
 

 

 بخش اول -اِناگرام در قاب نظریۀ پنج عاملی صفات

 مقدمه:

های مدید بر روی آن تمرکز داشتند، ، مدتشخصیت شناسیترین موضوعاتی که پژوهشگران حوزۀ یکی از مهم

ای هافراد بود. افراد مختلفی بر روی این موضوع کار کردند اما در نهایت دو دانشمند به نام صفات شخصیتی

، به جمع بندی نهایی موضوع پرداختند. در واقع، این دو نفر، ابتدا صرفاً در پی این بودند که به کاستا و کریمک

 های نظری قوی را ارائه کردند که امروزهیهطبقه بندی صفات شخصیتی بپردازند، اما در نهایت با ایجاد یک مدل، پا

 گیرد. توسط بسیاری از دانشمندان تأیید شده و مورد استفاده قرار می

پردازد که پایۀ تمامی صفات دیگر به ارائه پنج صفت کلی می،  Big Five، یا اصطالحاًپنج عاملی صفاتنظریۀ 

 این پنج صفت عبارتند از: شخصیتی است.

 گراییبرون -1

 رنجوریروان -2

 خوشایندی / سازگاری -3

 تجربه پذیری -4

 شناسیوظیفه -5

 

ه ب ای برای هر یک از این عوامل است.شود، طیف زنگولهارائه می کاستا و مک کرینکتۀ بسیار مهمی که توسط 

شناس است، چه اینکه این افراد در جامعه حضور دارند، گراست یا مطلقاً وظیفهبیان دیگر، کمتر کسی مطلقاً برون

 شود. ای به افراد اختصاص داده میلی تعدادشان نسبتاً کم است. در واقع افراد در هر یک از این عوامل، نمرهو

 گرایی:برون

گرا، معموالً ظاهری مهربان و معاشرتی هستند. و به افرادی که نمرۀ باالیی در این عامل داشته باشند، افرادی برون

شناسیم در حالی که در آن سر طیف، افراد را با فعالیت و پرشوری میپر حرفی مشهور هستند. همچنین این 

گرا توان درونها را میکنیم که آناحساس را مشاهده میو بی گیر، ساکت، جدی، منفعلافرادی خوددار، گوشه

 نامید.



 

 

 رنجوری:روان

نند. کو برای خودشان دلسوزی می افرادی که در این عامل، نمرۀ باالیی به دست بیاورند، معموالً تند مزاج هستند

هایی خودآگاه دید به نحوی که به طور مداوم بر روی یک سری رفتارها، توجه توان با حالتها را میهمچنین این

پذیر هستند. در دارند. این افراد معموالً هیجانات کنترل نشده دارند و به شدت در مورد موضوعاتی خاص، آسیب

ین افراد کنند. ارنجوری پایینی دارند یا نمرۀ پایینی در این صفت کسب میکه روان طیف مقابل، کسانی هستند

کنند(، به معموالً در رفتار خود مالیمت و آرامش دارند، از خودشان رضایت دارند )عزت نفس باالیی را تجربه می

 هستند.  Relaxافرادی جان سخت هستند، هیجانات کنترل شده دارند و 

 پذیری:تجربه

پرداز، خالق، مبتکر، تنوع طلب، گیرند، خیالافرادی که در این عامل شخصیتی، نمرۀ باالیی می

ین، بکنجکاو و آزاد منش هستند. اما کسانی که نمرۀ پایین در این عامل داشته باشند، افرادی واقع

 کار هستند.های روتین و روزمرگی و معموالً محافظهغیر خالق، اهل برنامه سنتی،

 ایندی / سازگاری:وشخ

ه توان شناخت و البترحم هستند و زود باورند. همپنین این افراد را با صفت مطیع بودن میافراد سازگار معموالً دل

 رحم، مظنون بهها است. اگر کسی در این عامل ضعیف باشد، فردی بیگیری، دو صفت دیگر آنمهربانی و آسان

 ک پذیر است. جو و تحریدیگران، خسیس، متخاصم، عیب

 شناسی:وظیفه

طلبی و البته شناسی، جاهتوان در افراد، با صفاتی همچون سخت کوشی، نظم، وقتشناسی را میعامل وظیفه

ردی شناس نباشد، معموالً فاستقامت تشخیص داد. اگر کسی در این عامل نمرۀ پایینی بگیرد یا اصطالحاً وظیفه

 هدف و رهاکننده است.نشناس، بینظم، وقتانگار، تنبل، بیسهل

ایِ تشکیل دهندۀ شخصیت در هر فرد، گامی مهم ، با ارائه این پنج عامل به عنوان عوامل پایهکاستاو  کریمک

 پردازان شخصیت نهادند. بندی بحث صفات انسان در بین نظریهدر جمع

 شود.پرداخته می در مقالۀ بعد در مورد نظریۀ شخصیتی که این دو پژوهشگر ارائه کردند
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