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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: فرستنده

  ٢٠١۶ جون ٢٣

  

 کنيد حذف خود زندگی از را سمی ھای شخصيت اين
 شما پيشرفت ۀاراد روی توانند می افراد هاينگون .گيرد می را تان انرژی شما اطراف در سمی ھای شخصيت حضور

 نھايت بی خود اطرافيان در بايد دارند برمی گام موفقيت راستای در که افرادی دليل ھمين به باشند؛ داشته منفی تأثير

 می که ھستند موانعی آورند می ديگران زندگی به خود با سمی ھای شخصيت که اضطرابی و سردرگمی .کنند دقت

  .کرد اجتناب آنھا از شود

 زندگی از را آنھا زودتر ھرچه .باشند تان دوست يا کارمند است ممکن شناسيد، می را افرادی چنين ًاحتماال نيز شما

 می شما زندگی در حضورشان که کنيم می آشنا سمی شخصيت نوع ٨ با را شما ادامه در .است بھتر کنيد خارج خود

  .دھد قرار تأثير تحت را تان موفقيت تواند

 

  قضاوتگر شخصيت -١

 است ممکن شما .گيرند می ايراد نحوی به گيرد می قرار راھشان سر که کسی ھر و چيز ھر از قضاوتگر ھای انسان

 و وارد آنھا گوش يک از شما توضيحات اما دھيد، توضيح آنھا برای دقيق و کامل جزئيات با را چيزی و بگذاريد وقت

 پيش مئيبگو بھتر يا گيری نتيجه بشنوند را شما توضيحات که آن از پيش افراد گونه اين .شود می خارج ديگر گوش از

 ديگران با کردن برقرار ارتباط در و نيستند خوبی ھای شنونده قضاوتگر ھای شخصيت  .اند کرده را خود داوری

 .معناست تمام به وقت اتالف يک خواستن، بازخور يا توصيه قضاوتگر فرد يک از .دارند نامناسبی شدت به عملکرد

 

  حسود شخصيت -٢

 را شما ھا دشواری ھنگام بتوانند که کسانی داشتن .باشد داشته بسياری ھای نئيپا و باال تواند می زندگی از شکلی ھر

 بگويد تبريک شما به ھا موفقيت و ھا پيروزی ھنگام که کسانی داشتن اما .است برخوردار زيادی اھميت از کنند حمايت

 آنھا .شوند نمی خوشحال شما موفقيت از وقت ھيچ حسود ھای شخصيت .است مھم اندازه ھمان به نيز کند تشويقتان و

  .برسد خودشان به فقط بايد ھا موفقيت تمام کنند می حس
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  گر کنترول شخصيت - ٣

 ھمه خود خيال به چون نيستند، ھم مجبور دھند، گوش کسی حرف به ندارند دوست وقت ھيچ گر کنترول ھای شخصيت

 ھستند، دردسر ۀماي شخصی زندگی در افرادی چنين .است کدام کاری ھر انجام راه بھترين دانند می و ھستند بلد را چيز

 به که دارد نياز ئیاعضا به موفق کار و کسب يک .است عيار تمام کابوس يک کار محيط در آنھا با کردن کار اما

 داريد جو سلطه و خودمحور افراد دست اين از خود تيم در ھم شما اگر .کنند عمل آنھا به و دھند گوش ھا دستورالعمل

  .شويد مواجه  "شور آش و آشپز چند"  مشکل با است ممکن

 

  متکبر شخصيت -٤

 که حالی در شوند، می ديگران بخش الھام نفس به اعتماد با ھای انسان نگيريد؛ اشتباه تکبر و غرور با را نفس به اعتماد

 اطرافيان از کنند می احساس دارند بينی بزرگ خود ۀروحي که کسانی .دھند می آزار را ديگران غرورم و متکبر افراد

 موقعيت در که حالی در باشد، دھنده آزار تواند می شخصی زندگی بافتار در موضوع اين .ھستند برتر و بھتر خود

  .بياورد وجود به ای کننده معذب فضای تواند می یئ حرفه

 

  قربانی شخصيت -٥

 را اتھام انگشت و کنند می توجيه را خود اشتباھات ھميشه دھند، می جلوه شرايط قربانی را خود مدام که ئیھا شخصيت

 در توانيد می که شوند می محسوب افرادی ترين سمی از ای نمونه ھا شخصيت اين .گيرند می نشانه ديگران سمت به

 .دانند می مقصر را ديگران ھميشه و گيرند نمی عھده به را خود اشتباھات وليتؤمس گاه ھيچ آنھا .باشيد داشته خود کنار

 کنند ديگران کردن متھم به شروع وارده، اتھام از خود ۀتبرئ برای نيز ديگران شود می باعث کار محيط در عادت اين

 کسب از را آنھا .شود یم مسموم محيط عمومی جو سريع خيلی ترتيب اين به و کند می پيدا ادامه ھمينطور روند اين و

  .بمانيد امان در بزرگی دردسر چنين از تا کنيد خارج خود کار و

 

  باف منفی شخصيت -٦

 از را سازنده و مثبت انرژی بالفاصله دارند، نگرانه منفی افکار و کنند می نگاه ماجرا منفی ۀجنب به ھميشه که کسانی

 از وقت ھيچ شما .کنند می پيدا رضايت احساس خود اطرافيان کت تک ۀروحي کردن خراب با تنھا آنھا .گيرند می شما

 می سؤال زير را شما ھای ايده تمام ارزش نگر منفی ھای شخصيت .شنيد نخواھيد تشويق يا حمايت فردی چنين دھان

 می رختان به را شکست احتمالی ھای مسير تمام موفقيت، پتانسيل و ھا فرصت روی تمرکز و حمايت جای به و برند

  .برند می بين از را محيط خوب انرژی باشند، که جا ھر آنھا .کشند

 

  دروغگو شخصيت -٧

 بتواند و باشد داشته اعتماد آنھا به که کند پر موفقی ھای انسان با را خود اطراف بايد موفقيت به رسيدن برای کسی ھر

 نمی نظر به امکانپذير نيز آنھا روی کردن بحسا و کنيد اعتماد دروغگو افراد به توانيد نمی شما .کند حساب آنھا روی

 .کند می فرسوده را شما سرعت به اطمينان، عدم اين .دروغ يا گويند می راست گفت توان نمی وقت ھيچ چون رسد،

  .دروغ يا گويند می راست شما به که کنيد فکر اين به مدام نباشيد مجبور تا کنيد حذف خود زندگی از را ھا دروغگو
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  چين سخن شخصيت - ٨

 حقايق وقتی دانند نمی آنھا .دارند ضعف احساس خودشان که کنند می پراکنی شايعه ديگران سر پشت دليل اين به افراد

 قرار ديگران اختيار در غلط اطالعات ترتيب اين به .کرد جدا حدسيات از را حقيقت بايد چطور شوند می پيچيده کمی

 از دسته اين حضور .شوند می دشمنی بروز باعث و کنند می دار جريحه را ھا خيلی احساسات کار اين با و دھند می

 کند می رشد شرکت فضای در سرعت به سرطان مثل آنھا تعداد .باشد مخرب بسيار تواند می شما کار و کسب در افراد

  .آورد می وجود به منفی محيطی و

 فکر به بايد شما .دارد وجود سمی شخصيتی اطرافيانتان در ًاحتماال آيد می آشنا نظرتان به موارد اين از کدام ھر اگر

 به رسيدن روی را خود تمرکز درصد ١٠٠ دھد می اجازه شما به کار اين .باشيد خود زندگی ۀمعادل از آنھا حذف

  .شود منحرف ديگری چيز به حواستان باشد الزم که آن بدون داريد؛ نگه اھدافتان

 

 

 

 

 


