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 روانشناسی شخصیت

 :شخصیت تعریف

 تشخصی توصیف ها انسان فرد به منحصر خصوصیات توصیف برای شخصیت شناسی وانر در اصطالحی

 شخص بودن فرد به منحصر. است دیگران با او های تفاوت و شخص حقیقی ماهیت ی درباره قضاوت شامل

 .باشد می وی فرهنگی و اجتماعی های وتجربه ها آموزه و شناختی زیست گرایشات معلول

 

 هر کسی شخصیتی دارد 

هر کس شخصیتی دارد، و شخصیت شما به تعیین محدودیت های موفقیت، خوشی و خرسندی در زندگی 

شما کمک می کند. ما درباره ی شخصیت صحبت می کنیم، و اگر بگوییم که شخصیت شما یکی از مهم ترین 

ای ه ههم به شکل گیری بسیاری از جنب حالموهبت های شماست گزافه گویی نکرده ایم. شخصیت شما تا 

همه ی چیز هایی را که تاکنون به  .زندگی شما کمک کرده است و در آینده نیز به همین کار ادامه می دهد

دست آورده ایم، تمام چیز هایی را که انتظار دارید در شغل خود به دست آورید، خواه همسر یا والد خوبی 

شما و شخصیت های افرادی که با آن باشید و حتی حالت سالمتی عمومی شما می تواند تحت تاثیر شخصیت 

 دارید قرار گیرد تأملها 

 :ریشه های کیهانی انسان

است. شناخت  ناپذیرجداییکه هستیم؟)) از پرسش (( کجا هستیم، از کجا می آییم، به کجا می رویم؟ )) (( 

کال به انسان جدا کردن او از هستی نیست، بلکه جستجوی جایگاه او در هستی است. پیش از این پاس

درستی ما را میان دو بی نهایت قرار داد، دو بی نهایتی که در سده ی بیست، با پیشرفت میکروفیزیک و 

خوب است بینشمان را فراتر از ((اختر فیزیک، به سادگی ثابت شده است. پاسکال با نوشتن این جمله که 

یت اشیا می آفرینیم))، می توانست سپهر قابل تصورمان رشد دهیم، ما تنها اتم هایی را به هزینه ی واقع

 .کوچکی وحشتناک ما را حدس بزن

  :شخصیت سالم، رشد و تحول افراد خود شکوفا

افراد خود شکوفا ورای کوشیدن یا خواستن چیزی هستند که نیاز به برآورده کردن یک کمبود را یرآورده 

ین تر برآورده شده است. افراد می کنند. همه ی کمبود های آن ها از طریق ارضای نیاز های سطح پای

حال شدن نیستند. اکنون آنان در حالتی از شدن  خودشکوفا دیگر بر اساس ارضای نیاز های پایین تر در

 هستند که خودانگیخته و طبیعی است و با خوشنودی انسانیت کامل خود را نمایان می کنند
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 شخصیت رشد در زیستی وراثت نقش

 یهایهمانند از بعضی. پذیرندمی شکل مختلف اشکال به مواد این. است شخصیت خام مواد منزله به وراثت

 هایقابلیت و نیازها مجموعه ، انسانی گروه هر مثال است، وراثت از ناشی انسان فرهنگ و شخصیت در موجود

 خواب ، فعالیت ، استراحت ، آب ، غذا ، اکسیژن شامل ، نیازها این. بردمی ارث به یکسانی و مشترک زیستی

  .است آن نظایر و درد از اجتناب و هولناک شرایط از پرهیز ،

 شخصیت رشد در طبیعی محیط اهمیت

 ظحف برای که را خود کارآیی سطح وسیعی حد تا افراد زیرا گذارد،می تأثیر شخصیت بر نیز طبیعی محیط

 شخصیت مختلف انواع ، طبیعی محیط هر در که است این امر واقعیت گیردمی محیط از است، ضروری حیاتش

  .شوندمی مالحظه مشابهی فرهنگهای ، متفاوت کامالً طبیعی محیطهای در و ، فرهنگ و

 شخصیت و فرهنگ رابطه

 عضایا بین مشترک اجتماعی هایتجربه از. است مشترک انسانی افراد همه بین فرهنگی هایتجربه از بعضی

 ایاعض بیشتر شخصیت معرف و شاخص که آیدمی پدید شخصیتی ویژه بندی صورت یک ، معین جامعه یک

 (Basic Personality) اساسی شخصیت یا (Modal Personality) نمایی شخصیت اصطالحاً و است جامعه آن

 فرهنگی هایویژگی به مفاهیم این. شودمی خوانده (Social Character) (اجتماعی خوی) اجتماعی رفتار یا

  .کنندمی اشاره اند،سهیم هاآن در جامعه یک اعضای همه که مشترکی

 افراد شخصیت رشد در گروهی تجربه نقش

 ، هاارزش و هانگرش از ایمجموعه کسب و اخذ با. آیدمی دنیا به ارگانیسم یک صورت به نوزاد کودک

 به است، شخصی نوع چه اینکه از ناپایدار و عمیق مفهوم یک و ، مقاصد و هاهدف ، هابیزاری و تمایالت

 بدست شدن اجتماعی فراگرد طریق از را هاویژگی این همه. شودمی مبدل انسانی موجود یک تدریج

 ، تردقیق عبارت به. دهدمی تغییر انسانی شخصیت به حیوانی حالت از را او یادگیری ، فراگرد این. آوردمی

 که مشخص خود یک اینکه تا آموزدمی را خود گروههای هنجارهای ، شدن اجتماعی فراگرد طریق از فرد هر

 رشد در فراگرد مهمترین ، خود تصور تشکل که گفت بتوان شاید. آیدمی پدید سازد،می همتابی را او

 .رودمی شمار به شخصیت
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 نکات:

شخصیت مجموع کیفیت های موروثی و اکتسابی است که خصوصیات فرد بوده و او را منحصر به فرد می 

کند. شخصیت هر انسان همان چیزی است که رفتار او را شکل و جهت می بخشد، شاید بتوان این تعریف 

آیه ی » اسراء«ی کلی از شخصیت را از دیدگاه قرآن کریم به حساب آوریم، این مطلب را از سوره ی مبارکه 

بگو هر کس بر  « » قُل کُلُُّ یَعمَلُ عَلَی شاکِلَتِهِ فَرَبُُّکُم أعلَمُ بِمَن هُوَ أهدَی سَبِیالً « :استنباط می کنیم 43

 .» حسب ساختار (روانی و بدنی) خود عمل می کند و پروردگار شما به هر که راه یافته تر باشد داناتر است

 


