
 16  -29 ص، 1400 تابستان، 26شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده

ر با توجه به اهمیت شناخت شخصیت ها در آینده و جوامع و همچنین با توجه به در پژوهش حاض

مسئله ی شخصیت شناسی از ابعاد مختلف  کاربرد شخصیت شناسی در عرصه های مختلف تربیتی  

. بر اساس مطالعات دانشمندان علوم محیطی،  شخصیت موضوع میان رشته ای است.  بررسی شده است

های مختلف  شخصیت انسان ها تا حد زیادی متأثر از رفتار فردی و اجتماعی انسان ها و البته در محیط  

هر کدام دارای شخصیتی جداگانه    ،و در تناسب با اکوسیستم های طبیعی و اجتماعی است. انسان ها

انسان ها اشاره دارد و به آن دسته از جنبه ها ی    به ویژگی  شخصیت به طور کلی  .برای خود هستند

مقاله حاضر با هدف بررسی  و ویژگی مؤثر فردی که عمل و رفتار انسانها برگرفته از آن است.   انسانی

و تنوع شخصیت ها از دیدگاه شخصیت شناسان  ،  نقش عوامل مختلف در شکل گیری شخصیت انسان 

پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق منابع اصیل و تفسیری دانشمندان مسلمان به ویژه شیخ  

ن تحقیق نشان می دهد  . تعیین شده است.یافته های ای.  .کتاب های دکتر روپ یونج و  ،سلمان عوده

محیط شامل مجموعه ای از شرایط و موقعیت هایی است و سپس   ،بنا بر تفسیر های موجود   نخست

که در شکل گیری و    ،مجموعه ای از شرایط و عوامل اجتماعی پیرامون انسان  محیط اجتماعی شامل

چه جایگاهی از شخصیت    تنوع شخصیت انسان موثر است. این تحقیق نشان می دهد که انسان باید در

قرار گیرد تا با همه ی افراد موجود در اجتماع تعادل خود را در رفتار ها و اعمال حفظ کند.در نهایت  

نقش محیطی و اجتماعی در شکل گیری    ،این تحقیق نشان داد که بر اساس اندیشه های متفکران

امل اکتسابی و به ویژه اعمال  شخصیت انسان، نقش ابتدایی است و در شکل گیری شخصیت انسان، عو

   اختیاری نقش کلیدی و اساسی را داراست.

 . ، رفتار، اجتماعی ، ویژگی ها، تنوع، شخصیتنانسا واژگان کليدی:
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 مقدمه 
، برای هرکدام از افراد جامعه شخصیتی مختص به آن ها، اطالق می کنند. این  دانشمندانی که به زندگی مردم می اندیشند

شده روی فرد با افراد دیگر متفاوت است و برای هر کدام از این افراد سبک خاصی وجود دارد که از این سبک اطالق    شخصیت

   برای تعامل و برقراری ارتباط با دیگران استفاده می کنند.

و مخالفتهای    به طور مثال :یکی سبکی برای خود دارد که می خواهد همیشه از رویارویی با دیگران دور شود تا از انتقادات

را  آنها در امان باشد. یا یکی هم به صورت اغراق آمیز با اشخاص رنجیده همدلی می کند. ویا یکی کارهای ناپسند و نادرست خود

   به گردن دیگران می اندازد که شما مسبب این همه نادرستی های من هستید.

د مشکل روحی برای معلم وهمکاران در بعضی مواقع از دانش آموزان سبک و تعامالت ناپسندی ظاهر می شود که باعث ایجا

   .می شود و از این تعامالت دانش آموزان شگفت زده می شویم و یا به روشی سلبی و نادرست با آن ها مقابله می کنیم

مختلف و سبک های رفتاری آن ها داشته باشیم.با چنین مشکالتی مواجه نخواهیم اما اگر آشنایی کافی از شخصیت های  

شد و با هریک از دانش آموزان به سبک و روش مختص به او مقابله می کنیم تا بتوانیم رفتار های هر یک از دانش آموزان را 

 کنترل کنیم.

بنده را به نوشتن و تحقیق کردن در مورد این مطلب سوق داد، این است که در مدارس و اماکن تربیتی مشاهده کردم    آنچه

به این نتیجه رسیدم که    .رنج آور و وقت گیر است  ، که بعضی از دانش آموزان نوعی از شخصیت ها دارند که برای معلم و یا مدیر

ختص به آنها آگاهی کاملی داشته باشند تا بتوانند با تمام شخصیت های دانش آموزان  معلمان باید به شخصیت ها و سبک های م

   تعامل و ارتباط درستی داشته باشند.

معلمان و هم برای سایر  سعی کردم چند شخصیت مهم که هم برای    ،انجام شده در این بحث طبق تحقیقات و مطالعات  

 درباره ی آن ها توضیحاتی ارائه دهم.  ، افراد عادی جامعه الزم است

 . امیدوارم که از آن ها بهره کافی برده شود

 

 پيشينه ی پژوهش 
پیرامون پیشینه شخصیت شناسی باید گفت که پژوهشگران متعددی بحث کردند ومقاالت متفاوتی گرداوری کرده اند و به 

برای مفید و قابل اعتماد    ،نتایج متعددی نیز رسیده اند که هر کدام از منابع آن ها به جای خود، می تواند برای خواننده ی آن

   باشد.  ،یادگیری های الزم شخصیت شناسی

در مورد شناخت شخصیت    از جمله افرادی که به تعاریف شخصیت ها و شخصیت شناسی پرداخته بودند: کتاب ماتحت االقنعه

   اثر )محمد بن عبداهلل الصغیر(. ها

   و حتی آیات قرآن نیز در مورد شخصیت ها بیاناتی دارند که می توان از آن ها برای شناخت شخصیت ها استفاده کرد.

 

 پژوهش   سوال های 

 شناخت شخصیت ها چه تأثیری بر جامعه دارد؟

 هر شخصیت چه ویژگی هایی دارد که آن را از سایر شخصیت ها متمایز می کند؟ 

 شخصیت متعادل چه نوع شخصیتی است؟

 :روش

 الت در این زمینه انجام شده است. این یک نوع پژوهش علمی است که با فیش گزاری از مقا

 متن پژوهش: 

اندیشمندان متعددی تلفظ کلمه شخصیت را توضیح داده اند تا این که به ده ها تعریف رسیدند و نزدیک ترین مفهوم که با 

خوی متنوع در شخص  و    به مجموعه ای از خصلت ها و خلق،  تعریف مقابل است: شخصیت   ،تمام تعاریف ارائه شده، همخوانی دارد
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چه در    ،موقعیت ها   ،به طور مداوم گفته می شود که او را از دیگران متمایز می کند و در آن تعامل او با محیط پیرامون اعم از افراد

   ایده ها و برداشت ها ی شخصی منعکس می شود. ،فهم و ادراک ویا استعدادها 

خصوصیات روانشناختی داخلی یا رفتار ها و احساسات محدود نمی  ویا فقط به  ، این شخصیت فقط به ظاهر بیرونی فردبنابر

بر عوامل   ،شود، بلکه یک سیستم یکپارچه است که بخش های آن با همدیگر ترکیب شده و هر مشکلی که در یک بخش رخ دهد

 دیگر این سیستم شخصیتی تاثیر می گذارد. 

 

  عوامل مؤثر در شکل گيری شخصيت:مهمترین  

این ها برخی از عوامل مؤثر در شکل گیری شخصیت هستند که الزم است به دلیل نقش آن ها در شناخت فرد، به آن توجه 

 کرد:

  غرور، ،  اکتساب ویژگی ها در شکل گیری شخصیت یک فرد دارد.)عجله،خونسردی، کرم و بخششنقش مهمی در    وراثت:

   شوخ طبعی(، جدیت

مطاالعات پزشکی، نشان داده است که مغز دارای مراکز حیاتی بسیاری است و کنترل و مدیریت فعالیت های ذهنی    رفتار:

   ، ادراک، رفتار(که تاثیر عمده ای در شکل گیری شخصیت دارد نقش ایفا می کند.احساسات ،و روانی فرد مانند )تفکر

خانواده وروش های تربیت: خانواده در مراحل اولیه زندگی انسان نقش مهمی در رشد روانشناختی کودک دارد، زیرا اولین 

  کند، همان محیط خانواده است. با آن ارتباط برقرار می ،کودک  ،محیط که پس از تولد 

رفتارها    ا کیفیرفتار ها، مهارت ها و توانایی ها بر رشد روانشناختی کودک تاثیر می گذارد،رفتار های مثبت یا منفی، و کمی ی

در   خمیر اخالق کودک  ،در خانواده از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری شخصیت کودک است که این رفتار های خانواده در واقع

 را شکل می دهد. مراحل اولیه او 

مینان می بخشد و  هرچه خانواده از ثبات باالیی برخوردار باشد، به فرد ایمن و اط .ثبات خانواده نقش مهمی در این امر دارد

 اعتماد به نفس او را زیاد می کند. 

   )پسر بزرگتر، پسر کوچک خانواده،تنها پسر بین چند خواهر،و...(.. موقعیت فرد در خانواده نیز تاثیر باالیی دارد

همچنین سبک تربیت والدین در شکل دهی به شخصیت مؤثر است)آزادی کامل فرزندان،شدت بیش از حد در تمام امورو  

 فعالیت های فرزندان و...(. 

 اعتقادات(  - ارزش ها-سنت ها-آداب و رسوم-تاثیر فرهنگی و اجتماعی:مثل)اطالعات

تاکید بر این است که برنامه های درسی معارف اسالمی حتی اگر افراد بزرگسال باشند نیز ویژگی های افراد راتغییر می 

و از فردیت به اجتماعی بودن  دهدو حرکت برخی از آنها را از شدت به نرمی،از عجله به آرامی و خونسردی، از کم عمقی به عمقی 

معارف اسالمی در تربیت به استعدادهای اصلی افراد و خصوصیات آنها توجه می   ، عالوه براینتغییر می دهد.   ، و از ضعف به قدرت

   کند و طبق این استعدادها آنها را تربیت می کند.

 .  که دالیل اختالل در شخصیت را اثبات می کنند  عالئم خاص و عام وجود دارد

دالیل عام نشان دهنده وجود مشکل در شخصیت است ودالیل خاص که فرد ممکن است دچار آنها شود نشان دهنده وجود  

   مشکل حاد و یا اضطراب در شخصیت فرد است و می توان گفت که نوعی اختالل ویژه برای شخصیت به وجود آمده است.

 عالئم عام)عمومی(:

  وجوددارد. مکرر بسیاری در برخورد و درک دیگران مشکالت-1

مدرسه، محل    ،مواجهه با بحران ها و مشکالت دردناک.)در خانهمشکالت مکرر در کنار آمدن با استرس روانی و ضعف در  -2

   کار و...(

نقص برجسته در کنترل خلق و خو و احساسات هم در کمیت و هم در کیفیت)سردی احساسات،سرعت در تحریکات  -3

   هانی در خلق و خو ی شخص و...(.عاطفی، جهش ناگ
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اشتباهات قابل توجه و مداوم در راه درک،تفکر، استدالل،استنتاج و تصورات ذهنی نه به دلیل عقب ماندگی ذهنی یا  -4

   بیماری اضطراب و یا بیماری روانی )مانند اسکیزوفرنی عقلی و...(

نوع رفتار و کمیت آن بدون تفکر قبلی و برنامه ریزی الزم)اکراه در انجام ،  نقص برجسته در رفتار و سبک رفتاری فرد-5

   کاری و...(

   استفاده بیش از حد و افراط و سوءاستفاده از ترفندهای روانشناختی در رویارویی با مشکالت. -6

ممکن است در یک فرد فقط یکی از این عالئم وجود دارد ضرورت ندارد که این عالئم همگی در یک فرد وجود داشته باشد.

 و را به مجمع کسانی که اختالل شخصیتی دارند وارد نمود که از این راه می فهمیم که شخصیتی مختل دارد و می توان ا

  عالئم خاص )ویژه(:

 هر نوع اختالل شخصیت، عالئم خاصی دارد که آن را از سایر افراد متمایز می کند.  

 مثال: 

نسبت به مردم بد ذهن است و اغلب نسبت به دیگران تردید دارد. این نوع شخصیت به همه چیز شک می    شخصیت شکاک

   همیشه محتاط از ارتباط دیگران با خود است.، کند و به اطرافیان اعتماد ندارد وبه همین دلیل

  همیشه دو رو است و ریا کاری بر آن غلبه دارد.وجدان ضغیفی نسبت به اطرافیان دارد.، شخصیت فریبنده

همیشه گریزان است و از ارتباط برقرار  شخصیت مجتنب )جدایی طلب( از دیگران همیشه به دور است و از انتقاد آنها به او  

   ترس دارد.، با افراد کردن

 

 : شخصيت ایده آل

 شخصیتی است که باید در چهار چوب ویژگی ها و اصول آن قرار بگیریم.شخصیت ایده آل 

   به ویژگی های آن عمل کنند.  به ندرت یافت می شود، کسانی که بر این شخصیت ایده آل به صورت تام و دقیق

روایت شده از سعید بن مسیب : )هیچ شخص شریفی ویا دانشمندی و شخص فاضل و نیکو کاری نیست که هیچ عیبی  

ولی بعضی از اشخاص به دلیل دانشمند بودنشان و شهرتشان به کارهای نیک، نمی توان عیب های آن ها را به زبان  ، نداشته باشد

یش از نقص هایش باشد، نقص و عیب هایش به واسطه خوبی ها پوشانده می شود و ما نمی توانیم  بآورد. کسی که فضیلت هایش 

   به دانشمندان و افراد مشهور در کار های نیک، عیب جویی کنیم.

 معیار ها و ضوابط شخصیت ایده آل:

این بدان معناست که فرد عادی کسی است که به نیازهای جسم و روح به طور    اعتدال در برآوردن نیاز های جسم و روح:

یکسان پاسخ دهد و ناهنجاری ها و انحرافات می تواند روح را به بهای جسم ارضا کند یا برعکس. که خارج از حالت طبیعی انسان  

  است.

به معنای آن است که رفتار و سیرت انسان باید طبق فطرت باشد که خداوند انسان را بر مبنای آن فطرت خدادادی   فطرت:

   خلق کرده است.

شخصیت او به سوی ایده آلی نزدیکتر است و هرچه از آن دورتر    ،و اعمال انسان هرچه به فطرت نزدیکتر باشدپس رفتار  

 ه اهلل التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل(. شود به سوی ناهنجار یکشانده می شود.)فأقم وجهک للدین حنیفا فطر

میانه روی همان بهترین رفتار و سبک شخصیت است و یک توازنی است در انجام رفتارها می باشد که میان    میانه روی :

   افراط و تفریط که هر دو از نظر رفتاری نادرست هستند.

)و الذین انفقوا لم یسرفوا و .  ان اسراف و بخل است و تمایل به هر یک از دو طرف نادرست استمثال)انفاق رفتاری است می

 لم یقتروا و کان بین ذالک قواما(. 

   طبق اصول اجتماعی تنظیم کند.  اجتماعی بودن:انسان در وسط اجتماع خلق شده است و باید رفتارهای خود را

   ت.هر فرد باید با دیگران ارتباط برقرار کند و اجتماعی باشد و اگر به فردیت گرایش بیشتری دارد این رفتاری نادرست اس

   فرد باید با خود و دیگران صادق و ظاهر و باطن یکسانی داشته باشد.   صداقت و راستگویی:

http://www.psyj.ir/


 16  -29 ص، 1400 تابستان، 26شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

به وجود آمده است و در این حالت فرد    بدانیم که یک رفتار نادرستی  ، وجود می آیداگر بین باطن و ظاهر انسان اختالفی به  

 (  یخادعون اهلل و الذین . دچار دوگانگی شخصیتی می شود.)و من الناس من یقول آمنا باهلل و بلیوم اآلخر و ماهم بمؤمنین

   وما یخدعون اال انفسهم و ما یشعرون. فی قلوبهم مرضا فزادهم اهلل مرضا و لهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون.( آمنوا

حرکت انسان به سوی عمل و مسؤلیت پذیری با قدرت و توان کامل است. تقبل مسؤلیت یکی از ارکان مهم    بهره وری:

  شخصیت ایده آل است.

 : موقعیت شخصیت ایده آل و شخصیت های غیر طبیعی و بیمار

 

 شخصیت ساده                                                                       شخصیت شکاک

 شخصیت مهربان )عطوف(                                                               شخصیت بی رحم

 شخصیت مستسلم                                                                 شخصیت پرخاشگر

 شخصیت مجتنب )منزوی(                                                              شخصیت خود شیفته

 

                           + _ 

 

یت است و می توان گفت که این همان شخصیت متوسط شکل باال بیان می کند که شخصیت ایده آل معتدل ترین شخص

 است که نباید از مسیر آن منحرف شویم و هر نوع انحراف باعث ایجاد مشکل و اختالل در شخصیت انسان می شود. 

انسان شکاک باشد و به تمام روابط دیگران با خود شک میکند، به عنوان سوء ظن به حساب می آید و  به طور مثال: اگر  

   حتما دارای بیماری و اطمینان کامل داشته باشد نیز نادرست است.

 این مثال نشان می دهد که شخصیت ایده آل متوسط تمام شخصیت های مذکور است. 

 پایداری شخصیت :  آگاهی الزم برای

   .)و نفس وما سواها فاًلهمها فجورها و تقواها(. اکثر مردم در واقع دارای شخصیت ایده آل هستند اما باید تقویت شوند

سالگی به باال مشخص می شود و گاهی در بعضی افراد این تشخیص دیرتر صورت می   18افراداز سن  اختالل شخصیتی  

   سالگی است. 21گیرد که حد اکثر آن تا سن 

سن    به طور مداوم بعد از  اگر  ،برای تشخیص و اثبات اختالل شخصیتی باید دالیل کافی وجود داشته باشد و عالئم اختالل

  بلوغ فرد ادامه داشته یعنی فرد مختل است.

عالئم اختالل شخصیت نباید متعلق به شرایط محیطی خاصی باشد بلکه این عالئم باید مربوط به شکل گیری شخصیتی و 

 تکوین روانی فرد باشد. 

 کلید استفاده از موضوع مقاله:

در میان دوستان و نزدیکان برای هر کدام از آنها شخصیتی مربوط به خود فرد مورد نظر انتخاب کنید و شخصیت آن را  -1

مفهوم این  به  با شخصیت های دیگر در موقعیت قیاس قرار دهید. اگر توانستید به مفهوم شخصیت مورد نظرتان برسید یعنی  

   اید. شخصیت انتخابی نزدیک تر شده 

  برای پی بردن به مفهوم شخصیت ها ابتدا باید تمام تعریف ها و مثال های مربوط را بخوانید.-2

 از خود بپرسید که هدف من از خواندن این تعاریف چیست.  قبل از خواندن تعریف شخصیت ابتدا-3

 

  :اهداف

 توان تعامل و ارتباط برقرار کردن مناسب با دیگران. 

   راه حل های مناسب. با  ،توان حل مسائل و مشکالت پیش رو

 آشنایی با شخصیت ها و تحلیل آن ها. 

 شخصیت ایده آل 
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 یت فرد. طبق آشنایی ما از شخص ، قرار دادن فرد در موقعیت مناسب

 

 انواع شخصيت ها: 

 شخصيت شکاک: - 1

افرادی هستند که دارای اختالل شخصیتی می باشند که این اختالل به گونه ای است که بیش از حد نسبت به روابط دیگران  

باخود شک دارند و همیشه از آن ها ترس به دل دارند. این افراداز همه دوری می جویند که این حالت در درجه های مختلفی قرار 

  ، ید شکاک بودن را دارند و بعضی هم به صورت مالیم، زیرا در بعضی افرادعالئم خفیف و کم بعضی از آن ها این حالت شد  .دارند

و می توان گفت که اختالل جدی دارند.چون دارای شک و ،  وجود دارد و در بعضی ها عالئم شدید و به صورت واضح و ملموس

   تردید بیش از حد و افراطی به اطرافیان هستند.

همیشه دوست دارد که با دوستانش در  ،  مثال: علی شخصی بود که در سن بلوغ جوانی است و دارای ماشین مدل باالیی بود

رقابت باشد و احساس سروری بر آن ها را دارد و اگر یکی از دوستانش را در یک ماشین بهتر از ماشین خود دید، فکر می کند که  

   این ماشین را خریده است. ،ی سروری و برتری بر اواین شخص برا

 ویژگی های شخصیت شکاک: 

این شک و سوء    .ک دارددر اغلب اوقات دارای سوء تفاهم نسبت به دوستان و نزدیکان است وبه آنچه انجام می دهند ش

همیشه از مردم محتاط است و فکر   تفاهم بر اساس واقعیت شخص نیست بلکه به دلیل اختالل در شخصیت فرد به وجود می آید. 

می کند که در هر لحظه ای ممکن است به او آسیب برسانند و یا او را اهانت کنند و از آن ها خیانتی رخ دهد. بیش از حد حساس  

   شکل سهوی یا اشتباه خطایی از فرد رخ دهد، با او درگیر می شود. بهاست و اگر 

در قبال کار اشتباه خواه اشتباه بزرگ و خواه اشتباه کوچک و بی ارزش،به سرعت از خود واکنش نشان می دهد و به مشکالت  

و رفتار ناپسند و نادرست خود را به گردن دیگران می اندازد.همیشه زیاده روی در انتقاد و  کم ارزش بیش از حد اهمیت می دهد

   دشمن او هستند و باید آن ها را از خود دور راند. ،جدال با اطرافیان سرگرمی اصلی اوست و تصور می کند که همه

و اگر در جمعی باشد، احساس   و خود را در مقابل دیگران ثابت کند.  کان خود ریاست کندسعی می کند بر دوستان و نزدی

   و به رفتار های ناپسند و اشتباهات خود اغرار و اعتراف نمی کند. سروری بر آنها دارد.

و جمع آوری شواهد و دالیل برای مقابله با آن ها در آینده و خواستار اثبات بی ارزسی  همیشه در حال جاسوسی از دیگران 

  آن ها است. هر لحظه آماده ی دفاع از خود در مقابل پرسش های دیگران است.

احساسات و شعور خود را کامال از دست می دهد و بدون احترام به شخصیت    ،در برخی موارد و مشکالت پیش آمده برای خود

 ا بر علیه افراد استفاده کند. و بر نواقص دیگران متمرکز است تا در فرصت مناسب از آن هبرخورد می کند  ، مقابل

فرد دارای شخصیت شکاک، بیش از حد غیرتی است و دوستدار جدال و رقابت می باشد و همیشه اطرافیان را مورد تمسخر 

   و اهانت قرار می دهد.

 چگونگی برخورد با افراد دارای شخصیت شکاک:

هر وقت با چنین افرادی ارتباط برقرار می کنیم، باید برحذر باشیم،زیرا چنین افرادی هر سخنی که از ما می شنوند، آن را 

و باید با   هر سخنی که در ارتباط با او باشد عمیقا به آن فکر می کند که مبادا به ضرر او تمام شود.  کنند تهدید و انتقاد تلقی می 

او راست و واضح باشیم تا شک و تردید در او شکل نگیرد. اگر خطایی از ما رخ دهد از او معذرت خواهی کنیم زیرا به سرعت از 

 به خصوص در جمع، اجتناب پذیریم.  ،کردن با او خود واکنش نشان می دهدو ا ز انتقاد و مجادله 

اگر خواستار بحث و گفت و گو با او شدیم، باید دالیلی کافی و قانع کننده داشته باشیم تا بتوانیم به آرامی و بدون تعصبات  

خود را قبول کند و همچنین با او از روش خشم و عنف بحث    بی جا طرف مقابل را قانع کنیم و به او اجازه ندهیم که اشتباهات

   .نکنیم

   او را اهانت و حقارت نکنیم. ،عواطف و احساسات اورا محترم شماریم و آن ها را خدشه دار نکنیم و اگر سزاوار احترام نبود

   . اگر به این نتیجه رسیده ایم که سخن گفتن و بحث کردن با او مشکل است از روش مکاتبه و نوشتاری استفاده کنیم
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 حوزه های موفقیت شخصیت شکاک: 

به خوبی   ،هوشیاری،استحکام و کنترل به خصوص در حوزه یمدیریت های اداری یا نظامی  ،هر موقعیتی که نیاز به احتیاط

 عمل می کند. 

 

 شخصيت ساده )ساده لوح(:

 این شخصیت به همه اعتماد دارد بدون اینکه بداند اطرافیان چه نوع شخصیتی دارند.

در دست داشت ،  ارک وکارت شناسایی و مبلغ پولمثال:محمود برای انجام مراسم حج در مکه بود،ویک کیف پول پر از مد

و می خواست از یکی از فروشندگان غذا بخرد،بنابراین او کیف خود را جلوی مردم باز کرد و مقداری اسکناس را از آن برداشت 

از هرکسی    بعد از خرید وقتی که بازگشت کیف خود را پیدا نکرد و   . سپس آن را روی صندلی قرار داد و به سمت فروشنده رفت

   از ساده نگری او به این مسئله متعجب می شد. می داد، حکه سوال می کرد و داستان را برایش توضی

 ویژگی های شخصیت ساده لوح:

کسی  اعتماد بیش از حد به اطرافیان بدون شناخت آنها و به همه ی مردم به شکل یکسان نگاه می کند و ممکن است به  

از طرف مقابل به دلیل ساده    که الیق اعتماد نیست،بیش از اندازه اعتماد کند که سبب وارد شدن آسیب روانی واحساسی به او

   خواه به نفع او وخواه به ضرر و زیان او باشد.، و از آنچه در اطراف او اتفاق می افتد غافل است نگری او به این مسائل میشود

می  فرد ساده لوح وابستگی افراطی عقلی و رفتاری به دیگران و تبعیت غیر طبیعی از آن ها با اراده ی باطنی و ظاهری خود،

،  کند و تسامح و مدارای بیش از حد حتی با کسانی که شایسته آن نیستند. به سهولت از عقاید و نظرات دیگران بدون بررسی وتأنی 

انتقادات دیگران نسبت به خود را به سرعت   ،می گیرد حتی اگر عقاید آن ها درست نباشد و بدون تفحص و تحقیقتحت تأثیر قرار  

   برای همه، می پردازد. می پذیرد و به سرعت به آشکار و اظهار نمودن اسرار شخصی خود

 دالیل ساده لوحی : 

بنابراین در جامعه ی    . در این امر نقش مهمی داشته باشدمغز نیز می تواند    یرفتار ها و ساختار ها  ،تربیتیعالوه بر عوامل  

باعث تضعیف تجارب اجتماعی    ، امن و خالی از رقابت ها و شیطنت ها ویا جامعه ای که بیش از حد از اعضای خود حمایت می کند

  ت مولد ساده لوحی شخصیت ها در اعضای جامعه است.و شناخت افراد از شخصیت ها می شود و این حال

 چگونگی درمان فرد دارای شخصیت ساده لوح: 

و    افزایش بینش او به اینکه ساده لوح بودن با فکر سلیم و مثبت اندیش متفاوت است و ساده لوحی قابل ستایش نیست

   شکالت و عوارضی که این شخصیت را تهدید می کند، می تواند در درمان این شخصیت کمک کند.بینش فرد در مورد م

ا ویژگی ها وشخصیت ها ی  و مهارت های مختلف اجتماعی وی نیز موثر است و سعی کنیم فرد را ب   ، افزایش اعتماد به نفس

 . مردم آشنا سازیم تا بتواند بین آنها تمایز قایل شود

 زمینه های موفقیت شخصیت ساده )ساده لوح(: 

ر  در موقعیت هایی که به فداکاری و همکاری اجتماعی نیاز دارد)سخاوت، وحدت، اهمیت و...(شخصیت ساده لوح می تواند د

   این زمینه عمل کند،زیرا این شخصیت به خدمت به اطرافیان بدون تمییز آن ها تمایل دارد.

 

 شخصيت بی رحمانه: 

   . ظلم وستم می شود، شدت اعمال و اشیاء است که باعث، در اخالق رفتار انفجاری علیه شفقت 

  آنچه در این شخصیت منظور می شود از شدت احساسات و رفتار ها نشأت می گیرد که خالف میل شفقت است.

پاکستان و...(را استخدام کرد. سپس با آنها با سوء مدیریت  مثال:احمد بسیاری از کاگران را از چندین کشور )بنگالدش،هند،

آن ها را تهدید می کرد که انتقام خواهد  ،  ه احساسات آن ها رفتار می کند و اگر به این اوضاع اعتراض کنندمعامله و بدون احترام ب

بعضی از آن ها را به تهمت دزدی بازداشت کرد و بعضی ها را   ، گرفت. بعد از مدتی به دلیل اعتراض به نا به سامانی اوضاع کارخانه

   و اذیت قرار داد.مورد آزار  ،به تهمت فرار از قرار داد
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 ویژگی های شخصیت بی رحمانه: 

غلبه کردن رفتار بی رحمانه و استفاده از آن به شدت باال در رفتار های روزانه حتی با افرادی که باید به آن ها احترام گذاشت 

این    ،دلسوزی، رحم و محبت که فرهنگ اجتماعی   ،و نداشتن احساس همدردیقرار داد.)والدین، همسر، فرزندان(و مورد لطف  

رفتار ها را قابل می داند. از رفتار ظالمانه و پریشان کننده دیگران لذت می برد، زیرا با توهین و مسخره کردن و صدمه دیدن  

   احساسات افراد، راحت می شود.

تمایل به استفاده از تهدید، خشونت و پرخاشگری در سوء تفاهم های اجتماعی و شدت و سختگیری بیش از حد نسبت به  

دادن واکنش افراطی به جرم دیگران و وادار کردن دیگران برای خدمت گناه دیگران و استفاده از روش تنبیه غیر طبیعی و نشان  

 به منافع خود و تحقیر آن ها برای تسلیم شدن به خواسته ها و عقاید خود را دوست دارد. 

د و دیگران و دروغگویی و استفاده از آن برای ترساندن دیگران از قدرت و نفوذ خود شکیبا می شودو  از شدت انتقام از خو

   خشم وظلم است. ،دوستدار خشونت

 چگونگی درمان رفتاری فرد دارای شخصیت بی رحمانه:

استفاده می کنیم و به فرد دارای چنین شخصیتی بفهمانیم که تسلط بر  آموزش در زمینه بحث و گفت و گو به آرامی  از 

  اصل هر رابطه ای است.، اعصاب و بحث کردن منطقی

دادن فرصت مشارکت مردم در این نهاد ها به خصوص افراد و تلقین کارگروهی و    ،ساختن مراکز تقویت روابط اجتماعی

   و استفاده از تفریح روانی مالیم، زیرا اگر روان خسته و ملول باشد، شخص به تمام امور منطقی نابینا می شود.  برتری آن بر فردیت

پروراندن عدل و ویژگی های رفتاری آن در بین مردم، برای از بین بردن پارتی و منفعت رساندن به نزدیکان وحمایت از  

ی ونیز پروراندن شخصیت، وآشنای  ن ها را نداریم و ظلم کردن به حقوق کسانی که اهل حق نیستندآکسانی که حق حمایت از  

   .سخاوتمندی، تبسم و تواضع در نگاه به اطرافیان ، سازی آن با سخن خوب و هدفدار

دارای تأثیر جدی در این زمینه هستند  بهترین روش برای آشنایی سازی است. افراد نمونه    ،استفاده از الگو گیری از پیشینیان

   و می توانند به ما کمک کنند تا این شخصیت نا مطلوب را فرهنگ سازی کنیم.

  نیز تأثیر به سزایی در درمان شخصیت دارد. لطف و مدارا کردن ،گسترش فرهنگ مانند بخشش

  .22(سوره نور آیه فوا و لیصفحواع)ولی

   .13)فاعف عنهم و اصفح ان اهلل یحب المحسنین(سوره مائده آیه

  .89)فاصفح عنهم وقل سالم فسوف یعلمون(سوره زخرف آیه 

  این در واقع همان قدرت حقیقی و تسلط کامل بر احساسات و انفعاالت افراد است.

: فرد قوی آن کسی نیست که هنگام کشتی گرفتن و زور آزمایی افراد دیگر را به زمین می زند  می فرمایدپیامبراکرم )ص(

  (.47کسی است که هنگام خشم خود را نگه می دارد.)تحفت العقول صفحه بلکه 

  دینی،   )کتب  بحث و مشارکت های دینی تأثیر مضاعفی در گسترش رحمت و مودت بین مردم دارد..  مشارکت های دینی

   سخنرانی ها و..(  ،مجالس مذهبی 

 نحوه ی برخورد با شخصیت بی رحمانه:

م واطمینان حاصل کنیم که کامال آمادگی ارتباط برقرار بر کنترل خلق و خوی خود و اعصاب و رفتار با او باید تالش کنی 

   کنیم بلکه با بهترین شیوه با آن ها مجادله کنیم. کردن با او را داریم و سعی نکنیم او را تحریک

یم و به او بفهمانیم که  م و در هنگام ارائه نظر خود محکم باشهنگام بحث از طالعات و ایده های او استفاده کنیم  سعی کنی

   محترم می شمارند.  ،انسان به اندازه ی احترام او به دیگران

م و در هنگام بحث با او از سبک خاص استفاده کنیم.)بله نظر شما کامال درست  او تکرار کنیآیات و احادیث مناسب را برای 

   است........ ولی.( 
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 شخصيت مهربان )عطوف(: 

 عطف و مودت به اطرافیان دارد.  ،رحم ، مهربانی ،این شخصیت میل به شفقت

فتار آنها در کالس  یک معلم است که در برقراری ارتباط با دانش آموزان خود موفق بود. اما او قادر به کنترل ر  سعیدمثال:

تمایل ندارد، به طوری که دانش آموزان از این فرصت   ،او به استفاده از روش ارعاب و خشم برای ساکت کردن دانش آموزان  .نیست

و زمان کالس را با امور بی اهمیت اشغال می کنند تا    می دهند و او را در کالس مورد آزار و اذیت قرار    می کنند سوءاستفاده  

   فرصت برای تدریس مطالب زیاد و دادن تکالیف به آن ها را پیدا نکند.

نه فقط به خود آسیب رساند بلکه دانش    ،کماستفاده می کند تا کم    در این موقعیت هم از مهربانی بیش از حد با آن ها

   آموزان خود را نیز از علم و درس به تأخیر کشاند. 

 ویژگی های شخصیت مهربان )عطوف(:

شدت  ،  در خشم  و ناتوانی   غلبه کردن احساس رئفت و شفقت و مهر و محبت شدید به افراد شایسته و غیر شایسته این رفتار

   فرزندان و...(، )دانش آموزان. و استفاده از روش های ارعاب درست و نادرست دیگران

بانی با دیگران حتی در موقعیت هایی که الزم است از روش ارعاب و  تمایل به استفاده از روش های جذب و مبالغه و مهر

تنبیه استفاده شود و از مهربانی و خوش رویی اطرافیان و خوشحالی همیشگی آن ها لذت می برد و اکراه شدید نسبت به ارعاب 

   می باشند را دارد.و خوش رویی و مالیمت و تسامح سریع با افرادی که سزاوار این رفتار نو بد خلقی با آن ها 

و حتی با افرادی که به او ظلم می کنند   استفرّار ، همیشه از خصومت های شخصی و غیر شخصی و بحث و جدال و تنبیه

   و حق او را خورده نیز با مهربانی و لطافت رفتار می کند.

   حوزه های موفقیت شخصیت مهربان)عطوف(:

مهر و محبت وشفقت به کسانی که برای کمک و یاری دست به ،  شخصیتی در موقعیت هایی که نیاز به مهربانی چنین  

   . سویشان دراز می کنند به خوبی از پس این موقعیت بر می آید

  موفق است.این شخصیت در تمام موقعیت هایی که خارج از خشونت و بد خلقی باشد به خوبی عمل می کند و

 

   شخصيت مستسلم )خضوعی(: 

 صیت است که بیش از حد با عقاید دیگران انطباق پیدا می کند و به عقاید خود ثابت قدم نمی ماند. نوعی شخ

، به بیمارستان ببرد چون حال او بسیار نامساعد بود.در راه بازگشت به خانهمهدی با مادرش قرار گذاشته بود که او را  مثال:

دوستش با او احوال پرسی و سالم و کالم کرد و وقت اورا گرفت.و او از این حالت خیلی ناراحت بود ولی  .  با دوستش روبه رو شد

ای شخصیت مستسلم است ونمی توانست به به رو نمی آورد در حالی که دوستش خواستار ادامه ی صحبت هایش بود. مهدی دار

دوستش بگوید که من قرار مهمی با مادرم دارم وفقط در حال تأیید سخنان دوستش بود و چیزی به رو نمی آوردتا اینکه با او  

   تماس گرفتند و گفتند مادرت از حال رفت.

   ویژگی های شخصیت مستسلم)خضوعی(:

میل به موافقت با دیگران و قبول کردن نظرات و سلیقه های آن ها حتی اگر خالف میل خود باشد. این شخصیت توانایی  

را  .  .گفتن )نه،نمی خواهم و  )بله،درست،باشه، حتما .(  از کلمه هایی چون  بیشتر  نزدیکان  با دوستان و  نداردو در هنگام سخن 

همیشه یا اغلب اوقات(و برقراری ارتباط با صدای  ،  و ارتباط بصری بسیار ضعیف )جلو گیری از تالقی چشم  و..(استفاده می کند 

   .بسیار ضعیف و حتی اگر حق با او باشد و دارای شهود کامل است نیز نمی تواند از خشونت استفاده کند

 علت تشلیم شدن : 

ل وجود دارد و این ترکیبی از فشارهای روانی درونی است که با جو اجتماعی و گروهی مرتبط است بسیاری از دالیل اختال

 که فرد خجول با آن مواجه می شود.)خانواده، شدت والدین به امور و انتقادات آن ها( 

 

 

http://www.psyj.ir/


 16  -29 ص، 1400 تابستان، 26شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

 زمینه های موفقیت شخصیت مستسلم)خضوعی(:

ایثارو فداکاری برای دیگران خواه در حوزه های اجتماعی و خواه مذهبی و یا    ،در هر زمینه ای که به کمک مادی و معنوی

   حوزه های دیگر باشد.

 فرد دارای چنین شخصیتی به خوبی عمل می کند. 

 

 شخصيت پرخاشگر: 

مثال:علی یک زمین زراعی بزرگی خرید که این زمین درمیان زمین های خالی دیگری که هیچ حد ومرزی با زمین او ندارند،  

  قرار گرفته است.

متر حق او نبوده و وقتی مالکان زمین های    5متر از هر طرف زمین خود به بیرون آمده است. که این    5  ،او هنگام زراعت

حتی از  ،ک بودبا آن ها دعوا کرد و مورد ضرب و شتم قرار داد و نزدی ،اطراف او آمده اند تا با او در مورد این موضوع صحبت کنند

   اسلحه استفاده کند. 

 ویژگی های شخصیت پرخاشگر: 

وجسارت بیش از حد او در بیان عقاید و    قلدری و تسلط بر دیگران و عدم رعایت حقوق آن ها و تحریک احساسات آن ها

نفرت وبی توجهی    ،دیدگاه های خود برای دیگران در بعضی مواقع غیر ضروری وحتی در نشان دادن احساس نارضایتی،عصبانیت

ی خود  به احساسات دیگران، اغراق می ورزد تا همه به او گوش فرا دهند. همیشه ازاعتماد به نفس بیش از حد به نظر وتوانایی ها

وعدم احترام نگاه می کند که طرف مقابلش حس می    اهمیت می دهد وبه اطرافیان با غضب  ،و به چالش او با دیگران و لجاجت

   کند که انگار در مقابل دشمن ایستاده است.

 برخورد با شخصیت پرخاشگر:نحوه ی 

و در بحث با او به    وهمیشه در مقابل او آرامش خود را حفظ کنیم  تا خشم خود را فروکش کند   مبی به او توجه کنیبه خو

   و همیشه در مقابل او با استدالل و منطق صحبت کنیم. .این فکر نکنیم که با سخنانش به ما احترام نمی گذارد

 زمینه های موفقیت شخصیت پرخاشگر:

معامالت    ،و قدرت برای مصلحت شخصی و اجتماعی خود )مانند:کارهای اداری  ،جسارت  ،در موقعیت هایی که به جرأت

   موقعیت های نظامی و...( به خوبی عمل می کند. ،تجاری

 

 رونگرا:شخصيت د

   شخصیتی است که همیشه جدا طلب است و به فکر روابط اجتماعی نیست.

مثال:یک دانشجوی دانشگاهی که در تحصیالت خود بسیار موفق و برتر از دانشجویان بود، روابط اجتماعی خوبی نداشت و  

روزهای تعطیل. با خانواده خود ارتباط نزدیکی نداشت و معاشرت نمی کرد و بیشتر اوقات خود  به تنهایی بسنده می کرد حتی در  

   را با درس ها یا اینترنت و موبایل سپری می کرد.

 ویژگی های شخصیت درونگرا: 

تعطیالت   و  آخر هفته  تعطیالت  با دیگران حتی در  و معاشرت  اجتماعی  روابط  بر  و گوشه گیری  تنهایی  برتری شمردن 

 خوشگذرانی فردی را بر اجتماعی برتری می دهد.)مسافرت، جلسات و...(.  میانسال.

شادی،    ، و سردی در تحریکات روانی )خوشحالیدان  سردی احساسات و عاطفه )محبت، شفقت و...( حتی با همسر و فرزن

دشمنی و...(واولویت دادن به موقعیت هایی که انفراد را بر اجتماع در درس و کار دارند.ودارای ضعف در ارتباط کالمی   ، خشم ، غم

   و غیر کالمی با افراد جامعه است.

 چگونگی برخورد با شخصیت درونگرا:

 .  در مجالس و روابط اجتماعیالش برای از بین بردن و کم رنگ شدن آن ت

   زیرا اصرار و پافشاری باعث می شود فرد از نظر روانی عقده ای شود.   ،عدم اصرار و پافشاری برای کنار گذاشتن این شخصیت
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 کمک به آن برای خارج شدن از موقعیت فعلی و جهان بینی آن.

 روشن ساختن مسائل موجود در این شخصیت و تأثیرات منفی آن بر خود.

 کمک می کند.  ، استفاده از ابزار مناسب و اعمال و رفتار ها که به تالش فرد برای رهایی از سلبیات 

تالش برای ترغیب شخصی به روابط اجتماعی و انعطاف پذیری آن از طریق دعوت به کمک دوستان و ارتباط برقرار کردن  

   با او. 

 :درونگراشخصیت موفقیت های زمینه 

به خصوص  هستند  زرنگ و باهوش    بسیار و  توان خود استفاده می کنند  و  مغز  به قدرت تمام از    ،شخصیتیچنین  دارای  افراد  

   و...(ها ی الکترونیکی مهندسی  ،وم رایانه ایابداع در عل). دارندعمیق تفکر به  نیاز ی که در موقعیت های

 

 شخصيت تجنبی : 

فرد ایده آل از نظر شخصیت، دارای قابلیت های ارتباط با دیگران و رد و بدل نظر بین آن ها است و هم خود در موقعیت  

  ، مناسب از دیگران انتقاد می کند وهم دیگران از او انتقاد می کنند ولی به سرعت به تفاهم متقابل می رسند. اما شخصیت تجنبی

  ان دارد و علت آن اختالل در شخصیت فرد است.فرد بیشتر میل به اجتناب از دیگر

مثال:ابراهیم مجموعه ای از دوستان دارد که در تعطیالت آخر هفته دور هم جمع می شوند و با هم بحث و تبادل نظر و  

  ، اما او با آن ها نمی رود و اگر کنار آن ها رفت  ، بیاید   نند. همیشه به او اصرار می کنند که با آن هاشوخی های متفاوتی می ک

آن ها را    همیشه سکوت اختیار می کندو هیچ نظری اظهار نمی کند و اگر با او کمی شوخی تندی می کنند، برای مدت زیادی 

 ترک و از آن ها دور می ماند. 

 وبیشتر اوقات دربرابر مسائل خود را کوچک می شمارد و حتی اگر در مورد موضوعی معلوماتی دارد، نیز اظهار نظر نمی کند. 

 ویژگی های شخصیت تجنبی : 

و  ناراحتی و حساسیت شدید به انتقاد مردم و ارائه ی نظر آن ها و افراطی گری در استقبال و تفسیر نظرات و انتقادات آن ها

   اجتماعی که نیاز به تعامل با دیگران دارد، خودداری می کند.از انجام وظایف و فعالیتهای 

سختی های دیگر)خجالت کشیدن،  به دلیل ترس از انتقادات و دوری جستن از    ،از ارتباط اجتماعی و هم رفقتی با مردم

و افراط در ذات و وجود خود و کوچک شمردن قدرت و کاهش جاه طلبی خود می   اغراق  و دارای سردرگمی و...(اجتناب می کند 

   باشد و بدلیل تحقیر ذات خود، از ابتکار عمل و توانایی ها خودداری می کند.

 چگونگی درمان شخصیت تجنبی : 

   .درمان روانشناختی پایدار روشنفکری برای کاهش ترس های ناشی از درگیری های نا خود آگاه 

روش کم کردن حساسیت و این همان چیزی است که    ،به نفس ویماد  آموزش بیان و مهارت های اجتماعی برای افزایش اعت

و استفاده از روش های درمان شناختی ممکن است در کاهش و حذف انتقادات بی جای شخص از خود کمک  دنبال آن است ، ها

   کند.

 

 شخصيت هيستری : 

ست.بعضی از مردم دارای چنین شخصیتی هستند که به  می توان گفت که شخصیت هیستری جاذب نظرها به سمت خود ا

خود اشتیاق زیادی دارند و آن را به عنوان غایت کبری می پذیرندو برای رسیدن به غایت خود سعی    جذب نظر دیگران به سمت

   و تالش افراطی دارند.

تفاوتی با موی خواهرش ندارد و    ، ش از نظر بلندیفتار است و موی سرمثال : اشکان جوانی ناز و درخشان در ظاهر و ر

همیشه برای جذب نظر دیگران عطر زنانه همراه خود دارد که از آن استفاده می کند ودر بازار از میان مردم رد می شود با اینکه 

ظاهری به دور از شأن مردانگی داشته او مرد است ولی شخصیتی دارد که برای جذب مردم به سمت خود حاضر است عطر زنانه و  

   دوست دارد که با صدای بلند صحبت کند تا همه ی اطرافیان را به خود جلب کند.  ،با تلفن صحبت می کند وقتی  . باشد
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 ویژگی های شخصیت هیستری :

اهمیت می دهد. یعنی دوست دارد همیشه نظر مردم را به خود    ،به جلب توجه دیگران به خود، به شکل مداوم و همیشگی 

عباراتی    جلب کند و اگر مردم به او توجه ویژه ای نداشته باشند ناراحت می شود.چنین شخصیتی در بیان احساسات و انفعالت و 

 که ممکن است متناسب با موفقیت فعلی نباشد، اغراق می کند. 

ادارات و معروف در    در فعالیت ها ی نمایشی و نشاطی مبالغه می کندو همیشه برای ارتباط برقرار کردن با افراد مشهور و

  به جایگاه باالیی برسد و مورد جلب توجه دیگران شود. ،تا با برقرار کردن این ارتباط ، وزارت ها سعی می کند

را بداند تا بتواند همانند شخصیت های آنان باشد و آن ها را به سوی خود جذب  سعی می کند احساسات و عالقه ی دیگران  

   کند.

 زمینه های موفقیت شخصیت هیستری : 

یک نوع بازیگر هستند که برای جلب توجه بیننده مجبور می شود که در    همانند  ،کسانی که چنین شخصیت هایی دارند

 خود را نشان دهد که مطابق با خواسته ی اطرافیان است. ،شخصیتی دیگر

ارتباط اجتماعی برقرار شود شخصیت   به خوبی فعال می شود. یعنی  ،شخصیت هیستری در موقعیت هایی که الزم است 

   ی دیگر می تواند ارتباط برقرار کند و خود را همانند شخصیت مقابل جلوه می دهد.هیستری به سرعت به هر شخصیت 

 شخصیت خود شیفته: 

که ما را با دیگران متفاوت ساخته است و در آن ها عیب و نقص هایی وجود  هر کدام از ما توانایی ها و ظرفیت هایی داریم  

   دارد که این نقص ها ما را با دیگران متمایز می کند. 

 امکانات متمایز از هم دارند.  قدرتهای استعدادی و، مردم تصورات، افکار و اندیشه های ذاتی

فرد دارای شخصیت ایده آل از این امکانات و استعداد هایی که دارد به صورت متعادل از آن ها استفاده می کند وسعی می  

کند تا به ثمره ی اصلی زندگی خود با استفاده از امکانات به دست آمده، برسد.شخص ایده آل از هر فرصت و امکاناتی که دارد  

   شناخت نفس درونی خود استفاده می کند تا همیشه تعادل کامل بین مادیات و معنویات خود و ظاهر و باطن را رعایت کند.   برای

خود بزرگبینی می اما شخصیت خود شیفته همیشه خود و ذات خود را به بهترین حالت می بیند و خود را با عدسی های  

بیند که فکر می کند همیشه ذات او به بهترین حالت ممکن است اما دیگران اطرافیان را به عدسی های کوچک بینی می بیند و  

   دروغ، ریاء(پایبند است. ، )تکبر، خود بینیبا احساس تحقیر با آن ها رفتار می کند. وبه  

متکبران و خود بزرگبینان   ، در قدیم فرعون گفت: ) أنا ربکم األعلی(و قبل از آن ابلیس گفت: )أنا خیر منه( و غیر از آن ها

ستند که به ذات خود معجب بودند و دوستدار حکومت خود هستند، همانند قارون و بعضی از کفار قریش که عجب و  زیادی ه

  تکبر بر شخصیت آن ها غالب شد. 

در اغلب مواقع شخصیت خود شیفته به علت ها ونواقص خود آگاهی ندارند و نمی توانند به نقطه ضعف و اشتباهات خود 

   میابند.آگاهی ن

 ویژگی های شخصیت هیستری :

ویژگی های شخصیت هیستری متعدد هستند و نمی توان همه ی آن ها را دریک فرد نام برد و بیشتر افرادی که دارای  

زیرا در سن بلوغ جوانی و نوجوانی شخصیت فرد در حال تکامل می    . ان در سن بلوغ می باشندهستند جوانشخصیت هیستری  

   باشد و احساس خود بینی در فرد متبلور می شود.

تحسین بیش از حد رفتار های خود و احساس خود بزرگبینی نسبت به دیگران در افراد    ،جمله ویژگی های این شخصیتاز  

 .  ظهور می کند و فکر می کند که رفتار و اعمال او خیلی مهم است

ترین بودن خود باید همیشه به زیرا احساس فرد برآن است که به دلیل به  ، اغراق در ظاهر خود و پوشیدن بهترین لباس ها

دارد و نمی    ظاهری باالتر و بهتر از همه داشته باشد. و تصور می کند که از هر چیزی که در اطراف او رخ دهد از آن آگاهی کاملی 

خود واقف  مقاومت می کند و به اشتباه    ، توان بر او پوشیده شود وبه هر اشتباهی که از او رخ دهد و مورد رنجاندن اطرافیان باشد

  است.
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 نتيجه گيری
ی این نتایج نا  می تواند نتایج نامطلوبی برای ما داشته باشد که از جمله    ،عدم توجه به ویژگی ها ی رفتاری هر شخصیت

عدم تونایی ارتباط برقرار کردن با شخصیت مقابل است که ممکن است با شخصیت ما کامال متفاوت باشد و از توانایی    ،مطلوب

   دار نباشیم.کنترل آن با روش معقول و درست برخور

تنها واژه ی موجود و مدرن برای شناخت شخصیت های متفاوت که در بحث تحقیق باال از آن ذکر به جا آورده شده است، 

پردازد که از جمله مهمترین آن ها می توان به    . این دانش به بررسی موضوعات گوناگونیاست  <<شخصیت شناسی  >> می 

  اییسطح و توان  ،بررسی دوگانگی های شخصیتی  ،رفتار شناسی، سطح توسعه شخصیت فردی  ،تنوع شخصیت ها،  مباحثی همچون

   توسعه شخصیت فردی و خودشناسی و مطالعه ی مقایسه ای میان شخصیت ها می پردازد.

به عنوان ابزاری برای شناخت افراد و رفتار اطرافیان و همچنین الزمه ای برای برقراری ارتباط    از آنجا که شخصیت شناسی

  ، تمام شخصیت های موجود که در اجتماع تإثیر به سزایی در برقراری ارتباط دارددانش آموختگان شخصیت باید با    ،اجتماعی است

 دراصل  .سهیم باشند  تا بتوانند هم در درمان شخصیت های آسیب دیده وهم شناخت ویژگی های آنها  .آشنایی کاملی داشته باشند

شناخت کامل از ویژگی های شخصیت   ،له ی این شرایطاز جمبرای ارتباط برقرار کردن با افراد دیگر شرایط خاص وجود دارد که 

   مقابل است و خود را نیز باید به حدی از شخصیت برسانیم که نزدیک به شخصیت متعادل که همان شخصیت ایده آل باشیم. 

شناخت شخصیت های موجود در جامعه موثر است و باید در چنین حوزه هایی از    ،عهبرای توسعه و رشد فرهنگی یک جام

   علم شخصیت شناسی فعالیت داشته باشیم تا بتوانیم به جایگاهی از شخصیت های متعادل خود و اطرافیان را برسانیم.
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