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 نظریه مدل سه عاملی آیزنک

  35آیزنک و کتل به تعداد متفاوتی از ابعاد شخصیت رسیدند، زیرا سطوح مختلفی از تحلیل عاملی را در نظر داشتند. 

صفت کتل همگی در سطح سوم ساختار سلسله مراتبی هستند، در حالی که ابعاد شخصیت در نظریه آیزنک در سطح  

، هر (P)خوییپریشو روان  (N)رنجورخویی، روان(E)گراییاند از برون دارند. سه بعد نظریه آیزنک عبارتچهارم قرار 

ی آیزنک،  چند او این احتمال را که ممکن است بعدها ابعاد بیشتری اضافه شوند را منتفی ندانست.در نظریه

. البته که افراد ناسالم و آشفته در آزمونی که این  شودخویی به افراد بیمارگون محدود نمیپریشرنجورخویی و روانروان 

گیرند. آیزنک این سه عامل را بخشی از ساختار شخصیت  ی باالتری میکند، از افراد بهنجار نمرهدو عامل را ارزیابی می

های یک  گرایی در انتبهنجار دانست. هر سه عامل به صورت طیفی بوده و دوقطبی هستند، بطوری که در عامل اول برون

را در یک قطب و   (N)رنجورخوییکند؛ همچنین عامل روان گرایی قطب دیگر را اشغال میسر طیف قرار دارد و درون 

در یک قطب و عملکرد فراخود را در قطب دیگر  (P)خوییپریششود و عامل روان استواری را در قطب دیگر شامل می

 (.1396ترجمه سیدمحمدی،؛ 20131رابرتس، فیست و فیست)آنشودشامل می

طیفی بودن عوامل آیزنک به این معنی نیست که اغلب افراد در یک انتهای هر کدام از عوامل قرار دارند؛ بلکه اکثر افراد  

شکل قرار دارند. آیزنک معتقد بود که هر یک از این عوامل، چهار مالک او را برای  نزدیک به مرکز توزیع زنگوله

 (.584ص1396؛ ترجمه سیدمحمدی،20132رابرتس، فیست و فیست)آنکندت برآورده میمشخص کردن ابعاد شخصی

 چهار مالک معتبر بودن عوامل آیزنک

 سنجی شواهد روان  (1

رنجورخویی وجود  گرایی و روانهای برون سنجی نیرومندی برای هر یک از عوامل، به ویژه عاملشواهد روان 

،  1990ی گران دیگر تا اواسط دهه حقیقات آیزنک ظاهر شد، اما پژوهشخویی بعداً در تپریشدارد. عامل روان 

رنجورخویی تقریباً در تمام تحقیقات تحلیل عاملی شخصیت انسان، از  گرایی و روان آن را جدی نگرفتند. برون

 عوامل بنیادین هستند  

 مبنای زیستی (2

قدرتمندی وجود دارد. او در عین حال مدعی بود  آیزنک معقد بود برای هر یک از این سه عامل، مبنای زیستی 

کری و کاستا هستند، مبنای زیستی  شناسی که بخشی از مدل پنج عاملی مک هایی نظیر خوشایندی و وظیفهصفت

تواند با وراثت و چهارم واریانس در هر بُعد شخصیت میالزم را ندارند. آیزنک برآورد کرد که تقریباً سه

 ا عوامل محیطی توجیح شود.چهارم بنزدیک به یک

 همچنین ایزنک سه نوع شاهد مختلف برای مبنای زیستی ابعاد شخصیتی خود آورد: 

های اروپا،  های مختلف جهان در قاره( در مردم بخش2002کری و آلیک، الف( همانندی: پژوهشگران)مک

 آفریقا و آسیا عوامل تقریباً همانندی را پیدا کردند. 

( حاکی است که افراد گرایش دارند با گذشت زمان، وضع  2003کری و کاستا، ن)مکب( شواهد پژوهشگریا

 خود را در ابعاد مختلف شخصیت حفظ کنند.

تخمکی در مقایسه با دوقلوهای  ( همگامی بیشتری را بین دوقلوهای یک1990ج( تحقیقات دوقلویی)آیزنک، 

 دهد.اند، نشان می دوتخمکی که با هم بزرگ شده

 
 نظری هایجنبه (3
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گرایی در برابر  دار هستند. کارل یونگ تأثیر قدرتمند طیف برونسه بُعد شخصیت آیزنک از لحاظ نظری معنی
گرایی را بر رفتار تشخیص دادند و زیگموند فروید بر اهمیت اضطراب در شکل دادن رفتار تأکید کرد. درون 

مانند آبراهام مازلو که اظهار داشت سالم روان از   پردازانیبا دیدگاه نظریه  (P)خویی پریشعالوه بر این، روان 

 ( امتداد دارد Pی باالی پریشی)نمره( تا اسکیزوفرنی و روانPی پایین خودشکوفایی)نمره

 مسائل اجتماعی (4
آیزنک بارها ثاب کرد که سه عامل شخصیت در نظریه او با مسائل اجتماعی مانند مصرف مواد مخدر،  

 های قلبی و حتی خالقیت ارتباط دارد.تبهکاری، پیشگیری از سرطان و بیماریرفارهای جنسی، 
 

 ی آیزنکگرایی در نظریهگرایی در برابر درونبرون

طبعی، سرزندگی، شوند، بعالوه شوخگرایان ر نظریه آیزنک عمدتاً با صفات معاشرتی و تکانشگری مشخص میبرون

گرایی ی بروندهندهشوند، نشانر ارتباط با دیگران تقویت میبینی و صفات دیگری که دحاضرجوابی، خوش

 (.587ص1396؛ ترجمه سیدمحمدی،20133رابرتس، فیست و فیست)آنهستند

توان به صورت آرام،نافعال،  ها را میشوند. آن گرایی مشخص میی صفات مخالف با صفات برونگرایان به وسیلهدرون 

؛ 20134رابرتس، فیست و فیست)آنجو، هوشیار و مقید توصیف کردخودداری، فکور، بدبین، صلح غیرمعاشرتی، محتاط، 

 (. 1396ترجمه سیدمحمدی،

گرایان از نظر ماهیت، رفتاری نیست بلکه زیستی و  گرایان و برونبا این حال طبق نظریه آیزنک، تفاوت اصلی درون 

 ژنتیکی است.

ها بر گرایان به سطح برانگیختگی مغزی آنگرایان و درون ها بین برونتفاوت( معتقد بود که علت اصلی 1997آیزنک)

گرایان سطح  جا که برونای عمدتاً ارثی بوده و کمتر آموخته شده است. از آن گردد. سطح برانگیختگی مغزی پدیدهمی

بنابراین به تحریک حسی، واکنش  ها باالتر است وی حسی آن گرایان دارند، آستانه تری نسبت به درون برانگیختگی پایین

ی حسی  ی آستانهشوند و در نتیجهگرایان برعکس، با سطح برانگیختگی باالتر مشخص میدهند. درونکمتری نشان می

گرایان بخواهند تا سطح مطلوب تحریک را حفظ کنند، دهند. اگر درونتر، به تحریک حسی واکنش بیشتری نشان میپایین

شوند، اجتناب  هایی که موجب برانگیختگی خیلی زیاد می تری دارند، از موقعیتسطح تحریک حسی پاییناز آنجا که ذاتاً 

های رقابتی انگیز، ورزشهای بسیار هیجانهای پرهیجان، بسیار شلوغ، ورزشگرایان از فعالیتکنند. بنابراین درونمی

 (.1396؛ ترجمه سیدمحمدی، 20135یسترابرتس، فیست و ف)آنکنندشدید و موارد شبیه به ان دوری می

تری دارند، برای این که بتوانند سطح گرایان به صورت ذاتی سطح برانگیختگی مغزی پایینجا که برون برعکس از آن 

نوردی،  هایی چون کوهمطلوب تحریک مغزی را حفظ کنند، به سطح باالی تحریک حسی نیاز دارند. بنابراین از فعالیت

(  1976برند. عالوه بر این، آیزنک)گی با سرعت باال، نوشیدن الکل و کشیدن ماریجوانا لذت بیشتری میقماربازی، رانند

های  تر، در موقعیتگرایان، زودتر، به دفعات بیشتر، با همسران متنوعگرایان بر خالف درون فرض کرد که برون 

گرایان سطح  جا که برون. با این حال از آن پردازندتر به آمیزش جنسی میتر و با رفتارهای جنسی متنوعمتفاوت

های کنند و به محرکتر عادت میهای جنسی( سریعهای قوی)مثل محرکتری دارند، به محرکبرانگیختگی مغزی پایین

های عادی با افراد یکسان کسل شده و  گرایان کمتر امکان دارد که از فعالیتدهند، در حالی که درون یکسان کمتر پاسخ می

 (.587ص 1396؛ ترجمه سیدمحمدی،20136رابرتس، فیست و فیست)آن عالقه بشوندها بیه آن ب

 آیزنک  یرنجورخویی در برابر استواری در نظریهروان
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گرایی برون رنجورخویی/استواری است. این عامل نیز مانند عاملدومین عامل برتر که آیزنک استخراج کرد، روان 

( به تحقیقات متعددی اشاره کرد که شواهدی برای مبنای ژنتیکی  1967گرایی، مؤلفه ارثی نیرومندی دارد. آیزنک)درون /

اند. عالوه بر این، او در تعدادی  عملی یافته-رنجورخویی مانند اضطراب، هیستری و اختالالت وسواس فکریصفات روان 

گرایی و الکلیسم هماهنگی بیشتری اری بزرگسالی، اختالالت رفتاری کودکی، همجنساز رفتارهای ضداجتماعی مانند تبهک 

رابرتس، فیست و  آن به نقل از  1976بین دوقلوهای تک تخمکی در مقایسه با دوقلوهای دوتخمکی یافت)آیزنک 

 (.588ص1396؛ ترجمه سیدمحمدی،20137فیست

دهند و بعد از گیرند، اغلب واکنش هیجانی مفرط نشان میباال میی رنجورخویی نمرهافرادی که در مقیاس روان 

های جسمانی مانند سردرد و ها غالباً از نشانه توانند به حالت طبیعی برگردند. آن برانگیختگی هیجانی، به سختی می

وماً به رنجورخویی لزکمردرد و مشکالت روانی مبهم مانند نگرانی و اضطراب شاکی هستند. با این حال روان 

رنجورخویی نمرات باال بگیرند اما  توانند در روان رنجوری به معنای مرسوم این اصطالح اشاره ندارد. افراد میروان 

 کننده باشند. های روانی ناتوانعاری از نشانه

ه این علت  پزشکی را قبول داشت که حکایت دارد برخی از افراد ببیماری روان 8استرس - پذیری ارثیمدل بیماریآیزنک 

کند. این آمادگی)بیماری  ها را برای بیماری آماده میپذیرند که یک ضعف ژنتیکی یا اکتسابی، آن در برابر بیماری آسیب

رنجوری، با استرس تعامل کند. آیزنک معتقد بود افرادی که در انتهای سالم  تواند برای ایجاد اختالل روان پذیری ارثی( می

رنجور را دارند، اما کسانی های استرس شدید، توانایی مقاومت در برابر اختالل روان در دوره قرار دارند، حتی Nمقیاس 

رنجوراز خود نشان دهند. به  گیرند، با کمترین سطح استرس ممکن است واکنش روانی باال مینمره Nکه در مقیاس 

رای ایجاد اختالل روانی نیاز ی کمتری برنجورخویی باالتر باشد، نمرهی روانعبارت دیگر، هر چه نمره

 (.589ص 1396 ؛ ترجمه سیدمحمدی،20139رابرتس، فیست و فیست )آناست

تواند گرایی ترکیب شود، هیچ نشانگان واحدی نمیتواند با نقاط مختلف در مقیاس برونرنجورخویی میجا که روان از آن 

کند که چنین عواملی مستقل هستند، بدین معنا که یرنجور را توصیف کند. روش تحلیل عامل آیزنک فرض مرفتار روان 

توانند در مقیاس گرایی، همبستگی صفر دارد. بنابراین چند نفر میرنجورخویی نسبت به مقیاس برونمقیاس روان

فاوتی  شان، نشانگان کامالً مت گراییگرایی و برونی درونی باال بگیرند و با این حال بسته به درجه رنجورخویی نمرهروان 

 (.1396؛ ترجمه سیدمحمدی،201310رابرتس، فیست و فیست)آن را آشکار سازند

 خویی در برابر فراخود در نظریه آیزنک پریشروان

رنجورخویی/استواری، به مقیاس گرایی و روان گرایی/درونآیزنک بعد از چند سال از ارائه دو بعد شخصیتی برون

به عنوان عامل مستقل شخصیت نیز اشاره کرد و سرانجام آن را از نظر اعتبار با دو مقیاس قبلی  (P)خوییپریشروان 

خویی و قطب دیگر  پریشبرابر دانست. مانند دو مقیاس قبلی، این مقیاس نیز به صورت طیفی بوده و یکسر طیف روان

تفاوت، نامتعارف، رند، معموالً خودمحور، بیگیی باالیی در فراخود میطیف نیز فراخود قرار دارد. افرادی که نمره

؛ ترجمه  201311رابرتس، فیست و فیست)آن تکانشی، متخاصم، سایکوپاتیک، مظنون، پرخاشگر و ضداجتماعی هستند

 (. 1396سیدمحمدی،

دوست، بسیار نوعگیرند)در جهت کارکرد فراخود(، گرایش دارند تا خویی نمره پایین میپریشافرادی که در روان 

استرس که در مقیاس -پذیری ارثیگر، همرنگ و متعارف باشند. مدل بیماریاجتماعی، همدل، دلسوز، یاری 

پذیرتر بشوند، اینجا ی باال نسبت به فشارهای محیطی آسیبشد تا افراد با نمرهرنجورخویی مطرح شده و باعث میروان 

گیرند، خویی باال زمانی که تحت استرس شدید قرار می پریشی روان نمره شود که افراد بانیز صادق بوده و باعث می

پذیرتر  بیشتر احتمال داشته باشد که دچار اختالالت روانی بشوند. درواقع این افراد از نظر ژنتیکی نسبت به استرس آسیب
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ی (، هر چه نمره1994ی آیزنک)خویی بشوند. به عقیدهپریشبوده و احتمال بیشتری وجود دارد که دچار اختالالت روان

رابرتس، فیست و  )آن پریشی ضرورت داردتر استرس برای ایجاد واکنش روانخویی باالتر باشد، سطح پایینپریشروان 

 (.1396؛ ترجمه سیدمحمدی،201312فیست

 

 

 نویسنده: عرفان حمیدی 
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