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1.   J   k 
ف واحد یک تعریت با یپردازان شخصهینظر یگرچه همه

ت یم کهه شخصهییم بگویتوانیستند، اما میموافق ناز آن 
 ییههایژگهیا ویش، یدار صفات، گراینسبتاً پا یالگو یعنی

طهور بخشهد. بههیبهه رفتهار افهراد دوا  مه یااندازه که تا
ل یتشه  ییهاشیت از صفات یا گرایتر، شخصیاختصاص

در رفتار، ثبهات رفتهار در  یفرد یهاشود که به تفاوتیم
یگونهاگون مه یههاتیتداو  رفتار در موقع طول زمان و

 یفرد باشند، در برختوانند منحصربهین صفات میانجامد. ا
م باشند، یگروه در آن سه یا کل اعضایها مشترک، گروه

ن یها در ههر فهرد تفهاوت دارنهدا بنهابراآن یالگوها یول
 یگهران اسهت، ولهید هیشهب یقهیطربهه با این ه یهرکس
 دارد.  یفردت منحصربهیشخص

ن کهرد و معقهول یرا تهدو ییهاهید فرضیفرو بعد از این ه
کهرد،  یاش بررسینیات بالیها را با توجه به تجرببودن آن

ن یهد از ایهرا به وجود آورد. فرو یتریج روش علمیتدربه
مدرن  یهین نظری، اولینیو شواهد بال یزنگمانه یختگیآم

 یگهرینهان دز وجود آورد. بعدها مهردان وت را بهیشخص
هها از آن یوجود آوردند که برخرا به یتیشخص یهاهینظر
گر بر اساس شواهد ید یو برخ یفلسف یزنگمانه یهیبر پا
ن دو را یاز ا یباتیها ترکآن یاستوار بودند، اما همه یتجرب
ک یهت بها یپردازان شخصههینظر حالبا اینبردند.  کاربه
 .ستندیت، موافق نیف واحد از شخصیتعر

 

2.  H    j 
 یسهیمش وک در زبان انگل یهااز واژه ی یه یکلمه نظر

 ده شده است. یبد فهم رفته و کارار بد بهیاست که بس
دهنهد، در یت قرارمهیهه را در برابهر واقعیافراد نظر یبرخ
ها هیاز آن است. نظر یانگر ناآگاهیب یتز ین آنتی ه چنیحال

دادن و سهازمانق یهتحق یکه بهرا هستند ییدر علم ابزارها
ت در واژگان یکه نه واقعیروند، درحالیکار ممشاهدات به

 یههاهین ه نظریقت. علت ایدارد و نه حق یگاهیجا یعلم
پهردازان در هین است که نظریشده است ا ساخته یمتفاوت

ت را یک شخصینظر ندارند و هرت انسان اتفاقیمورد ماه
 ند. یبید خودش میاز د
عنهوان روانات خود بههیپردازان از تجربهیاز نظر یشمار

اطالعات  یگردآور ین برایریاندا سادرمانگر کمک گرفته

 یمت  یشتر به پژوهش تجربیت انسان، بیدر مورد شخص
بهه آنههه مها  یقهیهها بهه طرآن یهمهه با این ههبودند. 
ن مفههو  یهاند، اما هرکهدا  ام پرداختهیخوانیت میشخص

 اند.کرده یبررس یدگاه متفاوتیز درا ا یکل
 

3.     L j 
مهرتب  اسهت کهه بهه  یهارشته فرضکی یه علمینظر

 یهاهین کردن فرضیتدو یدهد برایدانشمندان ام ان م
اسهتفاده کننهد.  یمنطقه یر، از استدالل استنتاجیپذآزمون

تنهایی ک فهرض بههیهرشته فرض است. کیاوالً نظریه 
مناسهب را  یهیهیهک نظر یهایازمندیتواند نیهرگز نم

مرتب  اسهت.  یهارشته فرضکیاً نظریه یتأمین کند. ثان
دار یمعنه یههاهیتوانند فرضهیمجزا نه م یهاپس فرض

برخوردار هسهتند  یدرون ین ه از همسانیجاد کنند و نه ایا
سهودمند  یههاهیهنظر ین دو مهالک بهرایهکهه ایدرحال
ح، ین توضهیهمههم در ا یاژهن ویهسهتند. سهوم یضرور
 ها هستند. فرض

 یاشهدهاثبات یهاتیه، واقعینظر یدهندهلیعناصر تش 
 یشده باشد. ولهثابت یطور قطعها بهستند که اعتبار آنین

ک یهنیهشوند. ایرفته میها انگار که درست هستند، پذآن
ن هه یا یدارنهد بهرایاست که دانشمندان برمه یگا  علم

ج یکه نتهایطوررا اجرا کنند به یسودمند بتوانند پژوهش
 ش ل دهند. یاصل یهیها به نظرآن

 

4.    K    h 

ار محهدودتر از آن یبسه یه با فلسفه ارتبها  دارد، ولهینظر
هستند  یکسانلسوفانیف خرد وعشق به یعنیاست. فلسفه 

شهده انجها  قهات کنتهرلیتحق یب خردمنهدیهکه در تعق
ها از آن ی یدارد که  یمتعدد یهاه شاخهدهند. فلسفیم

ن شهاخه یه با ایت دانش است. نظرییا ماه یشناسمعرفت
است کهه  یرا ابزاریداردا ز ی یار نزدیاز فلسفه ارتبا  بس
 کنند. یب دانش از آن استفاده میدانشمندان در تعق

رشته اصول کین، یدها سروکار ندارندا بنابرایها با باهینظر
خود را اداره کنهد،  ید زندگیک نفر چگونه باین ه یا یدرباره
 یمت ه یزنههها بهه گمانهههیشود. نظریه محسوب نمینظر

ها از هیروند. نظریبدون عمل فراتر م یزنهستند، اما از گمانه
، سرچشمه یذهن متف ران بزرگ، مستقل از مشاهدات تجرب

 پاسخنامه  
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 یگردآور یوه تجربیشکه به  یرند، بل ه با اطالعاتیگینم
 دارند. ی یاند و با علم، ارتبا  نزدشده

 

5.  H    h 
ن صهورت  یهرشهته اهههارات گاگهر  و گدر اکیه با ینظر

ن اهههارات از یهج اینتها ییا بهد یخوب یسروکار دارد. ول
 یاهیهمثال مم ن اسهت نظر یقلمرو آن خارج است. برا

دون داشتن شوند، کامالً بد اگر کودکان در انزوا بزرگیبگو
ن صورت زبان را پرورش نخواهند یگران، در ایتماس با د

 داد و رفتار خوب نشان نخواهند داد. 
 یروش فرزنهدپرور یاصول اخالقه ن اههار دربارهیا یول
شوند کهه یرا شامل م ییهادها ارزشید. بایگوینم یزیچ

ز یههها را نهها ارزشهیهنظر مناسب فلسفه هستند. گرچهه
 وهیشهاسهتوارند کهه بهه یا براسهاس شهواهددربردارد، ام

ن ه چرا یا ن، دربارهیاندا بنابراآمده دستنشده به یریسوگ
یک  یزیا چه چیخانمان کمک کند ید به افراد بیجامعه با

 وجود ندارد. ییهاهیدهد، نظریل میاثر شاه ار را تش 
 

6.     L j 
سهفه اسهت، امها از از فل یه مفهو  محهدودتریاگرچه نظر

ن یتواند چندیخوب م هیک نظریتر است. ه گستردهیفرض
 یاختهیفره ینیبشیا پیه حدس ید کند. فرضیه تولیفرض

روش  یریکهارگق بهیتوان از طریاست که اعتبار آن را م
توان یاست که نم یکلیقدره بهیش کرد. نظریآزما یعلم

تواند یجامع م هین نظریهم یماً اثبات کرد، ولیآن را مستق
 د کند. یه تولیهزاران فرض
د کرده اسهت یرا تولکه آن یاهید با نظریه را نبایپس فرض

ه یتوان بهه و نظریه را میگر فرضیدعبارتاشتباه کردا به
 ی هیه رابطه نزدیه و فرضین نظریکرد. البته ب یرا والد تلق

، یوجود دارد. پژوهشگر بها اسهتفاده از اسهتدالل اسهتنتاج
ر یپهذآزمون یهاهیسودمند فرض یهیک نظریتواند از یم

 هه هاشین آزمایج ایش کند. نتایها را آزمابسازد و بعد آن
ه پس خورانهده یبه نظره  ا رد کندیت یه را حمایخواه فرض

 یههاهیکند، فرضیر مییه رشد و تغیکه نظریشود. وقتیم
 توان از آن به دست آورد.یگر را مید
 

7.   J   k 
هاستا آن یعیزها طبق رواب  طبیچ یبند، ردهیبندطبقه
 یبنهدرا بدون طبقهیهستند، ز یرشد علم ضرور یکه برا

 حههالبهها اینشههرفت کنههد. یتوانههد پیاطالعههات علههم نمهه

از  یبیترک یدهد. حتیه را ش ل نمینظر صرف یبندطبقه
ها فق  یدبنکند. طبقهید نمیه تولینظر یبندن طبقهیچند
را  یدیجد یهاتوان دستگاهیا هستند که مین نظر پویاز ا

ر یپذآزمون یهاهیتوانند فرضینم یها اضافه کرد، ولبه آن
ن یمختلف وجود دارند ا یهاهین ه نظرید کنند. علت ایتول

دهد کهه از یپرداز اجازه مهیه به نظریت نظریاست که ماه
 پردازد. ب ییهایزنبه گمانه یدگاه خاصید

د تا حد ام ان یاطالعات با یپردازان هنگا  گردآورهینظر
ن هه چهه یهها در مهورد امات آنیباشند، امها تصهم ینیع

ر کننهد، یها را تعبکرده و چگونه آن یرا گردآور یاطالعات
ها بر ستندا آنیر نیرناپذیین تغیها قوانهیاست. نظر یشخص

 ییههابل ه برفرض شده قرار ندارند،ثابت یهاتیواقع هیپا
 قرار دارند. یر فردیاستوار هستند که در معرض تعب

 

8.    K    j 

پردازد، به یعلم و رفتار دانشمندان م یروانشناسی به بررس
 یهایژگیو و یشناخت یندهایتأثیر فرا ن صورت که دربارهیا

او  یپهژوهش علمههها و هینظر ییدایدانشمند بر پ یشخص
موضهو  ن یها یگر بهه بررسهید عبارتکندا بهیق میتحق
 خههیتار یشناخت یندهایت، فرایپردازد که چگونه شخصیم

ش یها بهه پهکه آن یدانشمندان بر علم یرشد و تجربه علم
 یگذارد. آگهاهیمنند تأثیر یآفریمکه  ییهاهیبرند و نظریم

مربهو  بهه جهو اطالعات ت، به یشخص یهاهیکامل از نظر
پهرداز در زمهان هیهنظر یت روانهیو وضع یاجتماع، یخیتار
م کههه یدارد. چههون مهها معتقههد یاو بسههتگ یپههردازهیههنظر
پردازان را منع س هیت نظریت، شخصیشخص یهاهینظر
، مقهدار یپهردازان اصهلهیک از نظریکنند، در مورد هریم
 نامه هم هست. یاطالعات زندگ یادیز

 یات اساسهپهردازان، اختالفههیت نظریشخص یهاتفاوت
ش یروانشناسی گرا یکم سمت جنبهکه به ییهان آنیراب

 یفهیو ک ینیبهال یجنبهه سهمتکهه بههییههادارند و آن
 کنند.یه میش دارند توجیروانشناسی گرا

 

9.  H    k 
آن در  یید توانهایهمف یهییک نظر ین مالک برایترمهم
از  یلهیست. خا شتریت کردن پژوهش بیختن و هدایبرانگ

 کهه راه را یمناسهب هیهعلم، بهدون نظر یتجرب یهاافتهی
مثهال در  یانهد. بهراگانهه مانهدهینشان دهد ناشهناس و ب

ل کشهف شهد کهه یهن دلیاره نپتون به ای، سیشناسستاره
ن هه یبر ا ید آورد مبنیرا پد یمناسب هیه حرکت فرضینظر
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 ارهیعلهت وجهود سه بهه دیهر اورانوس بایدر مس ینظمیب
ار یهرا در اخت یریمسه ید نقشههیمف هیباشد. نظر یگرید

ن یها یها را بهراآن یوجوشناسان قرارداد که جستستاره
 ت کند. ید هدایاره جدیس

دار یرا در یک ساختار معن ید اطالعات پژوهشیمف هینظر
در  یج علمهین نتهایها یرا برا یهیدهد و توجیسازمان م

ه نتواند اطالعهات یکه یک نظریگذارد. درصورتیار میاخت
مهرتب  بها آن را  یا اطالعات پژوهشید کند یتول یپژوهش
دهد و به نفهع یخود را از دست م یح دهد، سودمندیتوض
 شود.یکنار گذاشته م یسودمندتر یهینظر

 

10.    K    j 

آورد: پهژوهش ید دو نو  پژوهش به وجود میمف یهینظر
توانهد یکه م یفی. پژوهش توصییزماه آیو فرض یفیتوص
و  یگهذار، نها یریهگانهدازه ه را گسترش دههد، بههینظر
ه یشود که در ساختن نظریمربو  م ییواحدها یبندطبقه

ه رابطهه یهبها نظر یفیاند. پژوهش توصهشده کار گرفتهبه
ن یتأم یعناصراصل هینظر یسو، برا کیست دارد. از یهمز

محهرک خهود را از آن  یرویهنگهر، ید یکند و از سهویم
به اثبات  ییآزماهیفرض یعنین نو  پژوهش، یرد. دومیگیم
 شود. یه منجر مینظر یم سودمندیرمستقیغ

 یآورد که وقتیوجود مبه یمتعدد یهاهید فرضیمف هینظر
ه یشوند نظریش شدند، به اطالعات موجود افزوده میآزما

د بتوانهد ید بایمف هیدهند. نظریرا ش ل داده و گسترش م
ر یگر مغهای هدیآمده از پژوهش را که با دستاطالعات به

ا یبدون سازمان  یپژوهش یهاافتهیستند، سازمان دهد. ین
 مانند.ی، مجزا میبندطبقه

 

11.     L h 
د یها رد شهدن ییهآن در تأ یید بر اساس توانهایه را باینظر
ن هه یا یباشهد. بهرا ریپهذد ابطهالیهبا یعنیکرد،  یابیارز
ق باشد کهه یدق یقدر کافد بهیر باشد بایپذابطال یاهینظر

ا یت یآن حما یه کند که از اصول اساسیرا توص یپژوهش
ج یا مبهم باشد که نتایگنگ  یاهیها را رد کند. اگر نظرآن

ر کهرد، یهت از آن تعبیعنوان حمارا بتوان به یمثبت و منف
د باشهد. یتواند مفیستا و نمیر نیپذه ابطالین نظریپس ا
سهت بل هه یغل  بودن ن یبه معن یریپذابطال حالبا این

ه را رد یهپهژوهش، نظر یج منفهیاست که نتها یبدان معن
کننهد آن را کنهار یپهرداز را مجبهور مههیخواهند کرد نظر

ج ینتها یر پاسخگویپذابطال یهیر دهد. نظرییا تغیبگذارد 

رقابل مشاهده یرات غییبر تغکه  ییهاهیش است. نظریآزما
ا ابطال یتوان اثبات یم یسختهستند به یار مت یدر ناهش
رات را ییگونه تغنید ایفرو یهیمثال، چون نظر یکرد. برا
ا اثبههات آن یههدانههد، ابطههال یر مههیپههذار ام ههانیدر ناهشهه

ح یز را توضهیهچکه بتواند همهه یاهیرمم ن است. نظریغ
 دهد.یح نمیرا توض یزیچچیدهد، ه

 

12.  H    h 
آن در  ییخهوب، توانها یهیهنظر ین مهالک بهرایچهارم
که بتوانند مشه الت یطورکردن کاربندان است بهتیهدا

 روزمره خود را حل کنند. 
 یههااز پاسه  یلهییهافتن خ یرا برا یه خوب ساختارینظر

 یاهیگذارد. کاربندان بدون داشتن نظریار میکاربندان در اخت
 یکوشههش و خطهها سهه ندر یهههاروش ی ید، در تههاریههمف
 یاعتمادقابل یش نظریها گراکه آنیدرصورتخورند، یم

 انجا  دهند.  یتوانند اقدامات مناسبیداشته باشند، م
ر یتف هر و عمهل را در سها یاه تها چهه انهدازهین ه نظریا

، فلسفه، یشناسات، حقوق، جامعهیها، ازجمله هنر، ادبرشته
ن مهالک یهز در ایهکنهد نیک مهیهتجهارت تحر مذهب،

 در یقاتید موجب تحقیفرو یهیمثال، نظر یگنجد. برایم
حقوق  یرشته یافته شده است که برایخاطرات باز نهیزم
 ت دارد.یار اهمیبس

 

13.    K    j 

ای اسهت کهه دارد نظریهه یدرونه یکه همسهان یاهینظر
سهازگار باشهد.  یظ منطقآن ازلحا یدهندهلیتش  یاجزا

انهد و شهده دقهت مشهخ بهه یاهیهن نظریچن یمرزها
 یاهین مرز فراتر روند. نظریدهند که ازایارائه م یهاتیتوج

بهرد یرا به کهار مه یهمساندارد زبان  یدرون یکه همسان
دو مفههو  متفهاوت  یبهه معنه یاز اصطالح واحهد ییعن

کند یاستفاده م یمیه خوب از مفاهیکند. نظریاستفاده نم
 یاتیهف عملیهانهد. تعرشهده فیتعر یاتیصورت عملکه به
ا یههدادههها  یاسههت کههه واحههدها را براسههاس رو یفههیتعر

ها را کند که بتوان آنیف میمشاهده توص قابل یرفتارها
توان یگرا را مک فرد برونیمثال،  یکرد. برا یریگاندازه
 کرد:  یاتیف عملین صورت تعریبه ا
ش یاز په یت، نمرهیشخص یک پرسشنامهیر که د یکس
 کند.یشده کسب م نییتع

Uبهه وجهود  ییه ازلحهاظ توانهایکه دو نظریدرصورت
دادن بهه اطالعهات،  ی، معنیریپذآوردن پژوهش، ابطال
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برابهر باشهند،  یدرون یکردن کاربندان و همسانییراهنما
 ت دارد.یتر اولوساده یهینظر

 

14.  H    h 
در برابهر  ینیموضو  دو  در ابعاد برداشت از انسهان، بهدب

بهار، فالکهت یاند زنهدگا افراد مح و یاست. آ ینیبخوش
 یلحهاظ روانه توانند ازین ه میا ایپرتعارض داشته باشند، 

 یطهورکلباشهند. بهه یسالم، خوشحال و موجودات کهامل
 دارند مثل اعتقاد ییکه به جبرگرا یتیپردازان شخصهینظر
کهه بهه اراده آزاد  ییهاکه آنین هستند درحالید بدبیفرو

 ن هستند. یبمعتقدند، معموالً خوش
 از:  بعد برداشت از انسان عبارتند 6

 در برابر انتخاب آزاد ییجبرگرا  

 ینیبدر برابر خوش ینیبدب 

 یتمندیت در برابر غایعل 

 اریار در برابر ناهشیهش 

 یدر برابر اجتماع یستیعوامل ز 

 هادر برابر شباهت ییهمتایب 
ک یهم کهه یکنند تا مشخ  کنیها به ما کمک متفاوت
ن یآزاد اعتقاد دارد، بدب یا به ارادهیپرداز جبرگراست هینظر

ه یهکنهد یها توجیمه یتهیه علیهن، توجیبها خهوشیاست 
کنند تا مشخ  یمن به ما کمکیها همهن. آنیتمندیغا
 د دارد.یتأک یاریناهشیا  یاریپرداز برهشهیا نظریم آیکن

 

15.   J   k 
دارنهد:  یچرخشه یرابطهه یها و اطالعات پژوهشهینظر
دهد و اطالعات از پهژوهش یم یه به اطالعات معنینظر
 ییههاهیآزمودن فرض یشوند که برایحاصل م یشیآزما
 حهالبها ایند کهرده اسهت. یه آن را تولیافته نظریب یترت

نهد. یآیبه دست نم یشیپژوهش آزمااطالعات از  یهمه
ند که هرکدا  یآیدست مبه یاغلب اطالعات از مشاهدات

 یکردن صرفاً به معنم. مشاهدهیدهیاز ما هرروز انجا  م
ا یهمتقابهل و پو ین رابطههیاست. همهن یزیتوجه به چ

آورد کهه یبهار مهه بههیفرضه یه تعدادیدارد اما یک نظر
رو نیهکرد، ازا یژوهش بررسق پیها را از طرتوان آنیم

ن اطالعهات یگذاردا که ایار میدر اخت یاطالعات پژوهش
کند. مها هنگها  یم یه برگردانده و آن را بازسازیبه نظر

را انجها   یها همان کاردن سؤالیمشاهده کردن و پرس
، مشاهده یعنیدهند، یشناسان انجا  مم که روانیدهیم

بها ن بهه مشهاهدات. دادیانسان و معنه یکردن رفتارها

کوشهند یر دانشمندان مهیشناسان مانند ساروان حالاین
هها باثبهات و آن یهاینیبشیکه پیطورمنظم باشند، به

 ق باشد.یدق
 

16.     L j 
است  یج باثباتی، مقدار نتایریگابزار اندازه ییایمنظور از پا
باز آزمهون و  ییایمهم: پا ییایآورد. دو نو  پایکه به بار م

ت در یشخصه یک پرسشهنامهیهستند.  یدرون یهمسان
 یافراد در دو اجهرا باز آزمون دارد که نمره ییایپا یصورت

 یک آزمهون در صهورتیهبهاً ی سهان باشهد. یمختلف تقر
 یابیز را ارزیک چیمواد آن یدارد که همه یدرون یهمسان

 یا باشهند ولهیهتوانند پایت میشخص یهاکند. پرسشنامه
ن است کهه یا دقت نداشته باشند. منظور از اعتبار ایاعتبار 

 یابیهآنهه را که قرار اسهت ارز یاک آزمون تا چه اندازهی
مهم اسهت  یلیکند. دو نو  اعتبار خیم یابیکند، واقعاً ارز
ن ه یا یت برایشناسان شخصن. روانیبشیاعتبار سازه و پ

خشهند، فنهون کردن بهبهود ب ینیبشیخود را در پ ییتوانا
ت را ابدا  یشخص یها، ازجمله پرسشنامهیمتعدد یابیارز

ک ابزار سهنجش، یاست که  یااند. اعتبار سازه درجهکرده
 کند.یم یابیرا ارز یفرض یچندسازه

 

17.     L k 
مهم عبارتند از: اعتبار همگرا، اعتبهار  ینو  اعتبار سازه 3

ک یهآمهده از دستبه یهار نمره. اگیواگرا و اعتبار افتراق
 ی سانیکه ساختار  یابزار سنجش معتبر یهاابزار با نمره

ک یداشته باشد اعتبار همگرا است.  یعال یدارد، همبستگ
ر یواگرا دارد کهه بها سها یاعتبار سازه یپرسشنامه در صورت

 یهمبستگکنند، ینم یابیکه آن سازه را ارز ییهاپرسشنامه
داشته باشدا و سرانجا  یک پرسشنامه در  ییمعنایکم و ب
دارد که دو گهروه افهراد را کهه بهه  یاعتبار افتراق یصورت

ز کنهد. یگر متمهای هدیمتفاوت بودن مشهور هستند را از 
را  یهیگراکهه بهرون یتیشخص یهامثال پرسشنامه یبرا
 یهیگراکهه بهه بهرون ید در مورد افرادیکند بایم یابیارز

 یهیگراکه بهه درون ییهاسه با آنیمعروف هستند در مقا
 ار بگذارد.یدر اخت یباالتر یهاشهرت دارند، نمره

 

18.   J   h 
نهده یک آزمون رفتار آیاست که  یان درجهیبشیاعتبار پ

 یهیگراک آزمون برونیمثال  یکند. برایم ینیبشیرا پ
نهده، یآ ین دارد که بها رفتارههایبشیاعتبار پ یدر صورت
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شهرفت یدن، عمل رد خوب در آزمهون پیگار کشیانند سم
گهر یا هرگونه مالک مستقل دی، ییجو، مخاطرهیلیتحص

، ین ارزش هر ابزار سنجشیتریباشد. عالداشته یهمبستگ
 ینهیبشینده را پی  آیا شرایاست که بتواند رفتار  یادرجه

 یههات از پرسشهنامهیپهردازان شخصههیهکند. اغلب نظر
ونهگ یدا آدلر و یده استفاده ن ردند. گرچه فروش استاندارد

 یهها بهراک از آنیچیچند نو  ابزار فراف ن ساختند، اما ه
 ن ابزارها تالش ن ردند.یو اعتبار ا ییاین پاییتع

 یبهرا یمحرکه یرویهونهگ نید، آدلهر و ی، فروحالبا این
اند، شده بوده ت استانداردیشخص یهااز پرسشنامه یتعداد
 یواحهدها ینیپژوهشگران و متخصصان بهالکه یطوربه

پهردازان هیهن نظریکنند کهه همهیم یابیرا ارز یتیشخص
 کردند. یمعرف
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 ک ابهزار سهنجش، چنهدیهاست که  یااعتبار سازه درجه

ماننهد  ییههاکنهد. سهازهیمه یابیهرا ارز یفرضه یسازه
، یجههانی، هههوش و ثبههات هی، پرخاشههگریههیگرابههرون

 یفرضه یههاها سهازهستند، بل ه آنین یماد یهایسته
مشاهده رب  داده شهوند. قابل ید به رفتارهایهستند که با

 یک پرسشهنامهیههمگرا:  یاعتبار سازه یک مثال برای
د بها یکند با یابیرا ارز ییگرادارد برون یت که سعیشخص

چهون  یگهرییها عوامهل د یهیگرابهرون یههاپرسشنامه
ارتبها  دارنهد،  یهیگراسارت که با بهرونو ج یزیآممرد 

 داشته باشد.  یهمبستگ
واگرا دارد که بها  یاعتبار سازه یک پرسشنامه در صورتی

کننهد، ینمه یابیهکه آن سهازه را ارز ییهار پرسشنامهیسا
 .دداشته باش ییمعنایا بیکم  یهمبستگ

 

20.  J   j 
 یفاوت دارند. ولت باهم تیشخص ینظر معن روانشناسان از

 یت از کلمههیشخصه یها قبول دارنهد کهه واژهاکثر آن
 

 یشهین پرسونا مشتق شده استا که بهه ماسهک نمایالت
 یههایلم کمهدیدر فه یروم یهاشهیاشاره دارد که هنرپ

رو  باسهتان  یههاشههین هنرپیزدند. ایبر چهره م ییونان
ن، ماسهک یدروغه یا ههاهریهدادن نقهش شینمها یبرا
از  ین برداشهت سهطحیزدند. البته ایسونا  بر چهره مگپر

روانشناسههان  یسههت. وقتههین یف معقههولیههت، تعریشخصهه
 یزیهبرند، منظورشهان چیت را به کار میاصطالح شخص

 حهالبها اینکننهد. یم یاست که افراد باز یش از نقشیب
ت یف واحد از شخصهیک تعریت با یپردازان شخصهینظر

اند ساخته یمتفاوت یهاهیه نظرن یستندا و علت ایموافق ن
 نظر ندارند.ت انسان اتفاقین است که در مورد ماهیا
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ا یهه، ی، فرضهیزنهه را بها فلسهفه، گمانههیافراد نظر یگاه

ن یک از ایه با هرینظر با این هکنند. یاشتباه م یبندطبقه
ه بها ینظرست. یها نک از آنیچیه یم ارتبا  دارد ولیمفاه

ه یهار محدودتر از آن است. نظریبس یفلسفه ارتبا  دارد ول
دارد.  ی هیفلسهفه ارتبها  نزد یشناسهبا شهاخه معرفهت

بدون  یزنهستند، اما از گمانه یمت  یزنها به گمانههینظر
از فلسهفه  یه مفهو  محهدودتریروند. نظریعمل فراتر م

 یبندرده، یبندتر است. طبقهه گستردهیاز فرض یاست ول
رشهد علهم  یهاسهت و بهراآن یعیزها طبق رواب  طبیچ

کنندا ید نمیه تولیستند و نظریمولد ن یهستند. ول یضرور
تههوان یا هسههتند کههه مههیههن نظههر پویههههها فقهه  از او آن

 ها اضافه کرد.به آن یدیجد یهادستگاه
Uن پرسهونا گرفتههیالته ت از کلمههیاصطالح شخص 

نسهبتاً  یههایژگهیا وی صفات ت همهیشده است. شخص
شود. یبخشند، شامل میدار که به رفتار شخ  ثبات میپا

ن یمرتب  است که ام ان تدو یهارشته فرضنظریه یک
 دهد.یر را به دانشمندان میپذآزمون یهاهیفرض
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