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                                                                                       :شکسپير گفته است 

                                                                      دنيا صحنه تاتر است

                                                               نقش است اش و باقی همه

                                                             ها معين استد خروج و ورو

                                                             دهر کس بازی خود را می کن

                                                   و پرده در لحظه موعود فرو می افتد

                                          

                                                                                                   ما همه بازيگريم

می پرسيم ،با پوزخند خود را در صحنه ی تاتر و يا » نقش بازی کردن « وقتی از مردم در باره  
يتی تخيلی و سرگرم بازيگری سرشناس در فيلم محبوبشان مجسم می کنند و در نظرشان بازی کردن ماه

بازيگريم و در حال اجرای نقش های متفاوتی  همه ما ،کننده دارد ،اما واقعيت آنستکه در زندگی روزانه 
                                                                                                          .      هستيم 

ارمان متناسب با موقعيت و مهارت و اهدافمان نقشی بر عهده گرفته ايم و در ا در شغل و کمهر کدام از 
تعامل با خانواده و دوستان نزديک و ديگران در نقش های متفاوتی ظاهر می شويم ودر موقعيت های 

مختلف برای اثبات شايستگی و عزت نفس و رضايت ديگران رفتار هائی بروز می دهيم که ديگران ما 
ژگی ها می شناسند و اين امر مستلزم طيف وسيعی از وظايف و نقش های مختلف در روابط را با آن وی

شغلی با زير دستان و باال دستان  ، فاميل دور و نزديک ، نهاد های اجتماعی و قانون و مقررات حاکم 
                            .                                                        می گردد ... بر جامعه و غيره 

از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است و وظايف اجتماعی بخشی از نقش هائی است که فرد در جامعه 
گيرد و ايفای هر نقشی مستلزم آنستکه که فتارمان را طوری تنظيم و يا تغيير دهيم که با  یبه عهده م

.               باطيم از ما دارند هماهنگ و منطبق باشد انتظاراتی که جامعه و ديگرانی که با آنها در ارت  

در واقع معيار های اجتماعی قوائد نا نوشته ای هستند که سلوک و نحوه ی رفتارمان را تعريف کرده و  
استاندارد های پذيرفته شده ای برای اجتماع و سازمان ها و گروه ها و انجمن های مختلف محسوب می 

تظارمی رود به موقع در کالس درس حاضر شده و تکاليفش را سه از دانش آموز ان، مثال در مدرشوند 
انجام دهد ، در حاليکه مشارکت اين دانش آموز در سرگرمی های گروه همساالن و فعاليت های اجتماعی 
اش در خارج از مدرسه تابع نقش و بازی های ديگری است ، به عبارت ديگر هر کس نقش های مختلفی 

         .عامل با ديگران عهده دار می شود تا نظر مثبت آنان را جلب کند و در گروه پذيرفته شود را در ت

ی را که بازی می کنيم حتی برای خودمان و یبا اينحال نبايد فراموش کرد که گاهی علت انتخاب نقش ها 
نهاد و عوامل شخصيتی ديگرانی که در اطرافمان هستند ، مبهم و نا شناخته است و اين عاليق ريشه در 

                             .   افراد دارد که بطور نا خود آگاه الويت ها و انتخاب هايش را متمايز می کنند 
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لف شغلی ، عشق و دوستی ها و ارتباطات اجتماعی متفاوت بوده و تدر واقع کنش افراد در شرايط مخ
.  د آگاه الويت ها و نقش های او را شکل می دهندعوامل شخصيتی  و نگرش های فردی او بطور نا خو  

 ويژگی های شخصيتی و کنش های فردی                                                                        

ارزيابی و شناخت ويژگی های شخصيتی  ريشه ای کهن داشته و بقراط برای نخستين بار مزاح های چهار 
) گرم و تر ( شناخت شخصيت و منش افراد تبيين نمود که اين تقسيمبندی شامل مزاج دموی گانه را برای 

بوده است ؛ در مباحث ) سرد و خشک ( و سودائی ) گرم و خشک ( ، صفراوی ) سرد وتر (، بلغمی 
آکادميک روانشناسان و متخصين علوم اعصاب تقسيبندی های متعددی را برای شناخت ويژگی شخصيتی 

مطرح نموده اند ، به عنوان مثال کارل گوستاو يونگ روانشناس شهير سوئيسی شانزده تيپ  افراد
دازه گيری نياز ها و نکه برای ا» مدل پنج عاملی شخصيت « شخصيتی را تعريف نمود ، با اينحال 

ته و انگيزش ها و اختالالت شخصيتی بکار می رود ،از نظر بسياری از روانشناسان مورد تاييد قرار گرف
:                آن را مدل سودمندی در زمينه انسجام و وحدت بخشی به مفاهيم شناخت شخصيت دانسته اند   

                                                             شخصيتی) برزگ (پنج مدل 

                                                               Five Factor Models 
 

 
در تبيين عوامل مّوثر در شخصيت بايد متوجه بود که هيچکدام از اين پنج مدل بصورت قالبی و يکجا در 

با مدل های ديگر فردی وجود ندارد و شخصيت هر فردی شامل طيفی گسترده از ويژگی هائی است که 
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            . همپوشانی دارند ، با اين وجود اين مدل ها می توانند وجه غالب يک شخصيت را تبيين نمايند 
                      

                                                                                                   شخصيت برون گرا

                                                                                                  Extroversion 

شناخته می شوند که عوامل بيرونی منبع  یاين افراد با صفاتی مانند گشاده روئی ، پر انرژی ، وّراج
قادرند در گروه و جمع خود را مطرح  که می باشندانگيزش آنان بوده و افرادی اجتماعی ، خونگرم 

ساخته و مورد توجه قرارگيرند ، اين ويژگی ها درست بر خالف افراد برونگرا ست که عموما زندگی 
ساکت و دور از هياهو را ترجيح داده و کمتر در گير مسائل اجتماعی شده و زمان بيشتری را برای با 

                                                        .خود بودن و زندگی شخصی خويش اختصاص می دهند 
                                                                  

                                                                                            شخصيت انعطاف پذير

                                                                                                   Agreeableness 

اين افراد با خصوصياتی مانند مهربانی ، همدردی ،راز داری ، همکاری و مراعات حال ديگران شناخته 
می شوند ، از نظر آنان اغلب مردم قابل اعتماد ، شايسته و در خور احترامند و در مناسبات خود از 

يگران را در شادی هماهنگی خوبی برخوردار بوده  و بخوبی خود را با شرايط وفق می دهند و مايلند د
                 .       و عاليق خود سهيم کنند  و نسبت به اکثر انسان ها نگاهی مثبت و خوش بينانه دارند

افراد انعطاف ناپذير در نقطه مقابل اين طيف بوده و عموما خود را باالتر از ديگران دانسته و به تمايالت 
ک می نگرند ،شک گرائی و خود بزرگ بينی آنان عاملی و به ديده ی ش شتهديگران توجه چندانی ندا

چندانی  است که ديگران اين افراد را غير قابل اعتماد ، غير دوستانه و مشکوک قلمداد می کنند و ميل
                                                                                             . همکاری با آنان ندارند برای

                                                                                               

                                                                               )با وجدان (شخصيت مسئوليت پذير 

                                                                                                Conscientiousness 

ويژگی اين افراد دقت ، موشکافی ، گوش به زنگ بودن  و تالش برای به انجام رساندن هر چه بهتر 
            .                                                                             وظايف محوله به آنهاست 

اين افراد با نظم و مقررات خاص خود برای هر اقدامی به دقت می انديشند و سپس طرح خود را با 
از بی نظمی و بی قانونی رويگردانند و با برنامه  آنانمراعات همه ی جزئيات به اجرا در می آورند ،
                                                                . ريزی و نظم ، کنترل کاملی بر اعمالشان دارند

                                                                

                                                                                         )گشاده رو ( شخصيت باز 
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                                                                                        Openness 

افراد باز با عالقمندی آنان به کسب تجارب تازه و حادثه جوئی ،کنجکاوی های روشنفکرانه و ايده های 
تجارب  بديع شناخته می شوند و درک عميقی نسبت به احساسات درونی خود دارند وگاه ذهن باز شان از

شان بر خالف رسوم و عرف ديدگاه و باور هایاغلب دارد و  یمعمول زندگی برداشت هائی بديع و مجرد
. منشاء هنر و خالقيت و نگاه متمايز آنان برای مکاشفه و تجارب تازه است  اين نگرش ،است  های رايج
                                                                                                                 

قرار دارند که از هر تجربه تازه و دگرگونی روی » شخصيت های بسته« در نقطه مقابل افراد باز ،
گردانند و ادامه يک زندگی معمولی و بی حادثه را ترجيح می دهند و با روش محافظه کارانه خود در 

                               .مقاومت کرده و از ريسک کردن هراسانندبرابر هر گونه تغيير و تحول تازه 

                            

                                                                                               شخصيت روان نژند

                                                                                                        Neuroticism 

بخش مهمی از مطالعات روانشناسی به اين گروه اختصاص يافته است که با ويژگی احساسات منفی مانند 
.                        کج خلقی ، بد بينی ، اضطراب و دلواپسی ، بد خواهی و حسادت شناخته می شوند  

دامنه تحمل  به شزايط استرس زا ،نسبتی که درجه باالئی از اين ويژگی های شخصيتی دارنداشخاص
و ضعف آنان در کنترل هيجاناتشان  می کنندو گاه حتی شرايط عادی را تهديد کننده قلمداد  پائينی داشته

از قدرت تمرکز و افکار هدفمند و تصميم گيری های صحيح و به موقع می کاهد، احساس رضايتمندی 
پا فشاری می  –گاه غير منطقی خود –و گذران بوده و بر خواسته های ،تاخيری در اين افراد ضعيف 

                                              . ند کنند و در صورت نا کامی به شدت افسرده و هرسان می شو

وجود اين ويژگی در شخصيت های روان نژند زمينه مناسبی را برای بروز اختالالت خلقی و روانی 
، اختالل هراس ، اختالالت افسردگی و اضطراب و روان پريشی ) فوبيا (مانند انواع ترس های نابجا 

ی کند ، در حاليکه افرادی که درجه کمتری از خصلت های روان مهيا م را )نوروز ( های مختلف 
نژندی دارند ، واکنش های هيجانی کمتری داشته و به راحتی عصبانی نمی شوند و آرام ترند و نگرش 

منفی کمتری به رويداد های زندگی دارند، اما اين امر بدان معنا نيست که افکارشان سرشار از افکار 
                                                                                                            .    مثنت است
                                                                                                            .             

                                                                                        نقش هاتضاد 

                                                                                      Role Conflict 
انسان به عنوان موجودی سخن گو و اجتماعی ملزم به تعامل با ديگر انسان ها و جوامع نشری است و 

اگر خود را با انتظارات  و عرف رايج سازگار کند و نقشی را که برايش قائلند، خوب ايفا کند مورد تاييد 
.            ه خواهد داشتو توجه قرار می گيرد و اگر بد اجرا کند نارضايتی و نکوهش آنان را به همرا  
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هر فرد در زندگی روزانه با توجه به وقتی که در اختيار دارد،ملزم است اوقاتش را متناسب با نقش و 
تقسيم کند و ..وظايفی که دارد با شرايطی مثل کار ، خانواده ، دوستان ، اوقات فراغت و خريد و غيره 

و والد، فرزند ، دوست ، ارباب رجوع به يک اداره  در نقش های متفاوتی مثل کارمند يا رئيس ، همسر
.                                    امورات زندگيش را سر و سامان دهد  باشديا سازمان ظاهر شود تا قادر   

، به عنوان مثال نقش زن  استدر جوامع کوچک و توسعه نيافته، جايگاه و موقعيت های هر فرد محدود 
د، در حاليکه با توسعه جامعه وريک مرد ،مادر و عضوی از روستا خالصه می شعنوان همسر و شبه 

يک زن ممکن است همسر ، مادر ، همسايه ، کارمند ، دانشجوی نيمه  جوامع شهری و صنعتی شدن
                                        .   وقت وعضوی از يک انجمن باشد و نقش های متفاوتی را ايفا کند 

در نظر گرفتن ويژگی های شخصيتی افراد و پيچيده تر شدن روابط اجتماعی و رقابتی تر شدن شرايط با 
برای تامين معاش و رفاه اجتماعی و محدوديت های زمانی فرد مجبور است ضمن الويت بندی نياز ها و 

رده سازد و سياق شخصيتی خويش ، انتظارات و نقش هائی را که در شرايط مختلف پذيرفته است، بر آو
اين تعدد نقش ها با اتالف انرژی و محدود شدن اوقات خوش و احساس رضايت های فردی به رقابت می 

.                         پردازند و تداوم اين کشمکش ها فروپاشی تعادل و يکپارچگی فرد را مهيا می کنند  

فرد برای تامين معاش محدود باشند و جوامعی که به علت مشکالت اقتصادی انتخاب های  آن دسته از در
فرد بر خالف سياق و عالئقش به کاری نا خواسته مشغول شود و يا به علت فضای بسته اجتماعی که 

اراده خود نقش هائی بر عهده  بر خالف ميل و ، مجبور باشدآزادی های فردی محترم شمرده نمی شوند
آنست ،تضاد نقش ها شرايط را برای انواع د که ريا ورزی و تظاهر بخشی تفکيک ناپذير از گير

محققين و  اختالالت شخصيتی و نا رضايتی و روان نژندی ها مهيا می کند و اين نکته ای کليدی است که
                                                   . شوندنبايد از آن غافل  متخصين علوم رفتاری و سياستمداران
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