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 مقدمات، تعاریف و سنجش شخصیتفصل اول: 

 
 تعریف شخصیت

هاروارد رسميت و نظام  شناسي آمريكا عمدتاً از طريق كار هنري موري و گوردون آلپورت در دانشگاه، مطالعة شخصيت در روان1930در دهة 
اي، گفته شده است كه كلمة اند. از نظر ريشههاي گوناگوني ارايه دادهنظران حوزة شخصيت و روانشناسي از كلمة شخصيت تعريفيافت.صاحب

گرفته شده كه به معني  Personaفرانسه است در حقيقت از ريشة التين  Personaliteانگليسي يا  Personalityكه برابر معادل كلمة شخصيت 
اي كه بر ديگران اثر گذاشتند. شخصيت جنبة آشكار منش فردي به گونهنقاب يا ماسكي بود كه در يونان و روم قديم بازيگران تئاتر بر چهره مي

توان داند كه نميدر فرهنگ روانشناسي خود شخصيت را چنان در برابر تعريف شدن مقاوم و از نظر كاربرد چنان گسترده مي است. آرتو گذاردمي
 يك عبارت ساده و منسجم دربارة آن بيان كرد.

 گیري عمده و مهم توصیف شخصیت جهت 
هاي چهارگانة صفراوي، سوداوي، به بقراط، حكيم يوناني است كه نظرية مزاج ها مربوطترين اين نظريهقديمي شناسي(:هاي سنخ )تيپـ نظريه1

هاي بدني شناسي متعلق به كرچمر و شلدون است كه كوشيدند به شكلي جالب و جذاب سنخهاي سنخبلغمي، و دموي را مطرح كرد. ديگر نظريه

شناختي از افراد به بندي سنخشود تقسيمبندي ميمكتب روانكاوي طبقهها ربط بدهند. كارل يونگ هم اگر چه عمدتاً تحت را به انواع شخصيت

 .گرا استگرا و برونصورت درون

هاي مشخصي از رفتار اي است از صفات يا شيوهها بر اين فرض مبتني هستند كه شخصيت فرد چكيدهاين دسته از نظريه هاي صفات:ـ نظريه2

هاي جديدتر، فنون تحليل عامل را در تالش براي جدا كردن ابعاد ان دادن و نظاير آنها. اما نظريهنش كردن، فكر كردن، احساس كردن، واكنش

(، هدف نظرية شخصيت 1950اند. احتماالً با نفوذترين نظريه از اين گروه نظرية ريموندكاتل است. طبق نظر كاتل )زيربنايي شخصيت به كار گرفته

 هاي رفتاري را انجام داد.بينيها پيشيم كند تا بتوان با استفاده از آن ماتريساين است كه ماتريس صفات فردي را تنظ

توان آنها را دو روي يك سكه دانست. شناختي و صفاتي مكمل يكديگرند و در واقع، ميتوجه به اين نكته ضروري است كه رويكردهاي سنخ

 متمركز است. كند،هاي صفات بر آنچه افراد را از هم متمايز ميكيد دارند؛ اما نظريهتأشناسي عمدتاً بر آنچه بين افراد مشترك است،هاي سنخنظريه

هاي كالسيك فرويد و اند نظريهاز آن جملهآيند،مجموعة بزرگي از رويكردها حول اين محور گرد مي پويايي يا روانكاوانه:هاي روانـ نظريه3

ها زياد است، اما همة آنها حاوي يك انديشة اصلي م، ساليوان، و هورناي. تمايز ميان اين نظريهشناسي اجتماعي آدلر، فراهاي روانيونگ، نظريه

شود. در اين رويكردها تأكيدي قوي بر عوامل رشدي گذاشته مشترك هستند و آن اينكه براي همة آنها شخصيت با مفهوم يكپارچگي مشخص مي

 شود.قابل توجهي هستند، در اين معني، شخصيت با منش معادل گرفته ميشود، به عالوه، مفاهيم انگيزشي داراي اهميت مي

تمركز اين مكتب بر بسط نظرية يادگيري با مطالعة شخصيت بوده است. اگر چه نظرية با نفوذي كه به طور خالص رفتارگرايانه  ـ رفتارگرايي:4

اي از ازان را به بررسي دقيق يك مسئلة بنيادي برانگيخت. چه اندازهپردگيري رفتارگرايي، ديگر نظريهباشد دربارة شخصيت وجود ندارد، جهت

هاي شخصيت مربوط است و چه مقدار آن به هماهنگي در محيط ها، صفات يا پوياييدهند به سنخثبات رفتاري كه بيشتر مردم از خود نشان مي

 هاي تقويت.و به وابستگي

قد علم كرد. شد،شناسي تصور مين واكنشي در برابر آنچه سلطة روانكاوي و رفتارگرايي بر روانگيري در اصل به عنوااين جهت گرايي:ـ انسان5

گرايي تمركز هاي ذهني برجسته شده و بركلاند كه در آن تجربهافرادي نظير مزلو، راجرز، مي و فرانكل تأكيد خود را بر پديدارشناسي گذاشته

 شود.تأكيد مي ، و بر اهميت سايق خودشكوفاييشودگرايي رفتارگرايان رد ميكاهشدارد،

خيزد. هاي طبيعي، برميسازي اثرات محيط با ويژگيپردازي در اين ديدگاه، از مسئلة متعادلبخش عمدة نظريه هاي يادگيري اجتماعي:ـ نظريه6

شود. بخش عمدة تحقيقات در شوند، برخورد ميب ميهايي از رفتار كه در يك زمينة اجتماعي كساما، با مفهوم شخصيت، در اينجا به عنوان جنبه
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هاي اجتماعي ارايه توانند توصيف قابل قبولي از قواعد رفتار در زمينهاي به عنوان سازوكارهايي كه ميو يادگيري مشاهده اين ديدگاه بر الگوگيري

 متمركز بوده است. دهند،

اي است كه و شيوه هاآمادگيمعتقد است شخصيت حاصل تعامل بين صفات خاص و پيش اين ديدگاه، ديدگاهي التقاطي است و  گرايي:ـ تعامل7

 گذارد.محيط بر نحوة ظهور اين صفات و تمايالت رفتاري اثر مي

هاي شناسان تمايل دارند شخصيت را محصول گروهشناسان و جامعههانس، جي. آيزنك، معتقد است كه مردم هاي الگوي فرهنگي:ـ نظريه8

يابد. بنابراين، مشاهدات مالينوسكي و مارگات ميد دربارة جهاني نبودن عقدة اديپ و عدم ثبات اجتماعي بدانند كه شخص در آنها پرورش مي

كنند و سازمان شخصيتي متفاوتي به وجود هاي متفاوتي برخورد ميمختلف با نيازهاي آدمي به شيوه هايدهد كه فرهنگدوران بلوغ، نشان مي

 آورند.مي

 شوند:عرضه ميهايي كه از شخصيت شده است، در اينجا برخي از تعريف  نکته:
 بدن( فرد آدمي است. )شلدون(حياتي هاي ادراكي و انفعالي و ارادي و بدني )شكل بدن و اعمال شخصيت سازمان پوياي جنبه*
شناختي افراد )افكار، احساسات، و اعمال( را كه هاي رفتار روانهاست كه مشابهت و تفاوتها و گرايشاي پايدار از ويژگيشخصيت مجموعه»*

وند يا به آساني درك هاي بالواسطه شناخته ششناختي موقعيتداراي تداوم زماني بوده و ممكن است به واسطة فشارهاي اجتماعي و زيست
 (1972)مدي، « كند.نشوند، مشخص مي

شخصيت الگويي از رفتار اجتماعي و روابط اجتماعي متقابل است. بنابراين، شخصيت يك فرد مجموعة راههايي است كه او نوعاً نسبت به »*
 (1970)فرگوسن، « كندديگران واكنش يا با آنها تعامل مي

ها و صفات ديگر اوست. بدين ها، گرايشكلي يا همسازي ساختمان بدني، رفتار، عاليق، استعدادها، تواناييشخصيت هر فرد همان الگوي »*
 «مجموعه يا كل خصوصيات و صفات فرد است.توان گفت كه منظور از شخصيت،ترتيب، مي

 (1993آتكينسون و هيلگارد، «)كنند.مي هاي تفكر كه سازگاري فرد با محيط را تعيينشخصيت عبارت است از الگوهاي رفتار و شيوه» *
هاي جسمي، رواني، شخصيت عبارت است از مجموعة ويژگي»شده مي باشد:  هاي مشترك تعريفطور نسبي حاوي ويژگيه تعريف شخصيت ب*

 «كند.و رفتاري كه هر فرد را از افراد ديگر متمايز مي

 سنجش در مطالعة شخصیت 
فراهم كردن هاي كلي سنجش شخصيت ـ يعني،شناسي در مسايل مورد عالقة دنياي واقعي است. هدفروانسنجش شخصيت، حوزه اصلي كاربرد 

ـ صرفنظر از زمينة مربوط، همين است. اما، هدفهاي  هاي درست از اعمال آيندهبينيتوصيف معتبري از شخصيت و رفتار اشخاص و انجام پيش آنان 
هاي خاص ـ بر حسب شخص و موقعيت ها براي درمانها، يا عوارض، و اراية توصيهها، نشانهي ويژگياختصاصي ـ تعيين وجود يا عدم وجود برخ

 كند.فرق مي
ها را تشخيص دهند و بهترين روش درمان را تعيين كنند.  توانند اختاللمتخصصان باليني، فقط به وسيله ارزيابي شخصيت به اين طريق مي

 كنند. ت را براي انتخاب بهترين داوطلب براي شغلي بخصوص ارزيابي ميروانشناسان صنعتي سازماني، شخصي
هاي آزمايشگاهي خود را در تالش براي تبيين رفتار آنها در يك آزمايش يا ربط دادن صفات شخصيت  روانشناسان پژوهشي، شخصيت آزمودني

كنند: ميزان كردن، پايايي و اعتبار. ميزان خصيت از سه اصل پيروي ميهاي سنجش شكنند. بهترين شيوههاي ديگر ارزيابي ميگيريآنها به اندازه
هاي اجراي يك آزمون است. پايايي،  مستلزم همساني پاسخ به يك ابزار سنجش است. براي تعيين پايايي كردن، مستلزم همساني شرايط و شيوه

 يك آزمون چندين شيوه وجود دارد:
دهند و به وسيلة محاسبة ضريب همبستگي، به صورت آماري را دوبار به افراد يكسان مي آزمون :) hodretest met –test(ـ روش بازآزمايي 1

 كنند.دو سري نمرات را مقايسه مي

ها دو در اين روش به جاي اينكه يك آزمون را براي دومين بار اجرا كنند، آزمودني: )forms method-equivalent(ارز سازيـ روش هم2

 گيرتر از روش بازآزمايي است.تر و وقتدهند. اين روش گرانآزمون را انجام مينوع هم ارز 

هاي كنند و نمرهگيري پايايي است. در اين روش، آزمون را يكبار اجرا ميسومين روش اندازه :)halves method-Split (ـ روش دو نيمه كردن3

 ترين است.كنند. اين روش سريعميهاي نيم ديگر مقايسه شوندگان را با نمره نيمي از آزمون

اي آنچه را كه اين است كه يك آزمون تا چه اندازه اعتبارتوانند پايا باشند، اما اعتبار يا دقت نداشته باشند. منظور از هاي شخصيت ميپرسشنامه
ند كه از جملة آنها اعتبار پيش بين، اعتبار محتوا و كنشناسان از چند نوع اعتبار استفاده ميكند. روانقرار است ارزيابي كند، واقعاً ارزيابي مي

 اعتبار سازه هستند. 
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 بين.اعتبار سازه و اعتبار پيشدهند: شناسان شخصيت عمدتاً به دو نوع اعتبار اهميت ميروان
 كند.تعيين مياي درست بين است، يعني يك آزمون رفتار آينده را تا چه اندازهاز ديدگاه عملي، مهمترين نوع اعتبار، پيش

هاي هاي آينده، مانند سيگار كشيدن، عملكرد خوب در آزمونبيني دارد كه با رفتارگرايي در صورتي اعتبار پيشبراي مثال، يك آزمون برون
ست كه اي اترين ارزش هر ابزار سنجشي، درجهجويي يا هر گونه مالك مستقل ديگر، همبستگي داشته باشد. عاليپيشرفت تحصيلي، مخاطره

 بيني كند. بتواند رفتار يا شرايط آينده را پيش
كنند، براي شناسان براي تعيين اعتبار محتوا هر يك از مواد را ارزيابي ميهاي جداگانه آزمون است. روانمواد يا پرسشاعتبار محتوا، منظور از 

گيري سازه، يعني شود يا خير. اعتبار سازه به توانايي آزمون در اندازهمي گيري كند مربوطاينكه ببينند آيا اين مواد به آنچه آزمون قرار است اندازه
 شود.فرضي يا نظري رفتار، مثل يك صفت يا انگيزه، مربوط مي مؤلفه

گرايي، پرخاشگري، هوش و ثبات هيجاني، هايي مانند برونكند. سازهاي است كه يك ابزار سنجش، چند سازه فرضي را ارزيابي ميدرجه اعتبار سازه
اند هاي فرضي هستند كه بايد به رفتارهاي قابل مشاهده ربط داده شوند. سه نوع اعتبار سازه مهم عبارتها سازههاي مادي نيستند، بلكه آنهستي

هاي هاي به دست آمده از آن ابزار با نمره. يك ابزار سنجش در صورتي اعتبار سازه همگرا دارد كه نمرهاعتبار همگرا، اعتبار واگرا و اعتبار افتراقي از:
د كه با ساير ابزار سنجش معتبري كه ساختار يكساني دارد، همبستگي عالي )همگرا( داشته باشد. يك پرسشنامه در صورتي اعتبار سازه واگرا دار

كنند، همبستگي كم يا بي معنايي داشته باشد و سرانجام، يك پرسشنامه در صورتي اعتبار افتراقي دارد هايي كه آن سازه را ارزيابي نميپرسشنامه
 كه دو گروه افراد را كه به متفاوت بودن شهرت دارند، از يكديگر متمايز كند.

 هاي سنجش روش
هاي بندي، آزمونهاي درجهاي، فهرست، مقياسهاي زندگينامهها، پرسشنامهارهاي آن شامل مشاهدات، مصاحبههاي سنجش شخصيت و ابزروش

گيري از نحوة تفكر و حتي هاي سنجش نمونههاي سنجش رفتاري، شيوههاي شخصيت، فنون فرافكن، شيوههاي ذهني، پرسشنامهتوانايي
لوژيكي هستند. انتخاب يا ساختن يك ابزار سنجش شخصيت به اهداف خاص ارزيابي ما و عالوه بر هاي ادراكي / حركتي و رواني ـ فيزيومقياس

  هاي شخصي كه قرار است مورد ارزيابي قرار گيرد، بستگي دارد.آن به ويژگي

ترين فنون براي به دست آوردن مشاهده و مصاحبه، بسته به اين كه براي پژوهش به كار روند يا به منظور ارزيابي، مرسوم :مشاهده و مصاحبه
 اطالعات دربارة رفتار و شخصيت هستند. 

هاي آماده سازيتواند كنترل شده يا كنترل نشده باشد. برنامه ريزي بيشتر و هاي انجام شده به منظور سنجش شخصيت ميمشاهده :مشاهده 
گيرند. مشاهدة اهدة كنترل شده قرار ميها را چگونه ثبت كنيم، در مقولة مشتر، دربارة اين كه، چه چيزي را مورد مشاهده قرار دهيم و دادهجامع

هاي مشاهده معرض سوگيري ساختارتر است، اما نوعاً از پايايي كمتري برخوردار بوده و بيشتر از مشاهدة كنترل شده دركنترل نشده بازتر يا بي
شناسان فرهنگي، معتقدند كه براي اين كه فرد مورد مشاهده رفتاري غير طبيعي نداشته كنندگان قرار دارد. برخي از دانشمندان، از قبيل مردم

گروه مورد مشاهده حل  است و در نتيجه نقش بازي نكند ـ مشاهده گران بايد خودشان را در« روي صحنه»باشد ـ يعني، احساس نكند كه گويي 
هاي حاصله غالباً شود، همواره موفق نيست، اما وقتي موفق باشد، دادهكنند و بخشي از آن شوند. اين روش، كه به مشاهدة همباش گفته مي

 هاي به دست آمده از وسايل ديگر است. تر از دادهدارتر و واقع بينانهمعني
اند از قبيل هاي غير كالمي طراحي شدهها براي سنجش رفتار غير كالمي و حساسيت افراد به پيامانواع و اقسام ابزارها و روش :رفتار غير كالمي 

(. اما، اين ابزارها كاربرد چندان رايجي 1984اي )اكمن و فريزن، ( و نظام رمزگرداني عمل چهره1979نيمرخ حساسيت غير كالمي )روزنتال، 
 هاي باليني كاربرد بيشتري دارد. هم مشاهدة رفتار غير كالمي عمدتاً به صورت غير رسمي در زمينه ندارند و هنوز

اي از فنون طراحي شده براي تغيير دادن رفتارهاي براساس نظرية يادگيري و پژوهش، اصالح رفتار شامل مجموعه :مشاهده براي اصالح رفتار
به عالوة شرايط پيشايند و پيامد چنين رفتارهايي، بخش مهمي از كار اصالح  هدة دقيق رفتار آماجاز نظر اجتماعي يا شخصي نامطلوب است. مشا

 دهد.رفتار را تشكيل مي
اي يا باوري را از كوشد تا اطالعات يا اظهارعقيدهعبارت است از تبادل كالمي رو در رو كه در آن يك شخص )مصاحبه كننده( مي :ها مصاحبه

هاي باليني و استخدامي است، اگر ترين فنون ارزيابي روان شناختي در زمينهشونده( به دست آورد. مصاحبه كه يكي از مرسوم فرد ديگر )مصاحبه
هاي خاص و احساس او دربارة تواند اطالعات فراواني دربارة اعمال فرد در موقعيتبه وسيلة مصاحبه كنندة باتجربه و ماهري انجام گيرد، مي

 شود.هاي باليني روشي است كه وسيعًا براي سنجش شخصيت به كار برده ميخاص فراهم آورد، مصاحبه اشخاص يا اشياي
دار، شود در يك مصاحبة نسبتاً ساختدار يا بدون ساخت، مستقيم يا غير مستقيم ـ بر حسب هدف مصاحبه تعيين مينوع مصاحبه ـ ساخت

ها پاسخ داده شود. از سوي ديگر، در ح كند كه بايد يكي بعد از ديگري و به اختصار به آنها را مطرمصاحبه كننده ممكن است فهرستي از پرسش
آيد، يك مصاحبه بدون ساخت باليني، مصاحبه كننده ممكن است از فهرست مشخص سئواالت تخطي كرده و وقتي موضوع حايز اهميتي پيش مي

 بت كند. به مصاحبه شونده اجازه بدهد دربارة آن موضوع به تفصيل صح
اي براي هاي مصاحبهدار باليني و روان شناختي طراحي شده و برخي از اين روشهاي ساختبسياري از اشكال مصاحبه :ايهاي رايانهمصاحبه

روان شناختي /  هايي از اين انواع عبارتند از: مصاحبة وضعيتاند. نمونهاجرا، نمره گذاري، و تعبير و تفسير به وسيلة رايانه، برنامه نويسي شده
 هاي بين فردي دارند. اي اغلب پايايي باالتري از مصاحبههاي رايانهروانپزشكي و مصاحبة تشخيصي براي كودكان و نوجوانان مصاحبه

 
زا تعيين توانايي مصاحبه شونده به حل يا كنار آمدن با مسائل، تحت شرايطي است كه از نظر هيجاني هدف از مصاحبة تنش :زامصاحبة تنش

 توان وقتي كه زمان محدود است يا بيرون كشيدن اطالعات از آزمودني دشوار به كار برد.استرس زا باشند. مصاحبة تنش زا را مي
رود، عبارت است از فهرستي مركب از كلمات، عبارات، يا اظهاراتي ورتي كه براي ارزيابي شخصيت به كار مييك چك ليست، به ص :ها چك ليست

كند. اجرا كننده، كه ممكن است خود شخص باشد يا كسي ديگر، با هاي شخصي يا رفتارهاي شخص مورد ارزيابي را توصيف ميكه برخي ويژگي
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ها نسبتاً آسان و داراي اعتبار كند. ساختن چك ليستواد داخل فهرست وضعيت او را توصيف ميكند كه كدام يك از مزدن عالمت مشخص مي
گويند ـ يعني، تمايل برخي افراد به عالمت زدن مواد بيشتر صرفنظر از اين كه در مناسبي هستند. اما اشكالي كه به آن فراواني آماية پاسخ مي

 قي رفع شود. حال ارزيابي چه كسي باشند ـ بايستي به طري
ها چك ليست مسايل موني است. چهار فرم جداگانة چك ترين آنهاي فراواني به صورت تجارتي در بازار موجود است، يكي از رايجچك ليست

ين، عبارت مسئله در هشت مقولة بهداشت و رشد جسمي، خانه و خانواده، روابط پسر و دختر، اخالق و د 330تا  210ليست موني هر كدام شامل 
صفات و چك  هايي از اين ابزارها عبارتند از: چك ليسترابطة جنسي و ازدواج، امنيت اقتصادي، مدرسه يا شغل، اجتماعي و تفريحي است. نمونه

شود ماده است كه به صورت الفبايي مرتب شده است. از پاسخ دهندگان خواسته مي 300ليست صفات عواطف چند گانه. چك ليست صفات داراي 
 هاست، عالمت بزنند. اتي را كه توصيف كنندة آنصف

ها قابل بندي از نظر رواج و كاربرد با چك ليستهاي درجههاي بهداشت رواني، آموزشي، استخدامي، مقياسدر زمينه :بنديهاي درجهمقياس
هاي خود و مي معرفي شد و امروزه درجه بندياند. اين روش، در اواخر قرن نوزدهم به وسيلة فرانسيس گالتون  به جامعة تحقيقات علمقايسه

اي است )عالمت زده بندي دو مقولهديگران در تحقيقات و كارهاي روانشناختي كامالً رايج شده است. يك چك ليست در واقع يك مقياس درجه
كند. بندي شده، بسط پيدا مية مقياساي چك ليست به پنج يا هفت مقوليا عالمت نزده(. اما در يك مقياس درجه بندي اصيل، پاسخ دو مقوله

هاي مورد پرسش بايد در آن جاي بگيرد، بندي شونده از لحاظ ويژگياي را كه درجهشود كه مقولهبه درجه بندي كننده دستورالعمل داده مي
 عالمت بزند يا به شكل ديگري مشخص كند. 

بندي شخص معيني، از لحاظ يك متغير مفروض با يك است، كه در آن درجه درجه بندي مقياس عدديهاي ترين انواع مقياسيكي از معمول
هاي توصيفي )تصويري( هستند كه شامل يك رشته مقوله ايدرجه بندي نگارههاي هاي رايج ديگر، مقياسشود. از جملة مقياسعدد مشخص مي

. در افتراق معناييو مقياس  بندي استاندارددرجهند از؛ مقياس گيرند. ديگر فنون درجه بندي سنتي عبارتهستند كه روي يك پيوستار قرار مي
كند. در يك مقياس افتراق معنايي اي از معيارها مقايسه ميبندي كننده، فرد درجه بندي شونده را با مجموعهبندي استاندارد، درجهمقياس درجه

بندي اي، درجههاي دو قطبي هفت درجهاي از مقياسبر روي مجموعهكند. اين مفاهيم بندي ميپاسخ دهنده، به جاي افراد، مفاهيم را درجه
 شوند. مي

را نام برد. خطاهاي ثابت شامل خطاي آسان گيرييا  اي، خطاي تضاد و و خطاي مجاورتخطاي ثابت، اثر هالهتوان از ميان اين انواع خطاها مي 
تر از حد استحقاق است. خطاي يعني درجه بندي كردن پائين ،ي سخت گيرييعني، درجه بندي كردن باالتر از حد استحقاق و خطا ،بخشندگي
بندي كلية بندي يك يا دو صفت، درجهاي شامل تعميم دادن اضافي است؛ يعني، اجازه دادن به اين كه درجهبندي ديگر، يعني، اثر هالهرايج درجه

بندي كننده اجازه دهد كه ارزشيابي )مساعد يا نامساعد( از يك فرد ه درجهدهد كصفات ديگر را تحت تاثير قرار دهد. خطاي تضاد وقتي رخ مي
ر بندي شدة قبلي، درجه بندي از فرد بعدي را تحت تاثير قرار دهد و باالخره، خطاي مجاورت عبارت است از تمايل به اين كه اقالمي را كه ددرجه

 بندي كنند. اند، مثل هم درجهبندي كنار هم قرار گرفتهيك ابزار درجه
هاي شخصي هاي مربوط به ويژگياي از عبارتپرسشنامة شخصيت، نوعي پرسشنامة خود سنجي است شامل مجموعه :هاي شخصيت پرسشنامه

تري از متغيرها را شامل تر بوده و دامنة گستردهو رفتارها و در واقع نوعي مقياس خود سنجي است. اما، مواد پرسشنامة شخصيتي، عموماً طوالني
سوتا و هاي پر كاربرد نظير شخصيت سنج چند وجهي مينهي. طرح، استاندارد كردن و اعتباريابي پرسشنامهبندهاي درجهشود تا مقياسمي

 تر از ساختن يك مقياس درجه بندي دارد.پرسشنامة شانزده عاملي شخصيت فرايندي پرزحمت
پردازند. آزمون شوندگان نشان ها ميها و ارزشترسها، تمايالت، هاي بيماري، نگرشهاي نوشتاري شامل موادي هستند كه به نشانهاين آزمون

 كند. هاي آنها را توصيف مياي ويژگيدهند كه هر عبارت تا چه اندازهمي
كه در  اياي تك ـ نمرهاز زماني كه پرسشنامة اطالعات شخصي وودورث، پرسشنامه: و مبتني بر نظريه هاي اعتبار محتوايابي شدهپرسشنامه

هاي شخصيتي از نظر روان سنجي به مراتب اول براي سرند كردن كاركنان ارتش ساخته شد، تا به حال، طراحي پرسشنامهطول جنگ جهاني 
هاي اعتبار داد. پرسشنامهاند. به دنبال كار وودورث پرسشنامة شخصيتي برن رويتر عرضه شد، كه شش نمرة مختلف به دست ميتر شدهپيچيده

و مقداري نيز نظريه هستند، عبارتند از: پرسشنامة رواني كاليفرنيا، پرسشنامة  بتني بر استدالل، دانش آزمون سازيمحتوايابي شدة مشابهي كه م
هاي ذكر شده، هاي شخصي ادواردز مقياس اخير، در ميان پرسشنامهشخصيتي مختلط، پرسشنامة شخصيتي نوجوانان جسنس و مقياس رجحان

داراي الگوي گزينه ـ بايست است تا بتوانند آماية مطلوبيت اجتماعي در پاسخ، يعني، تمايل پاسخ دهندگان از اين لحاظ منحصر به فرد است كه 
تر است، كنترل كنند. دو پرسشنامة اعتبار محتوايابي شده شخصيتي ديگر كه به گستردگي در به انتخاب پاسخي را كه از نظر اجتماعي مطلوب

هاي شخصيتي در نظرية يونگ، سنخ ياب فعاليت جنكينز. براساس سنخنماي مايرز ـ بريگز است و ديگر زمينهاند يكي سنخ ها به كار رفتهژوهشپ
شود: درون اي گزينه ـ بايست است كه در هر ماده دو گزينه دارد و روي چهار مقياس دو قطبي نمره گذاري ميبريگز پرسشنامهنماي مايرز ـ 

 شود. سنخ شخصيت حاصل مي 16نمره ، 4فكري ـ احساسي، و قضاوتي ـ ادراكي. از تركيب اين گرايي ـ برون گرايي، حسي ـ شهودي، 
كه  Aهاي عروق قلبي طراحي شده است. اين الگوي سنخ هاي بيماريزمينه ياب فعاليت جنكينز به منظور كشف الگوهاي رفتاري مربوط به نشانه

قرار و داراي العاده رقابت طلب، مجذوب پيشرفت، ناشكيبا، بيت پرخاشگر، جاه طلب، فوقبه وسيلة پرسشنامة جنكينز ارزيابي شده است به صور
 احساسات مزمن به چالش طلبيده شدن و تحت فشار بودن، توصيف شده است. 

ها ي بين آزمونهاي همبستگهاي رياضي است براي تحليل ماتريساي از روشتحليل عامل، شامل مجموعه :هاي مبتني بر تحليل عاملپرسشنامه
ها كه به وسيلة چارلز اسپيرمن معرفي كنند. اين روشها را تبيين ميها( آن همبستگيهايي )سازهها براي تعيين اين كه، چه عامليا ديگر سنجه

پرسشنامة شخصيتي هاي شناختي و عاطفي به كار رفته است و به ساختن چندين شد به وسيلة بسياري از روان شناسان براي پژوهش در ارزيابي
معروف منجر شده است. از ميان اين ابزارها خوي سنج ترستون، خوي سنج گليفورد ـ زيمرمن، پرسشنامة شانزده عاملي شخصيت و پرسشنامة 
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ورد سه هاي شخصيت پرسشنامة شخصيتي آيزنك است، كه نمراتي در متر از نظر تعداد عاملخالصه 16PFتوان نام برد. از شخصيتي آيزنك را مي
 دهد. به دست مي (P)و روان پريشي گرايي  (E)، برون گرايي (N)عامل روان رنجور خويي 

معروف به  ها شخصيت سنج چند وجهي مينه سوتاترين و محبوبترين آنهاي شخصيتي، معروفاز ميان همة پرسشنامه :هاي مالكي پرسشنامه
MMPI ترين آزمون رواني به كار برده شده است. اين ابزار كه به وسيلة اس.آر. هاتاوي، و جي.سي.مك توان نام برد. اين آزمون گستردهرا مي

هاي روان پزشكي ساخته شد، در شكل اصلي خود شامل كينلي در زمان جنگ جهاني دوم به عنوان نوعي ابزار ساده و پر مصرف براي مصاحبه
، كه شكل تجديدنظر شدة آن  MMPIشد. در نسخة بعدي ها پاسخ داده ميبه آن« دانمنمي»يا « خير»، «بله»ود كه به صورت عبارت ب 550
 مورد افزايش يافت.  567ها به تعداد گويهبود،

:MMPI*  ـ نادرست و شامل تماعي، عوامل آموزشي، هاي سياسي و اجعبارت است. اين مواد، سالمت جسماني و رواني، نگرش 567آزموني درست 
MMPIگيرند. پريش را در بر ميهاي رفتار روان رنجور  و روانشغلي، خانوادگي و زناشويي و گرايش 2  براي استفاده در مورد  1992در سال

آزمون معتبري است كه بين روان رنجوران و روان پريشان و بين اشخاصي كه از نظر هيجاني سالم و آنهايي كه  MMPI-2نوجوانان ساخته شد. 
مستلزم داشتن تجربه و مهارت  MIMPI-2يا  MMPIگذارد. تعبير و تفسير معني دار يك نيمرخ نمرات از نظر هيجاني آشفته هستند، فرق مي

« چهار عنصري روان پريش» 9، و 8، 7، 6هاي و نمرات باال در مقياس« سه عنصري روان رنجور» 3و  2، 1ي هافراواني است. نمرات باال در مقياس
هاي روان پزشكي افراد هاي خاص براساس تشخيصشود؛ زيرا نمرات اقالم يا مقياسپرسشنامة مالكي گفته مي MMPIشود. به آزمون تلقي مي
شود، پرسشنامة تلقي مي MMPI« طبيعي»اند. پرسشنامة مالكي ديگر، كه به نوعي فرزند عتباريابي شدههاي مورد استاندارد شدن اصلي، ادر گروه

 است.  (CPI)رواني كاليفرنيا 
تجديد نظرشد، براي استفاده در مورد افراد بهنجار  1987ساخته و در سال  1957اين آزمون كه در سال  :(CPI)پرسشنامه رواني كاليفرنيا *

داراي سه مقياس براي  CPIشود. ماده است كه پاسخ درست يا غلط به آنها داده مي 462سال به باال طراحي شده است. اين آزمون شامل  13
پذيري گري، خودگرداني، خويشتنجنبه شخصيت از جمله مردم آميزي، سلطه 17هايي در مورد رههاي آزمون شونده است و نمگيري نگرشاندازه

بيني موفقيت در مشاغل رخ بزهكاران بالقوه و ترك تحصيل كنندگان دبيرستاني و در پيشدر كشيدن نيم CPIگذارد. و مسئوليت را در اختيار مي
شوند. گذاري ميهاي خودسنجي به صورت عيني نمرهنامهريس، موفق بوده است. پرسشپزشكي، پرستاري و تدمختلف مثل؛ پزشكي، دندان

عموميت و كاربرد ندارد، عبارتند از پرسشنامة شخصيتي كودكان  CPIو  MMPIهاي مالكي شخصيت كه به اندازة هايي از ديگر پرسشنامهنمونه
هاي روان سنجي به كار رفته در هاي تحليل عاملي و ديگر شيوهن. روشو پرسشنامة چند محوري باليني ميلون و پرسشنامة شخصيتي جكسو

 اند. تر بودهساختن و استاندارد كردن دو ابزار آخري بسيار پيچيده
شناسان باليني براي كار با اشخاصي كه از نظر هاي فرافكن شخصيت، عمدتاً توسط روانآزمون: )Projective Techniques(فنون فرافكن 

تر و ناخودآگاه شخصيت را مورد كاوش قرار دهند. يك روش فرافكن عبارت هاي عميقتوانند اليهآشفته هستند، ساخته شده است و ميهيجاني 
هاي داراي ابهام هاي جوهر، تصاوير مبهم، جمالت ناتمام يا ديگر محركساخت بوده و شامل لكهاست از ابزاري براي ارزيابي شخصيت كه نسبتاً بي

 تواند شامل تداعي كردن، كامل كردن، مرتب كردن دوباره، يا ساختن چيزي باشد. ها ميستگي به نوع روش به كار رفته، كار آزمودنياست. ب
نيازها، « فرافكني»ها داده شود، به عنوان ها به نسبت بدون ساختار است، هرگونه ساختاري كه از سوي پاسخ دهنده به آنجا كه مواد آزموناز آن

ها در بيشتر فنون فرافكن مبتني است بر )ولي شود. تعبير و تفسيرهاي پاسخها و ديگر مسايل شخصي يا خصوصيات او تفسير ميها، ترسرضتعا
 . گذارندهايي كه بر افكار و رفتارهاي هشيار تأثير مينه محدود به( نظرية روان پويايي و مفاهيم آن دربارة نيروهاي پويايي ناخودآگاه و تعارض

دهند. ها به مواد تكي آزمون است كه نمرة نهايي را تشكيل ميهاي فرافكن وجود دارد. اولين مشكل، تعبير پاسخدو نوع اشكال تعبير در آزمون
ن هاي فرافكن بسيار ذهني است، ايمشكل بعدي تعبير نمرة نهايي براي به دست آوردن نيمرخ شخصيت آزمون شوندگان است. تعبير نتايج آزمون

 ها پايايي يا اعتبار زيادي ندارند. آزمون
شناسان براي ارزيابي شخصيت به كار هاي فرافكن ديگري هستند كه روانها و تكميل جمله، شيوهتداعي واژه: تداعي كلمات و تكميل جمالت 

ها به سرعت پاسخ كنند. در تحليل اين آزمونميهاي جنسي، تحليل برند و به منظور نشانه احتمالي از تنش هيجاني و يا رابطه آنها با تعارضمي
هاي تكميل جمله، مانند تواند بسيار ذهني باشد. با وجود اين، برخي از آزمونها در هر دوي اين رويكردها، ميشود.تعبير پاسخاهميت داده مي

 آورد.تري را فراهم ميگذاري عينيهاي ناتمام راتر نمرهبرگ جمله
هاي ارايه شده با نخستين شود كه به فهرستي از واژهنون فرافكن، آزمون تداعي كلمات است، كه در آن به آزمودني گفته ميترين فيكي از ساده

هاي غير عادي يا كُند پاسخ دادن شايان توجه تلقي شده و از احتمال وجود مسئله يا تعارضي، آيد، پاسخ بدهد. تداعياي كه به ذهنش ميكلمه
شود تا ها خواسته ميدهند. ابزار ديگري كه ساختن آن نسبتاً آسان است، آزمون تكميل جمالت است. از آزمودنيكلمه خبر مي در ارتباط با آن

هاي داده شده به جمالت ناتمام نيز ها باشد، كامل كنند. همانند آزمون تداعي كلمات، پاسخهر جمله را به شكلي كه بيانگر احساسات واقعي آن
هاي هاي تداعي كلمات و تكميل جمالت در بعضي آزمونهاي انجام شده براي نمره گذاري عيني آزمونشود. تالشتفسير مي به صورت ذهني

هاي استاندارد عبارتند از: آزمون تداعي كلمات كنت ـ روزانوف، آزمون تكميل هايي از اين آزمونشود. نمونهاستاندارد شده از اين نوع مشاهده مي
 هاي ناتمام راتر. ار فورر و برگة جملهجمالت ساخت د
هاي جوهر رورشاخ نيز معروف است، پر كاربردترين آزمون فرافكن در سنجش شخصيت است. اين اين آزمون كه به آزمون لكه :آزمون رورشاخ

شود، ت. از آزمودني خواسته ميهاي رنگي اسكارت ديگر داراي طرح 5هاي سياه و سفيد و كارت آن داراي لكه 5كارت است كه  10آزمون شامل 
شود تا به آزماينده بگويد ها يكي يكي به آزمودني نشان داده شده و از او خواسته ميبيند، بيان كند در مرحلة اول كارتها ميآنچه را كه در لكه

هاي كوشد تا با پرسشة بررسي آزمايشگر ميبيند. در مرحلة دوم يا مرحلآورد يا در آن كارت چه ميكه ديدن هر كارت چه چيزي را به ذهن او مي
گزيند هايي را بر ميهاي لكة جوهر ديده است. بعد، آزمايشگر سئوالهاي داده شده را در كجاي طرحغير مستقيم مشخص كند كه آزمودني پاسخ
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از سوي آزمودني كمك كرده است. آزمايشگر سازند تا نتيجه بگيرد كه چه خصوصياتي از طرح لكة جوهر به دادن آن پاسخ خاص كه او را قادر مي
 ها، و محتواي هر پاسخ است.گيرد كه بازتاب مكان، تعيين كنندهگذاري بسيار پيچيده را به كار مييك شيوه نمره
ستند كه قادرند هاي تعارض، به كار برندگان خبرة رورشاخ مدعي هها، نيروهاي كنترل كننده و حوزههايي در مورد تكانهگيريعالوه بر نتيجه

گذاري و تعبير رور كردن اجرا، نمره هايي براي استانداردهاي مهم ديگر ساختار روان شناختي فرد مورد آزمون را بسنجند. تالشبسياري از جنبه
ي و اعتبار بهتري منجر شود كه به پاياياي ادعا ميهاي قابل مالحظهترين آنها نظام جامع است كه بر اساس پژوهششاخ صورت گرفته است. موفق

 در پژوهش شخصيت و حرفة باليني بيشترين كاربرد را دارد. MMPIشده است. رور شاخ دومين شيوة سنجشي است كه پس از 
تصوير سياه و سفيد با درجات  30عرضه شد، شامل  1935اين آزمون كه به وسيلة مورگان و موري در سال  :)TAT(آزمون اندريافت موضوع 

هاي ديگر، اختصاص به جنس خاص ها به هر دو جنس زن و مرد اختصاص دارد. اما كارتمختلف ابهام و يك كارت سفيد است. بعضي از كارت
كشد، بعضي از روان شناسان ساعت طول مي 2تا  5/1جا كه اجراي آزمون بين روند. ازآنه كار ميدارند و تنها براي مردان يا تنها براي زنان ب

اند كه بهترين نتايج با به ها مورد استفاده قرار گيرد. اما صاحبنظران ديگر بر اين عقيدهكنند كه دو جلسه و در هر جلسه نصف كارتتوصيه مي
گذرد، شود تا به هر تصوير نگاه كند و دربارة آنچه در هر تصوير ميآيد. به آزمودني گفته ميت ميها در يك جلسه به دسكارگيري همة كارت

نيز، مانند آزمون رورشاخ،  TATشود كه در اين داستان گويي، گذشته، حال و آينده را در نظر بگيردآزمون داستاني بسازد. از آزمودني خواسته مي
شود، وجود ندارد و هنگامي كه براي مقاصد تشخيصي به كار برده مي TATگذاري عيني براي است. نظام نمرهاي داراي شيوة نمره گذاري پيچيده
هاي خاص شخصيت مثل نياز پيشرفت، پيوند جويي و قدرت ساخته شده گيري جنبهگذاري براي اندازههاي نمرهپايايي و اعتبار كمي دارد. نظام

بسياري جا كه اين آزمون قوياً با مفروضات روانكاوي در ارتباط است،بسيار متنوع و گوناگون است. از آن TAT است. اطالعات فراهم آمده از آزمون
اين است كه هر كارت براي كسب اطالعات خاصي  TATهاي گياز مفاهيم روانكاوانه با استفاده از اين آزمون قابل تشخيص است. يكي ديگر از ويژ

  طرح شده است.

معرفي و عرضه شد. در اين  1949روش فرافكن مورد قبول ديگر، آزمون نقاشي آدمك است كه به وسيلة مك كاور در  :آدمك  آزمون نقاشي
شود تا شكل يك آدم را نقاشي كند. پس از آن كه اولين نقاشي پايان گرفت، داده و از او خواسته مي آزمون يك مداد و يك برگ كاغذ به آزمودني

شود كه شكل ديگري كه جنس مخالف شكل اول باشد، بكشد. فرض بر اين است كه هر جنبه از نقاشي آزمودني داراي مي از آزمودني خواسته
 اهميت روان شناختي خاصي است. 

د. براي ها را كپي كنشود كه شكلشود و از او خواسته ميهايي به آزمودني ارايه ميدر اين آزمون، شكل :هاي ديداري ـ حركتي بندر آزمون طرح
ها در ارزشيابي از طريق اين ترين عاملها اساسياين آزمون چندين روش نمره گذاري وجود دارد، اما چرخش دادن، جا انداختن و تحريف شكل

 آزمون است. 
است كه هر كند.پژوهش نشان داده گر رفتار شخص را در موقعيت معيني ارزيابي ميدر رويكرد سنجش رفتاري، يك مشاهده  :سنجش رفتاري

 تر است.هاي آنها از رفتار آن شخص،  دقيقشود  بهتر شناسند، ارزيابيچه مشاهده گران شخصي را كه ارزيابي مي
هاي ويتكين براي سنجش وابستگي / ناوابستگي به زمينه شامل آزمون سازگاري بدن، توان از آزموناز ميان اين ابزارها مي: هاي متفرقه روش

هاي آشناي كيگن و همين هاي تحليل عيني كتل و شوئرگر، آزمون جور كردن شكلمجموعة آزمون ،هاي نهفتهب، آزمون شكلآزمون ميله و قا
هاي هاي شخصيتي و روشتوان رقيب جدي پرسشنامهگر استرس صدا نام برد، اما هيچ يك از اين ابزارها را نميسنج و تحليلطور آزمون دروغ

 نست. فرافكن در سنجش شخصيت دا
 شود.هاي سنجش چندگانه به كار برده مياي از اطالعات دربارة يك شخص، مقياسآل براي تهيه كردن مجموعهبه طور ايده نکته:

 تواند تحت تأثير جنسيت يا هويت قومي شخص قرار گيرد.سنجش شخصيت مي نکته:

 پژوهش در مطالعه شخصیت 
پذير باشد. است كه آن نظريه بايد پژوهش برانگيز باشد. به عبارت ديگر، يك نظريه بايد آزمون ها براي نظرية شخصيت سودمند اينيكي از مالك

شود. روانشناسان يابد و يا كنار گذاشته مييابد، گسترش ميگيرد، تغيير ميكند، شكل ميآل، يك نظريه بر پايه پژوهشي كه ايجاد ميبه صورت ايده

شود، به جنبه شخصيت تحت بررسي بستگي دارد. پرسشنامه خودسنجي كنند. روشي كه به كار برده ميه ميهاي مختلف مطالعشخصيت را به شيوه

هايي اند و روشباشد. ممكن است پژوهش شخصيت را توسط موضوعات چندي كه به كار رفتههاي پژوهش به كار رفته مياز جمله رايجترين شيوه

 كرد. بندياند، طبقهكه مورد بررسي قرار گرفته

واحد است.  ها، در برخي از موارد فقط يك آزمودنيمستلزم مطالعة عميق تعداد كمي از آزمودني :)idiographic approach(رويكرد فردنگر

 به طور معمول در رويكرد فردنگر، هدف درمان است. هدف ديگر به دست آوردن بينش كلي دربارة شخصيت انسان است.

هاست. هدف هاي بزرگي از آزمودنيهاي آماري در ميان نمونهمتضمن مقايسه و تحليل تفاوت: )nomothetic approach(رويكرد قانون نگر

 هايي است كه بتوان آنها را به تعداد زيادي از افراد تعميم داد.در رويكرد قانون نگر، به دست آوردن داده
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 روش هاي عمده پژوهش شخصیت
  روند عبارتند از:شخصيت به كار ميسه روش عمده كه در پژوهش 

يا شرح حال است. به كار بستن مورد پژوهي به نوشتن  )case study(روش باليني عمده، مورد پژوهي :  )Clinical method(روش باليني  -1

ها، شبيه است. زيگموند فرويد براي بهها و تجرها، ترسهاي اوليه تا زمان حال از جمله احساسشرح حال كوتاهي از زندگي هيجاني شخص از سال

هاي باليني براي بررسي ها از انواع روشبر مورد پژوهي شناسان عالوهساختن نظرية روان كاوي خود وسيعاً از مورد پژوهي استفاده كرد. روان

 ها و تحليل رؤياها هستند .ها، مصاحبهها شامل آزمونكنند. اين روششخصيت استفاده مي

هاي توصيفي بنيادي پژوهش در هر رشتة علمي، مشاهدة عيني است. در پژوهش علمي بايد مشاهدات به خوبي كنترل ويژگي :روش آزمايشي -2

اي براي تعيين اثر يك يا چند متغير يا رويداد بر رفتار است. دانشمندان شده و منظم باشند و ديگر اينكه مستلزم تكرار و اثبات است. آزمايش، شيوه

است كه آزمايشگر  (Stimulus variable)يا  (independent variable)كنند. يكي از آنها دو نوع متغير را از يكديگر متمايز ميدر يك آزمايش، 

هايي را شامل ها به آن دستكاري است. گروه آزمايشي، آزمودنيكند. متغير ديگر متغير وابسته است كه رفتار يا پاسخ آزمودنيآن را دستكاري مي

شود. گروه گواه، با متغير مستقل شود. اين گروهي است كه با محرك يا متغير مستقل مواجه ميه تدبير آزمايشي در مورد آنها اجرا ميشود كمي

هاي رفتار شناختي باشد، اما چند محدوديت دارد. برخي از جنبهترين روش پژوهش روانشود. روش آزمايشي توان آن را دارد كه دقيقمواجه نمي

ها نه توان به داليل ايمني و اخالقي تحت شرايط آزمايشي به دقت كنترل شده مورد مطالعه قرار داد. امكان دارد رفتار آزمودنييت را نميو شخص

 به خاطر تدبير آزمايشي )يعني دستكاري متغير مستقل(، بلكه به اين علت كه از مورد مشاهده بودن خود آگاهند، تغيير كند.

كنند. آزمايشگران در روش همبستگي، پژوهشگران روابط موجود بين متغيرها را بررسي مي : )orrelational methodC(روش همبستگي  -3

هاي آزمايشي و گواه گمارده ها در گروهپردازند. در روش همبستگي آزمودنيهاي موجود متغير ميبه جاي دستكاري متغير مستقل، به نشانه

شوند. ه در يك متغير مستقل با يكديگر فرق دارند، با عملكردشان در برخي از متغيرهاي وابسته، مقايسه ميهايي كشوند. بلكه آزمودنينمي

برند، به رابطه بين متغيرها عالقه دارند، به اينكه چگونه رفتار در يك متغير در اثر متغير ديگر تغيير پژوهشگراني كه روش همبستگي را به كار مي

مقياس آماري همبستگي عمده، ضريب همبستگي  شود.پايايي و اعتبار ابزارهاي سنجش از طريق روش همبستگي تعيين مي كند. معموالًيا فرق مي

+ )همبستگي مثبت عالي( تا 1گذارد. ضرايب همبستگي از است كه اطالعات دقيقي را دربارة جهت و نيرومندي رابطة بين دو متغير در اختيار مي

توانيم تر باشد رابطه نيرومندتر است و با اطمينان بيشتري مينزديك -1+ يا 1متداد دارند. هر چه ضريب همبستگي به )همبستگي منفي عالي( ا -1

شود. فقط به علت اينكه دو متغير محدوديت عمدة روش همبستگي به علت و معلول مربوط مي بيني كنيم.ر، متغير ديگر را پيشاز يك متغي

گيري از پژوهش همبستگي دهند لزوماً به آن معني نيست كه يكي از آنها علت ديگري است. اين محدوديت در نتيجههمبستگي بااليي را نشان مي

آورند. با اين حال براي كارورزاني كه هدفشان شخص است، مشكالتي را به وجود ميهاي مشان شناسايي كردن علتبراي پژوهشگراني كه هدف

 باشد. تر ميبخشبيني كردن رفتار در دنياي واقعي است، روش همبستگي رضايتپيش
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 های مختلف تحقیقهای روشخالصه مزایا و محدودیت

 نقاط ضعف بالقوه نقاط قوت بالقوه

 تحقیقی بالینیمطالعات موردی و 

 اجتناب از موقعیت تصنعی آزمایشگاه -1

 مطالعه پیچیدگی کامل روابط فرد و محیط -2

 مطالعه عمیق افراد -3

 منتهی شدن به مشاهدات نامنظم -1

 هاترغیب به تفسیر ذهنی داده -2

 پیچیده کردن روابط بین متغیرها -3

 تحقیق آزمایشی و مطالعات آزمایشگاهی

 متغیرهای موردنظردستکاری  -1

 هاثبت عینی داده -2

 برقراری رابطه علت ومعلولی -3

 هایی که در آزمایشگاه قابل مطالعه نیست.حذف پدیده -1

 شود.ایجاد موقعیت مصنوعی، که در نتیجه، محدودیت در تعمیم نتایج را موجب می -2

 های خواست و انتظار آزمایشگرتقویت شاخص -3

 هاشنامهتحقیق همبستگی و پرس

 بررسی انواع متغیرهای مختلف -1

 مطالعه روابط موجود بین تعداد زیادی از متغیرها -2

 برقراری روابط همبستگی نه روابط علی -1

 بی توجهی به روایی و پایایی -2

 های مبتنی بر گزارش شخصیهای مربوط به روایی و پایایی در پرسشنامهدشواری -3

 نظریه در مطالعات شخصیت  
هاي شخصيت سودمند باشند، بايد روند. براي اينكه نظريهها به كار مياي از اصول هستند كه براي توضيح طبقة خاصي از پديدهها، مجموعهنظريه

هاي ن دادههاي شخصيت بايد بتوانند با سازمان دادپذير بوده و توانايي برانگيختن پژوهش دربارة موضوعات مختلفشان را داشته باشند. نظريهآزمون

ها همچنين بايد به ما كمك كنند تا رفتار را درك كرده و آن را شخصيت در يك چارچوب منسجم، آنها را روشن كنند و توضيح دهند. نظريه

 بيني كنيم. پيش

اي بيني فرهيختهتواند چندين فرضيه توليد كند. فرضيه، حدس يا پيشتري از فرضيه است. يك نظريه خوب مينظريه مفهوم گسترده فرضيه :

 توان از طريق به كارگيري روش علمي آزمايش كرد.است كه اعتبار آن را مي

بندي اطالعات، ها براي رشد علم ضروري هستند، زيرا بدون طبقهبنديبندي چيزها طبق روابط طبيعي آنهاست. طبقهبندي، ردهطبقه :بندیطبقه

 ها، مولد نيستند.ها برخالف نظريهبنديدهد. طبقهبندي صرف، نظريه را تشكيل نميتواند پيشرفت كند. با اين حال، طبقهعلم نمي
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 تصوراتي از ماهیت انسان: موضوعاتي در نظریة شخصیت
پرداز، برداشتي از ماهيت انسان كند. هر نظريهپرداز دربارة ماهيت انسان بيان مينظرية شخصيت، تصوري است كه نظريه هاي مهم هريكي از جنبه

                                                تمركز دارد. پردازد، موضوعاتي كه بر اصل آنچه منظور از انسان بودن استدارد كه به تعدادي پرسش بنيادي مي

 تصوراتي از ماهیت انسان

 كنيم، يا عوامل ديگري بر آنها حاكم هستند؟آيا ما هشيارانه اعمالمان را هدايت مي ـ ارداه آزاد / جبرگرايي1

 آيا ما بيشتر تحت تأثير وراثت )طبيعت( قرار داريم يا تحت تأثير محيط )تربيت(؟ ـ طبيعت / تربيت2

توانند بر آن اثر مان تثبيت شده است يا تجربيات بزرگسالي ما ميرويدادهاي اوليه در زندگيآيا شخصيت ما توسط  ـ گذشته / حال3

 گذارند؟

اي وجود دارند كه تعداد زيادي از اشخاص را در بر آيا شخصيت هر انساني يگانه است يا الگوهاي شخصيت گسترده ـ يگانگي / عموميت4

 گيرند؟مي

شويم يا ميل به رشد و نمو، رفتار ما را شكل مي براي حفظ تعادل فيزيولوژيكي يا حالتي از توازن برانگيختهآيا ما صرفاً  ـ تعادل / رشد5

 دهد؟مي

 آيا ما ذاتاً خوب هستيم يا بد؟ بيني / بدبينيـ خوش6
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تر در مورد خدمات ما با شماره جهت کسب اطالعات بیش

تماس بگیرید و یا در شبکه های اجتماعی به  09302973709

 پیام دهید ravangaam@آیدی
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