افراد میبینیم روبنایی و سطحی هستند؟

به طور اساسی و زیربنایی شکل ( سالگی۶تا ۴)فروید معتقد است که ساختمان شخصیت انسان در همان اوایل زندگی

ات می گیرد و هر گونه تغییر مهم و اصولی تا همان زمان رخ می دهد و تغییرات سال های بعد جزئی و تکرار تغییر

که شخصیت اما درمقابل افرادی مانند اریکسون و به خصوص محیط گرایان معتقدم. ساختمانی اولیه شخصیت هستند

.پدیده ای متغیر است که دائماً با تغییرات اساسی روبرو می شود

.ان اعتقاد دارندبه طور کلی اغلب نظریه پردازان شخصیت به طور کلی به ثبات و تغییر پذیری نسبی خصوصیات انس



ذهنیت و عینیت

بیرون از فرد آیا عوامل ذهنی، روانی و دنیای تجربه شخصی فرد بیشترین تأثیر را روی رفتار او می گذارد یا عوامل عینی

موثرتر است؟

یرون با دانشمندی مانند کارل راجرز معتقد است آن اندازه که برداشت فرد از واقعیت بیرون اهمیت دارد خود واقعیت ب

.  ر شخص استاهمیت نیست در مقابل رفتارگرایان معتقدند وظیفه و هدف اصلی و تحلیل علمی تشریح چگونگی رفتا

تی چگونه تکامل می یعنی باید بتواند توضیح دهد که رفتار شخص به عنوان یک سیستم فیزیکی در رابطه با شرایط زیس

.یابد شکل می گیرد و تغییر می کند



درون کنشی و برون کنشی

ش آیا انسان دارای اراده و آگاهی است و رفتارهای خود را از درون خود می سازد یا آن که مانند ماشین است و رفتارهای

پاسخ های انعکاسی به محرک های بیرونی هستند؟

.از دیدگاه درون کنشی دانشمندان مانند مازلو معتقدند منبع رفتار انسان در درون اوست و نه بیرون از او

.جود اوستبه عکس در نظریه برون کنشی اعتقاد بر این است که رفتار انسان در اصل واکنش به محرک های بیرون از و



تعادل و تکامل

کوفایی؟انگیزه حیاتی و عمومی انسان چیست گریز از تنش ها و به دست آوردن تعادل حیاتی؟یا رشد، تکامل و خودش

ادل در هر فرد برای رفع این نیازها و رسیدن به حالت تع. بر اساس نظریه تعادل انسان دارای نیازها و غرایزی است

.بدون وجود این انگیزه ها حرکتی برای رسیدن به تعادل صورت نمی گیرد. انگیزه هایی به وجود می آید

کوفایی است و از سوی دیگر طرفداران نظریه تکامل معتقدند که انگیزش اصلی در انسان گرایش به رشد تکامل و خودش

ی آورند و انسان فقط به خاطر ارضای غرایز و احتیاجاتش زندگی نمی کند،بلکه به محرک ها شرایط و هدف های جدید رو م

.به این شکل رشد و تکامل می یابد



شناخت پذیری و شناخت ناپذیر

پذیر نیست؟آیا انسان قادر است تمام مسائل مربوط به وجود خود را بدانند یا اینکه چنین امری حتی در آینده نیز امکان

عه عینی و شناخت دانشمندانی که جبری و عینی هستند مانند رفتارگرایان طبیعت بشر را کامالً قابل بررسی و قابل مطال

هنی است که در مقابل دانشمندانی مانند راجرز معتقدند دنیای تجارب درونی افراد امری کامالًشخصی و ذ. پذیر می دانند

. تدائما تغییر می کند به همین دلیل ارزیابی و دستیابی علمی به آن و شناخت آن به طور کامل میسر نیس



سالم و قوی باشید

در جلسه بعد آموزش می بینیم 
فروید-مکتب روان پویایی 


