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در جامعه  سبک زندگین ینو يالگوها روش شناسی نظریه ها و ی، آسيب شناسی وبررس

 لميه فیو نظر ياوكه روانیاز منظر نظر یرانیا
 

  انيونسيونس ي
 

 يحدوزه الگدو   يه پدرداز يد له نظركتواند به عندوان شدا   يت ميشرفت شخصيپ يه هايو اصول موجود در نظر يروش شناس

ه كد  يراند يت ايشخصد  ياوانه از الگوهاكجاد نقشه راه و مدل روانيا يت در راستاكحر. باشد يرانيت ايشخص يرانيا ياسالم

ن يندو  يالگوها ياوكتقرب و وا يوه هايش. بر خوردار است يت اساسيشرفت هستند از اهميجهت پ يدر تطابق و همراستا

در  ينش هدا و صدفات متجلد   كد از وا ياملك كنه ساز دريتواند زم يان ميرانيت ايشرفت شخصياز پ يريل گكو در حال ش

ت، نظدم و  يد ان شدامل عقالن يد رانيت ايپنجگانه شخص يها يژگيو يدر بررس ياز مباحث اساس يكي .باشد يرانيت ايشخص

 ييهدا  يژگد ين ويچن ير بنديكموجود در پ ير ساخت هايتوان ز يرا م يو وطن دوست ينترلك، خود ييانضباط، جمع گرا

در  يجلد مت يهدا  يژگد يل دهندده صدفات و و  كن شد يريد ز يه هدا يق رانه ها و اليشناخت دق يگر برايبه عبارت د. دانست

اوانه در حدوزه  كات روانيبر اساس نظر يق و اساسيدق ياوكالزم است وا يرانيت ايشرفت شخصيپ يه هاينظر يشناس روش

. رديصورت پدذ  يرانيمخاطب پسند ا ينمايرسانه و ارتباطات موجود در حوزه س يو بررس يكلميف يت هايشناخت شخص

 ياجتمداع  يو قالدب هدا   يينمايسد  يت هدا ياز خالل روا يرانيدر جامعه ا يريل گكدر حال ش يتيشخص يالگوها يبررس

 يريد ل گكم پدرانه، نام پددر، شد  ير مفاهياوانه نظكم روانيشرفت مفاهيپ يننده اصول و مبانكن ييتواند تب يت ها ميشخص

خدالل  گدر از  يبه عبدارت د  .وب شده باشدكفقدان و مفهوم عشق از دست رفته و بازگشت امر سر يت سوژه بر مبنايشخص

بده   ياديد توان تا حددود ز  يعامه پسند م ينمايو س يكلميف يت هايموجود در روا يت هايز روابط و شخصير و آناليتفس

ده را يد چيب روابدط پ كيتعامل و تر يوه هايشد و ش يكپنهان، نزد يا الگوهايل در جامعه و كدر حال ش يارتباط يالگوها

 . نمود يابيرد

 

مددرن   يت، الگوهايشرفت شخصيپ ياوكشرفت در حوزه رسانه و ارتباطات، روانيه پينظر يروش شناس :يديكل يها واژه

  سانسي، امر واقع، ژوئيالين، ساحت امر خي، قلمرو نمادياوكه رواني، نام پدر در نظريتين شخصيو نو

 

 

                                                           
 yoones9356@yahoo.comشاهرود،  يدانشگاه صنعت يو فناور يحوزه معاونت پژوهش يد و بهره وريارشناس تولك.  9

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

