مقاالت

دکتر رستم پوررشیدی  -استادیار گروه مدیریت دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کرمان
مرتض�ی جالل�ی ج�واران  -کارش�ناس ارش�د مدیریت
دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان

چكيده :

مفهوم ش��خصیت از آن جهت برای مدیریت اهمیت دارد
ک��ه به نظ��ر اکثر مدی��ران نقش عم��ده ای در چگونگی
ادراک،ارزیاب��ی و واکن��ش ف��رد در براب��ر محی��ط دارد.
خصوصيات ش��خصيتي در حقيقت ،به عنوان محركههاي
خل��ق و خو ،براي دس��تيابي ب��ه هدف ،تلقي ميش��وند.
بنابراين ما در اي��ن مقاله تالش كرديم به تحليلي بر واژه
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شخصيت و شكلگيري شخصيت از ديدگاه روانشناسي و

8

اسالم،سنت بپردازيم.

مقدمه:
تحقيقات نشان داده است كه عامل شخصيت
در بس��ياري از موارد نقشي بسيار مهم و قابل
توجه��ی دارد .خصوصي��ات ش��خصيتي در
ّ
حقيق��ت ،به عنوان محركهه��اي خلق و خو،
براي دستيابي به هدف ،تلقي ميشوند .به اين
معنای كه اين خصوصيات ،انس��ان را مستعد
انج��ام رفتاره��اي مختل��ف در موقعيتهاي
خاص مينمايد (كاليگوري2000 /ص.)11
مطالع��ه خاص رفت��ار فرد يك ن��وع تعيين
شخصيت او ميباش��د و از اين رو با شناخت
رفتار فرد ،ميتوانيم
پي��شبيني كنيم كه از اين ش��خص با اين
نوع ش��خصيت در موقعيته��اي مختلف چه
ن��وع رفتاري ب��روز ميكند .امروزه اس��تفاده
بهينه از اطالع��ات از پايههاي مهم قدرت و
توس��عه هر جامعه به حس��اب ميآيد (دليلي/
1375ص.)35
تحقيق در ش��خصيت به معن��اي مطالعـه ي
چگونگي تف��اوت اف��راد در ادراك و نحوهي
ارتب��اط اي��ن تفاوتها با ُكنش كلي انس��ان
اس��ت .در م��ورد تقس��يمبندي ش��خصيت،
نظريههاي متفاوتی وجود وجود دارد (كارور/
 1375ص.)15
تفاوت هاي فردي :
اش��خاص از بس��یاری جه��ات ب��ا یکدیگر
متفاوتند.ب��ه عنوان مثال با آنکه سیس��تمهای
زیستی ما به تقریب شبیه یکدیگر است ،ولی به
هر حال اشخاص تفاوت های زیادی با یکدیگر

دارند.روش فکر کردن و تشریح محیط اطراف و
چگونگی واکنش در برابر محیط برای هر کسی
منحص��ر به خود اوس��ت( .موره��د و گریفین،
ترجمه الوانی و معمارزاده 1386/ص.)79
هر ی��ک از افراد دارای صف��ات و ویژگیهایی
هستند که در مجموع ،هستی آن ها را تشکیل
می دهند.هر چند بعضی اشخاص شباهت هایی
ب��ا هم دارند ،ولی هیچ گاه دو نفر به طور کامل
ش��بیه به یکدیگ��ر نیس��تند(مورهد و گریفین،
ترجمه الوانی و معمارزاده 1386/ص.)79
نمودار ذیل مهم ترین ویژگی هایی را که باعث
ایج��اد تفاوت بین انس��ان ها می شوند،نش��ان
میدهد.بعضی از آن ها فیزیکی و برخی روانی
هستند .موضوع بحث ما یک متغیر روانی یعنی
ش��خصیت می باش��د(مورهد و گریفین،ترجمه
الوانی و معمارزاده1386/ص.)80
تعريف و مفهوم شخصيت:
این پرس��ش مطرح است که چرا برخی از افراد
آرام و س��ازش کارن��د،در حالی که ع�� ّده ای ُپر
س��ر و صدا و پرخاشگر هس��تند؟؛«آیا برخی از
شخصیتها بهتر می توانند خود را با انواع خاصی
از کارها وفق دهند؟»(رابینز،ترجمه:پارساییان و
اعرابی1385/ص.)134
هنگام��ی ک��ه درب��اره ي ش��خصیت صحبت
می کنی��م ،مقصود ما این نیس��ت که یک نفر
ش��خصیتی گی��را و ناف��ذ دارد،نگرش��ی مثبت
ب��ه زندگ��ی دارد،صورتی باز و خن��دان دارد ،یا
این ک��ه در انتخ��اب دختر شایس��تهي آمریکا
به عنوان«ش��ادترین» و « با احس��اس ترین»

تفاوت های فردی
توجه به اجزای مختلف تشکیل
جای ّ
دهندهي شخص،به کل مجموعه،که
چی��زی بی��ش از مجم��وع اج��زای
باشد،توجه
تشکیل دهنده شخص می
ّ
میش��ود(رابینز،ترجمه :پارس��اییان و
اعرابی1385/ص.)135
مفهوم ش��خصیت از آن جهت برای
مدیریت اهمیت دارد که به نظر اکثر
مدی��ران نقش عمده ای در چگونگی
ادراک،ارزیابی و واکنش فرد در برابر
محی��ط دارد(مورهد و گریفین،ترجمه
الوانی و معمارزاده1386/ص.)81
تعريف و مفهوم واژه شخصیت
از نظر لغوی :
ش��خصیت ه��ر ف��رد،کل خصایص
بدنی،ذهنی،عاطف��ی ،اجتماع��ی و
اخالقی،اع��م از موروثی یا اکتس��ابی
اس��ت ک��ه او را ب��ه طور آش��کار از
دیگران مش��خص می کند.شخصیت
ش��امل آن چه فرد امروز هست و آن
چه امیدوار است بشود،می باشد.پس
هر صفت��ی که ف��رد را از افراد دیگر
ممتاز می کند،جنبه ای از ش��خصیت
او را تش��کیل می دهد( شعاری نژاد/
1373ص .)600
در لغت نامـه دهخدا معانی زیر برای
ش��خصیت ذکر شده اس��ت :شرافت
،رفع��ت ،نجابت  ،بزرگواری  ،مرتبه و
درجه(لغت نامه دهخدا).
ش��خصیت ب��ه زب��ان انگلیس��ی،
پرسونالیتی" "1و فرانسه  ،پرسونالیته
" "2می باش��د و هر دو از واژه یونانی
پرس��ونا " "3ب��ه معن��ای نقاب��ی که
هنرپیش��ه ه��ا در اج��رای نقشهای
خ��ود به چه��ره می زنن��د و آن را تا
آخ��ر نمایش نگه میداش��تند ،گرفته
ش��دهاند .ل��ذا یک��ی از ویژگیهای
نقاب،ثبات و دایمی بودن آن در طول

تعريف و مفهوم واژه شخصیت
از دیدگاه قرآن و سنت :
ُ
« ُق ْل ُک ٌّل َی ْع َم ُل َعلَی شَ ��ا ِکلَت ٍه َف َربُّک ْم
��ن ُه�� َو ُأ ْه�� َدی َس��بِی ً
ال»
��م ب ِ َم ْ
أَ ْعلَ ُ
(االسراء.)84/
بگو هر کس��ی بر طین��ت خود عمل
می کند پروردگارتان داناتر اس��ت که

نمودار 1-
شخص الف

شخص ب

تفاوتهاي فيزيكي:
توانائيها ،مهارتها،
ويژگيهاي فيزيكي.
تفاوتهاي رواني:
شخصيتها ،ادراكها،
فرآيندهاي يادگيري ،خالقيت

شخص ج

شخص د
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فرد ش��ناخته ش��ده اس��ت.هنگامی
که روانشناس��ان دربارهي شخصیت
صحب��ت میکنن��د ،مقصودش��ان
مفهومی پویاس��ت که بیانگر رش��د و
تکامل کل سیس��تم روانی ش��خص
اس��ت.زمانی که مس��أله ش��خصیت
مطرح است،به ( نمودار ) 1-

نمای��ش بود.به این ترتی��ب میتوان
گفت؛که «ش��خصیت» یعنی عنصر
ثابت رفتار فرد،شیوه ي بودن او و به
طور کلی آن چه همواره با او هست،
موجب تمایز او از دیگران می ش��ود.
همچنین ،واژه پرس��نا برای اشاره به
ظاهر بیرونی به کار رفته است،زیرا در
حقیقت این چهره ي عمومی اس��ت،
که افراد در روابط خود آن را آش��کار
میس��ازند و بر همین اساس میتوان
گف��ت ش��خصیت ب��ه ویژگیه��ای
بیرون��ی قابل مش��اهده ما از س��وی
دیگران داللت داش��ته و ش��خصیت
به ویژگی های بیرونی قابل مشاهده
ما از س��وی دیگران داللت داش��ته و
ش��خصیت فرد را بر اس��اس تأثیری
که وی ب��ر دیگران می گذارد،تعریف
میکنند(شولتز،ترجمه:یوسف کریمی
و دیگران 1387/ص .)11
در زبان عربی ش��خصیت ((الشاکله))
میباش��د که از ماده «شکل» گرفته
ش��ده است.شَ ��کل(به فتح شین) به
معنای مثل و شبیه می باشد و معنای
فالن شَ ��کل فالن» این است که
« ُ
حاالتش مثل او است (رجوع کنید به:
الفراهیدی،خلی��ل بن احمد:العین.جلد
.5صفحه.)295
شِ ��کل(به کسر ش��ین) هم به معنای
بستن چهار پا است و «شِ کال» طنابی
اس��ت که اس��ب را با آن می بندند و

«شاکله» از ماده «شِ کل» بوده است
س��جیه ای است
و به معنای عادت و
ّ
مقید به کارها و رفتاری
که انس��ان را ّ
میکند(راغب اصفهانی:المفردات فی
غریب القرآن.صفحه.)26 7
همچنین «الش��اکله» به معنای راه و
روش و مذهب و طریقت میباشد(ابن
منظور  :لسان العرب.جلد  11صفحه
.)356
ه��ر ک��س روی ه��ر عوام��ل
مخصوصی،اس��تعدادی و طبیعت��ی
کسب می کند و اعمال و رفتارهایش
مطاب��ق همان طبیع��ت از وی صادر
می ش��وند .عوض ک��ردن آن گر چه
بسیار مش��کل است،ولی سلب اختیار
نمیکند(قرشی  1386/ص .)65
خالصه آن که؛ هر کس بنابر عادت و
سجیه ای که دارد ،راه و روش مذهب
ّ
و طریقت��ی را در زندگی می -پیماید
و مجموعه س��جایا و روش زندگیش
نمایانگ��ر ش��خصیت او م��ی باش��د
(قرشی 1386/ص .)65

چه کسی به راس��ت هدایت یافته تر
است(سوره االسراء/آیه .)84
آیه کریمه عمل انس��ان را مترتب بر
ش��اکله او دانس��ته ،به این معنی که
عمل هر چه باش��د متناسب با اخالق
آدمی اس��ت،چنانچه در فارسی گفته
ان��د«:از کوزه همان ب��رون تراود که
در اوس��ت».پس ش��اکله نس��بت به
عمل،مانند روح است در بدن که بدن
ب��ا اعضا و اعمال خود آن را مجس��م
نموده و منویات آن را نشان میدهد.
انسان رش��د صوری خود را از دوران
جنینی آغاز می کند.قرآن کریم انسان
را موجود خاک��ی و برآمده از خاک و
ماده می داند،در طی تحوالتی که این
موجود خاکی م��ی کند به مرحله ای
می رسد که لیاقت پذیرش روح خدای
را یافت��ه و به این ترتی��ب به او روح
دمیده می شود.خداوند متعال در سوره
مؤمنین مراحل رشد جنینی را پس از
ب��ه وجود آم��دن از خاک ب��ه ترتیب
نطفه،عقله ،مضغه،انشاء و سپس دارا
ش��دن استخوان  ،گوشت و در نهایت
دمی��ده ش��دن روح در آن توصی��ف
میکند.آدمی به هنگام تولّد عالوه بر
دارا بودن استعدادهایی که گفته شد؛
دارای ساخت روانی اولیهای است،که
اصطالح�� ًا فط��رت گفته می ش��ود ،
یعنی انس��ان به هنگام تولد طبیعت ًا و
بالق��وه از مجموعه ای از دانش های
غیراکتس��ابی برخوردار است.که این
دانش ها در مراح��ل مختلف زندگی
ب��روز و ظهور یافته و نقش خود را در
رفتار آدمی نش��ان می دهد(قلی زاده
کالن1376 /ص.)241
رش��د و تکام��ل ش��خصیت انس��ان
در قال��ب رش��د و تکام��ل فطرت و
عقل می باشد.انس��ان تنه��ا موقعی
به س��مت کمال س��یر می نماید که
فط��رت خویش را با اعتقاد و عمل به
آموزش توحیدی ش��کوفا می سازد و
س��عی نماید به وس��یله گسترش این
آموزشها زمینه رشد اجتماعی را نیز
فراهم نماید و در این راه پایداری کند،
در غیر این صورت راهی جز س��قوط
ندارد .دو جریان ش��هوت و فطرت به
علّت سرش��ت خ��اص خویش،تمایل
به تسلط برکل ش��خصیت را دارند و

9

ش�خصیت،یعنی عنصر ثاب�ت رفتار
فرد.ب�ه طور کلی آن چ�ه همواره

همراه اوس�ت و موج�ب تمایز او از
دیگران می شود.این ثبات زمینهای
را فراهم م�ی آورد تا رفتار فرد در

موقعیتهای مختل�ف و تا اندازه ای
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به طور عینی پیش بینی شود
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برای آن که تس��لط خویش را برکل
ش��خصیت اعمال نماین��د همواره در
نزاع و جدالند و یک جنگ تمام عیار
در تمام طول عمر انس��ان بین آن دو
جریان است و علی رغم تقویت کامل
یکی از دو جریان و به قدرت رسیدن
ظاه��ری آن ،جریان دیگ��ر هیچ گاه
به کل��ی از بین نم��ی رود و با وجود
ضعف ظاه��ری در انتظار فرصت به
س��ر می برد.جریان ش��هوت به علت
انگیزه های ق��وی طبیعی و غریزی
تمایل دارد که کل شخصیت را تحت
نف��وذ قرار دهد و موج��ب اغوای فرد
گ��ردد و بیش از هر دش��من دیگر به
انس��ان ضرر رس��اند تنها قرار گرفتن
در مدار توحید و کمک خداوند متعال
میتواند این رون��د را تغییر دهد(قلی
زاده کالن1376/ص.)246
امی��ر المومنی��ن حضرت عل��ی علیه
الس�لام در خطب��ه  234نهج البالغه
با بیان دلیل تفاوت صورت و س��یرت
آدمیان و اشاره به تأثیر نحوه آفرینش
انس��ان ها و اش��اره به تأثیر وراثت و
محیط در شکل گیری شخصیت افراد
به بیان تأثیر ویژگی های ظاهری بر
ش��خصیات و خلقی��ات روان��ی افراد
میپردازن��د .لذا ترجمه فارس��ی این
خطبه عین ًا نقل می گردد:
امیرالمونین حضرت علی علیه السالم
فرمودند:
«اختالف و تضاد ظاه��ری و باطنی
آدمیان،به دلیل سرش��ت و فطرت و
نطفه آنان اس��ت.زمین و خاک شور و
شیرین و سفت و سست در سازندگی
آنان س��هیم اس��ت.از اینرو مردم به
دلیل نزدیک بودن به هم و زیس��تن
در یک قطعه خاک،و یا دوری از هم
و زندگ��ی کردن در قطعه خاک های

جدا از هم ،سرشت و فطرتشان با هم
م ّتحد یا مختلف می گردد.بنابراین در
میان مردم ،زیبا روی کم خرد،س��رو
قد دون همت  ،نیکوکار زشترو،کوتاه
قام��ت دور اندیش،پ��اک طبع نیک
کردار ،سرگش��ته دل پریش��ان عقل،
خ��وش بیان قوی القلب بس��یار دیده
می شود»( نهج البالغه ،خطبه )234
تعريف و مفهوم واژه « شخصیت» از
دیدگاه روانشناسی :
ش��خصیت و رویکرده��ای گوناگون
در م��ورد آن یک��ی از مباح��ث علم
روانشناسی اس��ت.به دلیل پیچیدگی
ماهیت شخصیت ،هنوز پاسخ واحد و
یکس��انی به این سؤال که شخصیت
چیست؟ ،داده نشده است.
گ��وردون آلپ��ورت " "1در یک��ی از
کتابهای خود پنجاه تعریف گوناگون
از شخصیت را ارائه کرده است.
شخصیت جزء آن دسته از واژه هایی
اس��ت که همه ي ما تصور می کنیم
معن��ی آن را م��ی دانیم و درس��ت یا
غل��ط آن را به کار می گیریم.یکی از
روانشناسان معتقد است هرگاه که ما
از واژه«من»اس��تفاده میکنیم،دقیق ًا
بدانیم چ��ه می خواهی��م و این واژه
به چه چیزی داللت می کند،شناخت
نسبت ًا خوبی درباره معنی شخصیت به
دست آورده ایم.
در روانشناس��ی ،معن��ای اصط�لاح
«ش��خصیت» عبارت از«سبک»""2
یک فرد اس��ت،بدون آنکه دربارهی
آن کوچ��ک تری��ن قضاوت ارزش��ی
داشته باشیم و از زشتی ،زیبایی ،بدی،
خوبی ،درستی و نادرستی آن صحبت
ب��ه میان آوریم .بنابراین ،باید بگوییم
،هر فرد س��بک خود یعنی شخصیت
خ��اص خود را دارد ،که از او انس��انی
واح��د و منحص��ر به فرد میس��ازد.
ش��اید بهتر باش��د بگوییم:همانطور
ک��ه انس��ان ه��ا از نظ��ر خط��وط
چهره،تُن صدا،شیوهی راهرفتن،حرف
زدن،لباس پوش��یدن،حرکت کردن و
واکنش در مقابل محرک های داخلی
و خارجی با یکدیگ��ر تفاوت دارند،از
نظر س��بک،یعنی «شخصیت» نیز با
یکدیگر تفاوت دارند.بنابراین میتوان
گفت که ش��خصیت یعنی ش��یوه ی

خاص بودن.
• شخصیت،همان شخصیت پویا در
درون فرد اس��ت که از سیس��تمهای
روانی و فیزیکی تش��کیل شده و تنها
عاملی است که تعیین کننده ي سازش
فرد با محیطش می باشد(رابینز،ترجمه
پارساییان واعرابی 1387/ص.)135
• شخصیت،الگویی از رفتار اجتماعی
و رواب��ط اجتماع��ی متقابل اس��ت.
بنابراین شخصیت یک فرد مجموعه
راه های��ی اس��ت که نوع ًا نس��بت به
دیگران واکن��ش و یا با آن ها تعامل
می کند(کریمی 1383/ص.)10
• شخصیت،به این قرار است:
ش��خصیت تألیف و توحید ساختمان
و ن��وع رفت��ار و عالق��ه ه��ا و وضع
روانی نفس��انی و اس��تعداد های فرد
اس��ت،که ب��ه خص��وص از لح��اظ
س��ازگاری با اوضاع اجتماعی در نظر
گرفته می ش��ود(مان ،ترجمه محمود
صناعی1342/ص.)183
• شخصیت،مجموعهي افکار،هیجانها
و رفتارهای متمای��ز و پایداری گفته
می ش��ود ک��ه ش��یوهي انطب��اق ما
ب��ا دنی��ا را نش��ان م��ی دهد(قنبری
پناه1386/ص)167
• شخصیت،عبارت است از مجموعهای
از صفات و ویژگیهای شخص است
که می تواند برای مقایسه اشخاص با
یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد(مورهد
و گریفین،ترجمه الوانی و معمارزاده /
1386ص .)80
• ش��خصیت،مجموعه ای س��ازمان
یافته و واحدی متشکل از خصوصیات
نس��بت ًا پایدار و مداوم که بر روی هم
ی��ک ف��رد را از ف��رد دیگ��ر متمایز
مینماید (فروغی1375/ص.)79
• ش��خصيت عبارت است از مجموع
صفات جسماني ،عقالني ،هيجاني و
ارادي فرد و تعامل با اين عوامل است
كه به وس��يله ظاه��ر ،رفتار ،عادات و
روابط با ديگران آشكار مي شود .اين
ويژگي ها باعث مي شوند شخص به
عنوان موجودي كام َ
ال متمايز،شناخته
شود(ساعتچی1386/ص.)59
• شخصيت ،الگوهاي معيني از رفتار
و ش��يوه هاي تفكر اس��ت كه نحوه
سازگاري ش��خص را با محيط تعيين

ميكنند(کریم��ی1373/ص 7به نقل
از آتکینسون و هیلگارد.)1993،
• ش��خصیت ،از نظ��ر هیل��گارد
ویژگیهایی اس��ت ،که ف��رد را قادر
به ایجاد ارتباط با دیگران می س��ازد
و تحق��ق احترام به خود را تس��هیل
میکند(شعاری نژاد1363/ص.)65
• شخصیت،مجموعه ای از ویژگیها
و تمایلهاي نس��بت ًا پایدار اس��ت که
مش��ترک ها و تف��اوت ه��ا در رفتار
روانی افراد را که دارای استمرار زمانی
مشخص می سازد و ممکن است در
همان لحظه به آسانی به عنوان پیامد
مجرد فش��ارهای اجتماعی و زیستی
درک نشود(مقیمی1380/ص.)237
• ش��خصیت،مجموعه صف��ات
ارث��ی و اجتماع��ی که ثبات نس��بی
درند،ویژگیها و تفاوت های اشخاص
را از نظر نگرش ها و رفتار س��نجش
میکند(مقیمی1371/ص.)43
• ش��خصیت،یعنی عنصر ثابت رفتار
ف��رد .به ط��ور کلی آن چ��ه همواره
هم��راه اوس��ت و موج��ب تمای��ز او
از دیگ��ران م��ی ش��ود.این ثب��ات
زمین��های را فراهم م��ی آورد تا رفتار
ف��رد در موقعیت ه��ای مختلف و تا
ان��دازه ای به طور عین��ی پیش بینی
شود(گنجی1371/ص.)78
• ش��خصیت،مفهومیکمی اس��ت
ک��ه مباحث��ی چ��ون یادگی��ری
،تفکر،عواطــف،احســاسا ت،رش��د
و هـــــ��وش افـــــ��راد را در
برمیگیــرد(شاملو1369/ص.)53
 .1آلپ��ورت()1897-1967از رهبران
پیشگام روانشناسی بود که جایزههای
متع��ددی را دریاف��ت نم��ود.از جمله
م��دال ط�لای «بنی��اد روانشناس��ی
آمری��کا» و پای��ان تام��ه دکتری او
«مطالع��ه ای تجربی درب��اره صغت
های شخصیت»نام داشت.
Style.2
• ش��خصیت،مجموعهای پای��دار از
ویژگیه��ا و گرایشه��ا اس��ت ،که
مش��ابهت و تفاوته��ای رفتار روان
ش��ناختی افراد(اف��کار ،احساس��ات و
اعم��ال) را ک��ه دارای ت��داوم زمانی
ب��وده و ممک��ن اس��ت به واس��طه

ش�کل گی�ری ش�خصیت از
دیدگاه اسالم :
اس�لام خیلی قبل از فروید و س��ایر
دانش��مندان ،نظریه های پویای قرن
بیستم که شخصیت را به سه قسمت
«نهاد»«،خود» و «فراخود» تقس��یم
کردند،طبیعت انسان را به سه قسمت
که هر یک در فطرت و طبیعت بش��ر
وجود دارن��د و دارای وظایف و هدف
های مش��خصی در ش��کل دادن به
ش��خصیت انسان می باش��ند تقسیم
نموده است.این س��ه قسمت عبارتند
از  -:نف��س ا ّماره (معادل آنچه فروید
قرنها بعد به نام«نهاد» شناخت).
 نف��س ل ّوامه (مع��ادل «فراخود» ازدیدگاه فروید)
 نف��س مطمئن��ه (مع��ادل مفهوم«فراخود»)(شاملو1363/ص .)151
نفس ا ّماره :
نفس ا ّماره که تعبیر دیگر آن جریان
ش��هود اس��ت ،همواره انس��ان را به
س��قوط و تباه��ی می کش��اند  ،این
نفس در انس��ان و حیوانات مشترک
می باشد و در بعضی روایات اسالمی
ای��ن نفس معادل  ،غری��زه بکار رفته
است  .کس��انی که نفس ا ّماره بر آن
ه��ا حکومت می کن��د ،از انجام هیچ
عمل��ی اب��ا ندارند و به ه��ر عملی و

نفس ل ّوامه :
زمانی که این نفس بر انسان حکومت
می کند انس��ان از انج��ام اعمالی که
انس��ان را به سراش��یب سقوط می-
کشاند ناراحت می شود و به نکوهش
خود می پردازد در این زمان است که
شخصیت انسان راه تعالی و رشد را در
پیش می گیرد ،زیرا از جرمها و بدی
هایی که دستش به آن ها آلوده شده،
احساس پشیمانی می -کند(قلی زاده
کالن 1376/ص.)248
نفس مطمئنه :
در ای��ن مرحله از رش��د ش��خصیت
انسان،انس��ان از مرحله نکوهش خود
گذش��ته و به اوج ایمان و تقوی نائل
می -گردد و روان او به یک آرامش و
اطمینان دست می یابد.در این مرحله
خدا از انسان راضی می شود و بنده از
خدا ،گفته می شود که نفس مطمئنه
همان جریان فطرت است که در افراد
با ایمان و با تقوی رشد و تکامل یافته
است (قلیزاده کالن1376/ص.)248
ش�کل گی�ری ش�خصیت از
دیدگاه روانشناسی :
همچن��ان ک��ه افراد رو ب��ه بلوغ می
گذارند ،الگوهای عادتی یا پاسخ های
کلیش��ه ای نس��بت به محرک های

ش��خصیت = ع��ادت  + 1ع��ادت
 + 2ع��ادت ( ...... + 3هرس��ی و
بالنچارد،1998/ص .)19
یک��ی از صاحب نظران به نام رویس
" "1ش��خصیت را ترکیبی از ویژگی
های فیزیکی و ذهنی تعریف میکند
ک��ه به ف��رد هویت می بخش��د.این
ویژگ��ی ه��ا ی��ا خصلته��ا از جمله
منظر،ط��رز تفک��ر و احس��اس آدمی
حاصل تعامل عوامل وراثتی،فطری و
محیطی است،همان طور که نمودار2-
 5نشان می دهد(رویس،1983/ص.)683،706
ش��خصیت در ط��ی زم��ان از تعامل
وراثت��ی و محیطی ش��کل می گیرد.
ژنه��ا ت��ا ح��د زی��ادی ویژگیهای
فیزیکی فرد را شکل می دهند.برخی
ب��ر این باورن��د که ژن ها در س��ایر
ویژگی های عمده ش��خصیتی مانند
ه��وش ،حالت و طبیعت فرد س��هیم
هستند.جنسیت،نژاد،اندازه،ش��کل
ظاهر و حتی س�لامتی و انرژی فرد

نمودار 2-چگونگی شکل گیری شخصیت آدمی(سید
جوادین1386/ص.)83
دادههاي وراثتي و فطري

عوامل مؤثر محیطی:
.1خانواده  .2تحصیالت
.3فرهنگ  .4مذهب

شخصیت
.1منظر یا شکل ظاهر
.2سبک فکری -ادراکی
ادراک و شیوه تفکر
.3اعمال و رفتار
.4احساس ها
.5ارزشها

آورد و در تمام عمر با آن به س�ر

می برد.نهاد مایهي اصلی زندگی

و اس�اس ش�خصیت را پی ریزی
میکن�د .ای�ن نیرو منش�أ کام ً
ال

درون�ی دارد،از دنی�ای خ�ارج
اطالع ندارد

را نیز ت��ا حد قابل مالحظه ای تحت
تأثیر ژن ها می دانند،افراد انگیزه ای
خ��ود را یاد می گیرن��د (کوچاد" "2و
.)228،223
دیگ��ران1990/ص
(نمودار) 2-
همچنين به نظر فروید،ش��خصیت از
س��ه قسمت یا از س��ه سطح تشکیل
می شود«:نهاد»"«،"3من»(خود)""4
و«من برتر» (فراخود)"."5
نهاد :
نهاد نیرویی اس��ت که از مجموعهي
غرایز ا ّولیه تشکیل می شود و از اصل
کس��ب ل ّذت پی��روی می کن��د .نهاد
نماینده ي کلی��ه ي حالت هاي غیر
ارادی،طبیعی ،ناآگاه و غریزی است.
به گفت��هي فروید،هر کس به هنگام
تولّد«،نهاد» را با خود به دنیا می آورد
و در تمام عمر با آن به س��ر می برد.
نه��اد مایهي اصلی زندگی و اس��اس
ش��خصیت را پی ریزی میکند .این
نیرو منشأ کام ً
ال درونی دارد،از دنیای
خارج اطالع ندارد،از درد و رنج گریزان
اس��ت،هیچ حد و مرزی نمیشناسد و
از هی��چ اصل و قاعدهای،جز کس��ب
ل ّذت،تبعی��ت نمی کند.نهاد از واقعیت
جهان خ��ارج ،از موازی��ن اخالقی و
قید و بندهای اجتماعی به دور است.
بنابراین،در کمال آزادی و در صورت
لزوم ،با ش ّدت و خشونت در جستجوی
ب��رآوردن خواهش های خود و در پی
کسب ل ّذت،تبعیت نمی کند.وجود نهاد
برای حفظ موجودیت و سالمت الزم
اس��ت.نهاد است که انس��ان را برای
رفع احتیاج ه��ای اولیه ي زندگی ،از
قبیل گرسنگی،تشنگی،نیاز جنسی و
جلوگیری از خطرهای گرما و سرما،به
ف ّعالیت وادارمی کند.چون نهاد از اصل
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فشارهای اجتماعی و زیست شناختی
موقعیته��ای بالواس��طه ش��ناخته
ش��وند،یا ب��ه آس��انی درک نش��وند
مشخص می کند(کریمی1373/ص6
به نقل از م ّدی.)1972،
• شخصیت ،عبارت است از مجموعه
ویژگی های جسمی ،روانی و رفتاری
که هر ف��رد را از اف��راد دیگر متمایز
میکند(کریمی1374/ص.)10
• ش��خصیت،کل و مجموع روش ها
و ش��یوه ها یا واکنش های یک فرد
نس��بت به محیط اس��ت ،ک��ه نتیجه
ادراک و تص��ور او از آن محی��ط می
باش��ند و ش��امل رغبت ه��ا ،گرایش
ها تجرب��ه ه��ا ،اس��تعدادها،توانایی
ه��ا و س��اخت او میباش��د و او را از
دیگران مش��خص می نماید(شعاری
نژاد1363/ص.)550

جنایت��ی دس��ت می زنند ب��دون این
که هیچ احساس گناه و ندامتی کرده
باش��ند ،آنان زندگی را مانند حیوانات
در خ��وردن  ،خوابیدن و ارضاء غرایز
جنسی خود می دانند و به هیچ اصول
انسانی پایبند نیستند.

گوناگون نیز در آنان شکل می گیرد.
جمع این الگوهای عادتی آن گونه که
دیگران درک و برداش��ت می -کنند
ش��خصیت آنان را میس��ازد.بنابراین
شخصیت جمع عادات است و عادات
همان رفتارهای ثابت و مکرر اس��ت.
همین که افراد رفتار مش��ابهی را در
ش��رایط مشابه از خود بروز می دهند،
دیگران فرا می گیرند که این رفتار را
به عنوان نشانه ای از شخصیت آنان
بشناسند،و انتظار انواع معینی از رفتار
را از آن ها داش��ته باشند و حتی رفتار
آنان را پیش بینی کنند.

به گفتهي فروید،هر کس به هنگام
تو ّلد«،نهاد» را با خود به دنیا می

11

م�ن برتر قس�متی از من اس�ت که

در برخ�ورد ب�ا محدودی�ت ها و

ممانعتهای اجتماعی تغییر ش�کل
یافته اس�ت.و من از واقعیت پیروی

توجهی به اصول و موازین
می کند و ّ
اخالقی و اجتماعی ندارد.به محض
توجه به وج�ود آمد
ای�ن که ای�ن ّ

سومین و عالی ترین سطح شخصیت
ّ
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تشکیل می شود
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کسب ل ّذت پیروی می کند،با مصرف
کردن انرژی ،از تنش روانی می کاهد
و تعادل حیاتی را برقرار می کند.البته
نهاد خواهش های نامقبول و نامعقول
نیز دارد،ا ّم��ا چون تنه��ا عامل ف ّعال
نیست،نمی تواند به سادگی از انسان
ی��ک فرد بیبند و بار ب��ه وجود آورد.
نهاد همیش��ه با «من» و «من برتر»
همراه است و با آن ها مهار می شود.
نهاد تنه��ا در کودکان خردس��ال،که
هنوز از اصل واقعیت خبر ندارند،و در
برخ��ی اف��راد روان پریش که هر چه
میخواهن��د انجام میدهند،س��خنان
ناس��زا میگویند،ب��ه دیگ��ران آزار
میرس��انند و حرکتهاي ناشایست
ّ
کنند،یکه تاز میدان اس��ت.برای
می
این که مفهوم نهاد روشنتر شود،یک
مث��ال فرض��ی م��ی آوریم.بچ��ه ي
خردسالی را در نظر بگیرید که با مادر
خود از جل��وي مغازهها عبور میکند.
ناگه��ان در پش��ت شیش��ه ي ی��ک
مغازه،چش��مش به اسباب بازی مورد
یاُفتد.دو پا را توی یک
عالق��ه اش م 
کفش می کند که حتم ًا آن را برایش
بخرند.هر دلیلی برایش می آورند،مث ً
ال
باال ب��ودن قیمت یا نبودن پول،هرگز
گوش نمیدهد،برای این که نه مفهوم
قیمت برایش مطرح اس��ت نه مفهوم
نب��ودن پول.این کودک در این حالت
صرف ًا از دستور نهاد پیروی می کند و
از واقعیت گریزان است
من یا خود :
من ی��ا اصل واقعی��ت در اثر برخورد
نهاد با واقعیت و دنیای خارج به وجود
میآید.منظ��ور از اص��ل واقعیت این

اس��ت که تفکر منطقی اساس من را
تشکیل می دهد.من در واقع قسمتی
از نه��اد اس��ت که در اث��ر مقتضیات
دنیای خارج تغییر ش��کل یافته است.
برای روشن تر شدن مفهوم من،مثال
باال را دوباره در نظر میگیریم:کودک
دو پای��ش را ت��وی ی��ک کفش می
کند که حتم ًا باید اس��باب بازی مورد
عالقهاش را داشته باشد .مادر کودک
به دالیل مختلف،مث ً
ال به علت گران
بودن قیمت یا بد بودن جنس اسباب
بازی ،از خرید آن خودداری می کند.
ای��ن عمل چند بار تکرار می ش��ود و
کودک به تدریج در می یابد که نباید
همه چی��ز را در همه حال بخواهد.او
به این فکر می اُفتد که باید ش��رایط
نی��ل به هدف را در نظ��ر بگیرد.مث ً
ال
در م��ی یابد که وقتی مادرش با زنان
همس��ایه به خرید م��ی رود یا زمانی
ک��ه با مادر بزرگ یا پدر بزرگ بیرون
می رود،می تواند اس��باب بازی مورد
عالق��ه اش را بخواهد.این جا اس��ت
که من کودک تشکیل می شود.مثال
دیگ��ر میتواند حالت کودکی باش��د
که مادرش مقداری ش��یرینی خریده
و آن را ب��رای پذیرایی از مهمان ،در
جایی بلند و دور از دس��ترس کودک
قرار داده اس��ت.کودک م��ی داند که
مادر به این آسانی حاضر نمی شود از
شیرینی به او بدهد و در نتیجه منتظر
فرصت می ماند.م��ادر برای خرید از
خانه بی��رون میرود،کودک بالفاصله
به این فکر می اُفتد که خواهش نهاد
به جای آورد .صندلی،چارپایه،بالش یا
چیز دیگری زیر پا میگذارد تا دستش
ب��ه ش��یرینی برس��د.ناگهان ترس از
افت��ادن او را از رس��یدن به هدف باز
می دارد.این جا اس��ت که نهاد تغییر
ش��کل مییاب��د و با در نظ��ر گرفتن
واقعیت،م��ن را ب��ه وجود م��ی آورد.
خالص��ه این که من ،ب��رای کاهش
تنش و رسیدن به ل ّذت،از عقل کمک
می گیرد و بر اس��اس راهنمايیهای
آن ب��ه انتخاب خواه��ش های نهاد
می پ��ردازد و درب��ارهی زمان،مکان
و چگونگ��ی ب��رآوردن آن ها تصمیم
میگیرد .بنابرای��ن وظیفهی من این
اس��ت که با در نظ��ر گرفتن امکانات

و مقتضی��ات دنیای خارج و مصلحت
شخص،خواس��ته های نهاد را عملی
س��ازد تا س��عادت فرد و بق��ای نوع
او ام��کان پذی��ر شود.س��ازگاری ب��ا
محیط،حل تضادهای بین ارگانیسم و
واقعیت محیط خارج به وجود می آید
و ب��ر آوردن نیازهای متنوع و متضاد،
همه از وظایف من به شمار میآید
من برتر یا فراخود :
من برتر قس��متی از من است که در
برخورد با محدودیت ها و ممانعتهای
اجتماعی تغییر شکل یافته است.و من
توجهی به
از واقعیت پیروی می کند و ّ
اصول و موازی��ن اخالقی و اجتماعی
توجه
ندارد.ب��ه محض این ک��ه این ّ
به وج��ود آمد س�� ّومین و عالی ترین
سطح ش��خصیت تش��کیل می شود
که فروید آن را «م��ن برتر» میامد.
من برتر،نم��ودار ارزش های مطلوب
اجتماعی،حربه ي اخالقی شخصیت
و در واقع همان وجدان اخالقی است.
م��ن برتر،بر خ�لاف نهاد،ب��ه کمال
توج��ه دارد نه به ل ّذت و خوش��ی ،او
ّ
م��ی خواهد خوب را از بد،درس��ت را
از نادرست،زش��ت را از زیبا،اخالق��ی
را از غیراخالقی،ب��ه صورت��ی که در
اجتماع مورد پذیرش است،تشخیص
دهد.من برت��ر ف��رد را وادار می کند
ت��ا رفتار خود را ب��ا موازین اخالقی و
اصول حاکم بر اجتماع منطبق سازد.
من برتر،هم با نه��اد مخالفت دارد و
ه��م با من،زیرا از یک ط��رف باید از
برآورده ش��دن بس��یاری از خواس��ته
ه��ای نه��اد ،مخصوص�� ًا آن های��ی
که جنب��هي جنس��ی دارد،جلوگیری
کند،چون این نوع خواس��ته ها بیش
از بقیهي خواستهها در اجتماعات منع
شده اس��ت و از طرف دیگر،باید من
را قانع کند ت��ا هدف ها و مالحظات
اخالق��ی و اجتماع��ی را جانش��ین
هدفها و مالحظ��ات واقعی کند.در
میان سه س��طح شخصیت ،وظیفهي
من از همه دشوارتر است،زیرا باید هم
خواس��تههای نهاد و هم خواستههای
م��ن برتر را برآورده کن��د.او باید بین
این دو سطح تعادل و هماهنگی ایجاد
کند.اگر خواس��ته های نهاد را برآورده

نکند موجودیت ف��رد به خطر خواهد
افتاد،اگر خواس��ته های من برتر را در
نظر نگیرد،حیثیت اجتماعی فرد لطمه
توجه به امکانات
خواهد دید.من باید،با ّ
محی��ط خارج،بی��ن نهاد و م��ن برتر
سازگاری ایجاد کند.بنابراین،می توان
گفت که بین س��ه قسمت شخصیت
دایم ًا تضاد ی��ا تضادهایی وجود دارد.
اگ��ر من نتوان��د این تضاده��ا را حل
کند،س�لامت روانی شخص به خطر
خواهد افتاد.در ه��ر صورت،وظیفهي
م��ن ح��ل تع��ارض ه��ا و در نتیجه
حفظ س�لامت شخصیت است .برای
مو ّفقیت در این مبارزه،ابزارهایی وجود
دارد ک��ه اصطالح�� ًا مکانیس��م های
دفاع��ی نامی��ده می ش��ود و من باید
از آنها کمک بگی��رد.در مورد نقش
من برتر نی��ز مثالی ذک��ر می کنیم.
وقتی از من صحبت داش��تیم،فرض
کردیم مادری برای پذیرایی از مهمان
مقداری شیرینی خریده آن را در جایی
بلند و دور از دسترس کودک گذاشته
اس��ت.کودک از غیبت مادر اس��تفاده
م��ی کند و به این فک��ر می افتد که
چیزی زی��ر پا بگذارد تا به ش��یرینی
دس��ترس پیدا کند.ح��ال فرض کنیم
ش��یرینی در جایی گذاشته شده است
که کودک هیچ ترسی از افتادن ندارد.
تا این جا می ت��وان گفت که د ّومین
س��طح ش��خصیت،یعنی من،تشکیل
ش��ده اس��ت.حال اگر کودک تنها از
ت��رس مادر یا از ترس ای��ن که مبادا
در پیش مهمان مورد س��رزنش قرار
گیرد،از برداش��تن ش��یرینی منصرف
ش��ود،خواهیم گفت س�� ّومین سطح
شخصیت،یعنی من برتر ،شکل گرفته
است.
نتيجه گيري:
ب��ا توج��ه ب��ه اهميت ش��خصيت و
تأثيرات��ي كه ش��خصيت اف��راد مي
توان��د بر خل��ق و خ��و ،ادراك،رفتار
و فعاليته��اي آن��ان در س��ازمان
داش��ته باش��د ،در اين مقاله مفهوم و
تعريف واژه ش��خصيت تبيين گرديد
و همچنين ش��كل گي��ري آن هم از
ديدگاه روانشناسي و قرآن،سنت بيان
گرديد.

