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  )لقسمت او( شخصيت و مقابله

Personality and Coping (Part One) 

Carver, C. S., & Connor-Smith, J. (2010). Annual Review of Psychology, 61, 679-704 

 طاوسيمحترم نعمتدكتر 
 اسالمی واحد تهران جنوب استاديار دانشگاه آزاد

 Mohtaram Nemat Tavousi, PhD 

Islamic Azad University South Tehran Branch 

هاي  ديدگاه در اين راستا، . اند هاي فردي مطرح كرده انسان و تفاوت  هاي مختلفي پيرامون ماهيت شخصيت، ديدگاه  پردازان نظريه
عاملي، منظومة  پنج  ي مدل  ها بينند؛ رگه تدارك مي   انسان، بنيادي اساسي براي تفسير مقابله  ماهيتشناختي و مبتني بر هدف در مورد  زيست

هاي  به منزله كوشش شناختي يا رفتاري براي مديريت استيصال يا موقعيت   مقابله نيز . ندا هاي فردي را به ارمغان آورده سودمندي از تفاوت
هاي  با پاسخ   ها اي از ادبيات پژوهشي به بررسي ارتباط بين رگه حجم گسترده. بندي شده است مقولههاي مختلفي  زا، به شيوه تنيدگي
دهند، نتايج اين  سازشي، تنيدگي را شكل مي   افزون بر گسترش درك اين امر كه چگونه شخصيت و مقابله . اي اختصاص يافته است   مقابله

 . كنند هاي تعاملي و مستقلي در تجلي سالمت جسماني و رواني ايفا مي نقش   اند شخصيت و مقابله،  ها نشان داده پژوهش
با مروري کوتاه بر مفهوم شخصيت، ماهيت انسان و گيرد  که بخش نخست آن در اين شماره در اختيار خوانندگان قرار مي  اين مقاله

سپس با ايجاد تمايز بين پاسخ . پردازد تنيدگي مي وري انسان، به مفهوم هاي فردي با تمرکز بر نقش فرايندهاي اصلي كنش تفاوت
در ادامه با بررسي . ندشو ها با يكديگر معرفي ميهاي اصلي آن و روابط متقابل اين سازه ها و انواع مقابله، سازه با ساير پاسخ   مقابله 

بيني بهزيستي رواني و جسماني مورد  شدر پي   ارتباط نظري و تجربي شخصيت و مقابله، چگونگي تعامل تنيدگي، شخصيت و مقابله 
 . كنند چشم اندازهاي حركت آينده تحقيقات را ترسيم مي ،اين مقاله مروري مؤلفاندر پايان، . رديگ بحث قرار مي

اصطالح . است، يك موضوع بسيار گسترده است مؤلفانآوردهاي نظري  كننده ناهمگرايي روي سي شخصيت كه منعكس   شنا روان
ها مربوط به اصل موضوع شخصيت نيست بلكه به دليل مفهومي  ، اين تفاوتهذا مع. هاي مختلفي تعريف شده است شخصيت به شيوه

ني درون فرد ختي و جسما   شنا هاي روان شخصيت يك سازمان پويا از نظام) ١٩٦١(براساس تفسير آلپورت . اند است كه از آن ساخته
 .هاي فرد قرار دارد است كه در زيربناي الگوهاي اعمال، افكار و احساس

 هاي فردي ماهيت انسان و تفاوت •
هاي شخصيت بياناتي در  به عبارت ديگر، نظريه. سازد را مشخص مي یخاص شناختي است كه انسان شخصيت يك كليت روان

دهنده يا  تحقق كننده، خود حمايت شناختي، اجتماعي، خود افراد اساساً موجودات زيستبياناتي مانند آنكه : مورد ماهيت انسان هستند
 .ذالك درك فرد مستلزم پذيرش چند ديد اساسي در مورد ماهيت انسان است مع. يادگيرنده هستند

شاهده شوند اما مدل توانند در مورد هر بعد تصورشدني م هاي فردي مي تفاوت. شود هاي فردي نيز مرتبط مي شخصيت به تفاوت
هاي اصلي رفتار هستند  كننده در اين ديدگاه، اين ابعاد گسترده تعيين. عاملي چهارچوبي است كه مورد پذيرش عام قرار گرفته است پنج

ارايه و تراكم اطالعات منتج از محل قرار گرفتن فرد بر روي اين ابعاد يك تصوير مناسب و قابل قبولي از آنچه فرد بدان شبيه است، 
 .بيند اي است كه تصوير بسيار دقيقي را تدارك مي هر رگه گسترده متشكل از اشكال چندگانه. دهد مي

هاي نظري ديگر، دو مدل  پيروان چهارچوب. عاملي به معناي اتفاق نظر در مورد آن نيست با اين حال، پذيرش گسترده مدل پنج
 و يك مدل شش عاملي) ١٩٩٣زاكرمن و ديگران، (مدل پنج عاملي ديگر ، يك )١٩٨٥جن،  ؛ تله١٩٨٦، ١٩٧٥آيزنك، (سه عاملي 
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ي مهم به آسانی در چهارچوب مدل پنج عاملي قرار   ها به عبارت ديگر، برخي از رگه. اند را گسترش داده) ٢٠٠٤اشتون و ديگران، (
 . ها كامالً مطابقت ندارد ست اما با اين سازهبيني داراي مفهومی تلويحي از برونگردي و نوروزگرايي ا براي مثال، خوش. گيرند نمي

مورد ارايه  در ارتباط با ماهيت مقابله، اتخاذ چند ديدگاه در. اند هاي فردي، هر دو در مرور حاضر حايز اهميت ماهيت انسان و تفاوت
براي تفسير واكنش افراد نسبت  هاي مختلفي را هاي اصلي انسان بسيار سودمند است، چه هر ديدگاهي، راه بهترين تفسير درباره كنش

سازند و چگونگي نقش اين  هايي كه افراد را از يكديگر متفاوت مي همچنين داشتن درکی روشن از شيوه. كند به تنيدگي مطرح مي
 . ها در مقابله، سودمند است تفاوت

 دو ديدگاه درباره ماهيت انسان: سازمان كنشي •
 :مرتبط هستند    طور خاص دو ديدگاه عمده با تنيدگي و مقابلهماهيت انسان، به نظرهاي متعدد در قلمرو به رغم وجود نقطه

از اين منظر، . شود سي، انسان به عنوان موجودي زيستي تلقي مي   شنا نه تنها در شخصيت بلكه در روان. شناختي هاي زيست مدل
. ها در رفتار انسان ضروري است اين ويژگيدهي حيوان و چگونگي بروز  هاي اساسي خودنظم گسترش دركی روشن از ويژگي

، تمايل به اجتناب از اشيا و )مانند غذا(تمايل به گرايش به اشيا و موقعيتهاي مطلوب : نويسندگان اين اثر بر سه ويژگي تأکيد دارند
 .دهي به تمايالت گرايشي و اجتنابي و ظرفيت نظم) مانند شكارچيان(هاي خطرناك  موقعيت

شوند و حساسيت به هر يک از اين  هاي گرايشي و اجنتابي از سوی مناطق متمايز مغز حمايت مي نظام ،شناختي زيستهاي  در مدل
 .دهد دهنده و تهديدكننده محيطي، رفتار فرد را تحت تاثير قرار مي دو نظام در پاسخ به عوامل پاداش

 مندانه مهارگري كوشش. اند  ناميده شده مندانه ارگري كوششمهكه   اند كرده ديگري را مطرح  هاي  تحولي سرشت پردازان  نظريه
كند  به مثابه يك نظام نظارتي عمل مياين نوع مهارگري . هاي گرايشي و اجتنابي غالب شود هاي ناشي از نظام تواند بر برانگيختگي مي

هاي رفتاري در گيری هاي موقعيت را در تصميم پيچيدگيريزي كند و  دهد براي آينده طرح ها، به ارگانيزم اجازه مي كه با تحديد هيجان
شناسي تحولي است، شباهت زيادي با خودمهارگري بزرگسالي دارد و به معنای  که يك سازه روان مندانه مهارگري كوشش. نظر گيرد

 . رغبتي است مشكل، ناخوشايندي و بيهنگام عمل و توانايي ايجاد تعهد يا مداومت در رويارويي با ها بهتوانايي غلبه بر برانگيختگی
از اين ديدگاه، شناخت يك فرد . كنند ها تأكيد مي گيري هدف هاي رفتاري بر كيفيت جهت برخي از ديدگاه. ي مبتني بر هدف   ها مدل

دهاي انگيزشي كه هدف آنها ها، ايجاد تمايز بين فراين در اين نظريه. هاي وي و ارتباط آنها با يكديگر است ها و ارزش معناي شناخت هدف به
دهد و  حركت به سمت هدف و يا اجتناب از تهديد است، اهميت دارد؛ يك هدف مطلوب با ارزش مشوق مثبت، رفتار را به سوي خود سوق مي

اما در برخي موارد  اند،در اغلب موارد صرفاً گرايش يا اجتناب مطرح. كند به عكس، آسيب يا رنج با ارزش مشوق منفي، رفتار را از خود دور مي
مانند زمانی که  :كنند مان عمل ميأگاه تو و دهد حركت به سوي هدف، احتمال آسيب را افزايش ميمانند زمانی که : نددار اين دو تعارض

 .کنداجتناب  از آن خواهد  دهد که فرد مي ميچيزی را به خود اختصاص دلخواه به طور همزمان دستيابي به يك هدف 
حس اعتماد يا ترديدي كه دستيابي به يك پيامد معين را با موفيقت : گيرد در برمينيز را سازه انتظار  اًنوعهاي مبتني بر هدف  مدل

هر رفتاري پيامدهاي مورد انتطار خود را . دهد اين امر ارتباط سنت ارزش ـ انتظار با نظريه انگيزشي را شكل مي. م خواهد ساختأتو
كننده انتظارات وي از  فرد حد تعيين  در چنين شرايطي، كوشش. بست منتهي شوند توانند به بن هاي هدفمند مي كند؛ كوشش ايجاد نمي

و مسايل مربوط به مقيد بودن و     زا ها و تهديدها براي درك ساختار عوامل تنيدگي مسايل مرتبط با هدف. موفقيت و شكست است
 .اهميت دارند   قيدي هدف نيز براي درك ساختار مقابله  بي

 هاي فردي تفاوت: سازمان ساختاري •
اين . گردد مبناي مدل پنج عاملي به چند دهه پيش بازمي. كنند هاي فردي را با مدل پنج عاملي آغاز مي بحث تفاوت مؤلفاناين 

و نقش آنها درباره تصوير ماهيت انسان    ها در مورد چگونگي كنش رگه هاي اخير اطالعات كمي  از انتقاد نيست زيرا در سال عاريمدل 
گردآوري شده بلكه چندين رگه نيز با    ها اما در حال حاضر، نه تنها اطالعات زيادي در مورد چگونگي عمليات رگه. وجود داشته است

  .اند مرتبط شده    ها وري مدل فرايند كنش
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در برخي از موارد، . يگر، تعابير مختلفي از برونگردي وجود داردي د  ها مانند رگه. نخستين عامل مدل پنج عاملي، برونگردي است
برونگردي به منزله ابرازگري و در برخي ديگر به عنوان عمل ناگهاني و انرژي، گاه برحسب تسلط، اعتماد و عامليت و گاه براساس 

برخي از پژوهشگران حس . كند ميگرايي اشاره  برونگردي اغلب به طور تلويحي به جامعه. شود تمايل به خوشحالي مشخص مي
گرايي محصول اشكال ديگر  برخي ديگر براين باورند كه جامعه. دانند گرايي را به عنوان دو بعد برونگردي مي عامليت و حس جامعه

حساسيت كننده  هاي جديد، برونگردي منعكس برونگردي با خُلق گرايشي نيز مرتبط شده است؛ در برخي از ديدگاه. برونگردي است
 .نسبي نظام گرايشي كلي است

ثباتي عاطفي، اضطراب و  بي. شود دومين عامل، نوروزگرايي است كه به سهولت و فراواني عصبانيت و پريشاني فرد مربوط مي
هاي مرتبط با خصومت و  اگرچه ابزارهاي ارزشيابي اغلب شامل ماده. كننده سطوح باالي نوروزگرايي است افسردگي منعكس

ارتباط . قرار دارند اضطراب و استيصال كلي  ةتجرببه پذيري نسبت  ها تحت سيطره آسيب هاي منفي ديگر است، اما همه ماده احساس
 .هستندآن است كه اضطراب و حساسيت نسبت به تهديد، اساس هيجاني نوروزگرايي  ةدهند نوروزگرايي با خُلق اجتنابي نشان

گر و  افراد مقبول ياري. شود حفظ روابط مشخص مي درموردمشغولي گسترده  اغلب با دلمقبوليت نيز به منزله بعدي است كه 
. كننده هستند كمك كنند، تمايل دارند به آنها كمك كنند و باور دارند كه ديگران نيز متقابالً دوست هستند، با ديگران همدردي مي نوع

  .ه عمل آورندهاي منفي خود ممانعت ب توانند از بروز احساس اين افراد مي
اين افراد . بهترين توصيف اين رگه اراده است. ريزي، پشتكار و تالش هدفمند است كيفيت برنامه ةكنند شناسي منعكس  وظيفه

شناسي آن است كه هر دو رگه مبنايي در   ويژگي مشترك مقبوليت و وظيفه. هدفمند، قابل اعتماد، منضبط، با اراده و مصمم هستند
 .دارند انهمند کوششمهارگري خُلق 

از . ورشدن در خود و استقالل در قضاوت است پذيري، كنجكاوي ذهني، تمايل به غوطه ن انعطافگشودگي نسبت به تجربه مبي
 .توان به تخيل و زيباپسندي اشاره كرد ديگر ويژگيهاي فرعي اين رگه مي

به طور مستقيم با سنت انگيزشي     بيني خوش. بيني است ود، خوشش به طور مداوم به آن اشاره مي    ديگري كه در ادبيات مقابله ةرگ
كنند، تنها به يك  و بدبيني كه اعتماد در برابر ترديد را منعكس مي    بيني خوش. ي مبتني بر هدف مرتبط است   ها ارزش ـ انتظار در مدل

يكي از  ةبه منزل    بيني همانطور كه پيشتر بيان شد خوش. دهند زندگي را پوشش ميبه طور کلي شوند بلكه  موقعيت خاص محدود نمي
جويي ديدگاه مبتني برهدف، آن را به  نظم خود ةبيني در ساز با اين حال، قرار گرفتن خوش. شود ي مدل پنج عاملي تلقي نمي  ها رگه

 .سازد ميمطرح    عنوان يك رگه عام در ادبيات مقابله 

  تنيدگي •
هذا، تنيدگي چيزي بيش از تجربه رويارويي يا  مع. متداول است ی نامطبوعها طبقه خاصي از تجربهتصور از تنيدگي به منزله 

ي يها دهد كه افراد با موقعيت شود كه تنيدگي زماني روي مي اغلب بيان مي. هاي مرتبط با هدف نيست در كوشش استيصالبيني  پيش
يي با برخي از موانع يا تهديدهاي مبهم روهرگاه فرد تحت فشار سخت رويا. آنهاستشوند كه مديريت آنها فراتر از توانايي  مواجه مي

 .دهد روي مي  گيرد، تجربه تنيدگي قرار مي
ها و  ارتباط بين رگهو كننده  اي و معرفي متغيرهاي تعديل  هاي مقابله بندي پاسخ هاي مختلف طبقه شيوهمرور  هدر شماره آينده ب

يافتگي با تنيدگي  ، چگونگي تعامل مقابله و شخصيت در سازشهاي آينده رهنمودهايي براي پژوهشو با ارائه  پرداخته خواهد شد مقابله
 .برجسته خواهند شدو پيامدهاي آن 
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