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 مقدمه

  

عمر خود را در  بيشترميانگين  طور بهو  شود يمانسان در جامعه متولد 
. نوع تعامل انسان با افراد كند يمجامعه و در ارتباط با افراد گوناگون سپري 

 ؛رگذارنديتأثبرخي افراد جامعه  اثرگذار است. تشيشخص يريگ شكلجامعه در 
خودشان بر ديگران  ،پذير باشندثيرأاز ديگران تبيش از اينكه  به عبارت ديگر،

 فعاليتي در اين زمينهو  تأثيرپذيرندهميشه نيز  يا عدهاما  ؛گذارند يمثير أت
 ،مثال براي .دثيرگذار باشأت توان خود حد در بايدهر انساني  كه  يحال در ؛ندارند

در تربيت ايفا كند. والدين  يخوب بهنقش خود را  تواند ينممعلم يا والد منفعل 
در كالس درس بايد نيز معلم  .باشند گذاررثيأت از همه دان بايد بيشفرزن

گيرند. برخي  فرا يخوب به را او درسان بتوانند آموز دانشثيرگذار باشد تا أت
ثيرگذاري بر أت يها روشقيت در فعاليتشان بايد براي موف فعاالن اجتماعي نيز

برخي  .متفاوتي فعاليت دارند يها نهيزممبلغان نيز در  بدانند. خوبي بهاجتماع را 
مسائل اقتصادي و امور  زمينهدارند و در  عهده برتبليغ محصول خاصي را 

 از ماديات غفاردارند و  كار و سربا معنويات  نيزديگر برخي  .كنند يممادي كار 
  . كنند يمسطح معنوي اجتماع تالش  ءدر پي ارتقا
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اجتماعي با  يها تيفعالبرخي مشاغل و  ،شدبه مطالبي كه عنوان  توجه با
حيات هستند. اما جداي از مسائل اجتماعي خارج از موفق قادر به ادامه  يرگذاريتأث
ثيرگذاري موفق داشته باشند. هر فردي در كانون خانواده أتمام افراد بايد ت ،زلمن

 .كند يمعمل  موفقنايا موفق  خانواده كه در ارتباط با ديگر اعضايخود نقشي دارد 

 يها مهارتبدون اينكه  ،وندديپ يمبه جمع خانواده  يوقتي نوزاد
را به خود  ديگران تمام توجه يراحت به ،را آموزش ديده باشد يريگ ارتباط

قلب سنگي انسان  ،زبان نيريشبانمك يا كودك  . گاهي نوزادكند يم معطوف
 طور بهثيرگذاري كه أت يها روش . كودك با انواعآورد يدرمرا به لرزه  اعتنا يب

 بنابراين، ؛دست يابد خواهد يمتا به آنچه  كند يمتالش  ،غريزي در اختيار دارد
چيزي كه بنيانش از  .نهادينه شده است ها همه انسانگذاري در وجود ثيرأاين ت

حياتي  اي مسئله ،موهبت الهي وجود داشته باشد صورت بهابتدا درون انسان 
است كه انسان وظيفه دارد با طيب خاطر به آن بپردازد. ما ميل به خوردن 

اين  ،حال .وجود دارد ها غريزي در تمام انسان صورت بهداريم و اين ميل 
كه ما با اين ميل غريزي چه تعاملي داريم؟ وقتي خوب  شود يممطرح  پرسش
روزمره  يها تالشبسياري از  يابيم درمي ،متمركز شويم پرسش اين روي

زمان، انرژي و كه  ورده كردن همين ميل غريزي استآانسان در جهت بر
 ، علوم. در زمينه غذا خوردن و نوشيدن مايعاتشود يمن آهزينه زيادي صرف 

 ه. در علوم پزشكي انسان باند هايي ارائه كرده ديدگاه الهي حتي و شريب
كوچك  اي . با مقايسهشود يمخوردن برخي چيزها توصيه و از برخي ديگر نهي 

 ثيرگذاري همأين دقت و ظرافت بايد در ميل به تكه هم ميرس يمبه اين نتيجه 
كه ميل به خوردن در انسان نهادينه شده و  طور همانيعني  ؛باشدوجود داشته 
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انساني كه بايد بخورد و بنوشد موظف است خوردني و نوشيدني مناسب حال 
ثيرگذاري نيز در انسان وجود دارد أميل به ت غريزي طور به ،خود را استفاده كند

 .و به بهترين نحو استفاده كند به شكلي مناسبانسان موظف است آن را و 

 در پي دارد، ناپذيري جبران يها انيز خوردن، درافراط و تفريط  كه طور همان
شاهد  ،ثيرگذاري را نيز در معرض افراط و تفريط قرار دهدأبه ت اگر انسان ميل
 .بود خواهد  يريناپذ جبراننتايج منفي و 

ن را به آهر انساني بايد قواعد ارتباط با ديگران را فرا بگيرد و  به اين ترتيب،
 يارتباط ،بداند چگونه با افراد ديگر بايد هر عضو از جامعه .دهدبهترين نحو انجام 

و  شايسته يبراي ايجاد ارتباط ،نتيجه در ؛باشدداشته صحيح و بدون آفت 
 .طي شود خوبي بههم داشته باشيم تا اين روند  كافيگذار بايد اطالعات رثيأت

ثيرگذاري بر افراد أمطالعه چگونگي تبيش از يك دهه از عمر خود را به 
بتوانم را در رشته كالم گذراندم تا  ام يدانشگاهتحصيالت  .كردم صرف متفاوت

. حين انجام دهمافراد  يريرپذيتأثثيرگذاري و أتحقيقات بيشتري در زمينه ت
خصوصيات مشتركي در شخصيت  صفات و مطالعاتم متوجه شدم برخي افراد

اين امكان وجود داشت كه  ،هم به شبيه يها نمونهبا  برخورددر  .خود دارند
به اين نتيجه  بنابراين،كرد.  ينيب شيپ يخوب بهافراد را  العمل عكسبتوان 

 توان يممحدود  يها فيطو  ها گروهافراد متفاوت در  يبند دستهرسيدم كه با 
اگر كسي شخصيت و  ،مثال براي. رسيدثيرگذاري أدر مهارت تمهم به نتايجي 

را جلب كند. شايد همه  ها آنتوجه  تواند يم راحتي به ،مايالت كودكان را بداندت
 نبات آب بيشتر آناناما  ،كودكان خوردن سيب را دوست نداشته باشند

تنها با دادن يك  از اين رو،. كنند ينمرا رد  تعارفي يا بادكنك رنگ خوش
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 توان يم زيآم مسرتساده به كودك همراه با لبخندي شيرين و نگاهي  نبات آب
بايد روش  ،برقرار كرد. در رده سني نوجوانان يا باالتر اوارتباطي موفق با 

بدانيد اكثر افراد در معامالت يا خريد و فروش  استديگري اتخاذ كرد. جالب 
زيرا جوانان  ،مايل هستند با افراد جوان معامله كنند تا بازاريان سالمند

سن باالتر دارد بر سر مواضع خود ايستادگي  اما فردي كه ؛رترنديپذ انعطاف
در نوع  ،اي ما كشف شود. اگر علت اين نوع برخورد در سنين متفاوت بركند يم

خصوصيات رفتاري و شخصيتي در ثيرگذار خواهد بود. برخي أت ،ارتباطات
 اًشهرهاي حاشيه دريا دقيق كه يحالدر  ؛ن شهرهاي كويري بارز استاساكن

 پوستان اهيسمتوجه شدم  خوبي بهطول تحقيقاتم  در .كنند يمبرعكس عمل 
از سفيدپوستان با موهاي بور و چشمان  تر مهربانو  تر ميمالآفريقايي بسيار 

 .كنند يمديگر عمل  يا وهيشزردپوستان آسيايي به و  ندروشن اروپايي هست
 ،رمچاق با پوست روشن را دوست دا يها خانمچرا از كودكي  دانستم ينم قبالً
و دارند  تر مهربانظاهري  ،با اين مشخصات يافراد ام افتهيدر اكنوناما 

مشابه متوجه شدم  يها نمونهبا بررسي . كنند يماز ديگران عمل  تر باحوصله
شباهتي با هم ندارند و هركدام با اين جمعيت عظيم  كدام چيهكه  ييها انسان

 يا گونه به ؛كنند يمانگشت متفاوت دارند، در برخي موارد شبيه به هم عمل  اثر
در  توان يم بندي كرد. بنابراين، دستهمحدود  يها گروهدر ها را  توان آن ميكه 

 يها فرمولشخصيتي متفاوت به  يها گونهيك روش مطالعاتي خاص بر 
 .شناسي كرد ودي رسيد و با اين اطالعات مخاطبمحد

رو  هبا فردي روبوقتي اطالعاتي به دست آوريم كه  ،ديگر به عبارت
بتوانيم نوع  وگو با او چند دقيقه گفتمشخصات ظاهري و روي  از ،ميشو يم
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وقتي  ،الًمثرا حدس بزنيم و سازگار با آن عمل كنيم.  شرفتار و شخصيت
 نكات از وطرف مقابل را مد نظر داشته باشيم  يها يمند عالقهساليق و 

 گوش مانيها حرفبه  شود يم حاضرطرف مقابل  ،پرهيز كنيم هنده او رداآز
 .كند يم  ترك يا بهانه هرصحنه را با  ،صورت نيا در غير ؛دهد

 ؛ بنابراين،كنم معطوف شناسي به علم مزاجرا  متوجه تاهمين امر باعث شد 
خوب  داناتهمين موضوع گذراندم و از محضر اس دربارهرا به مطالعه  يسال چند

شناسي  افتادم كه كتابي با موضوع مخاطب به اين فكر به دنبال آنبهره بردم. 
 هاي بابا مطالعه فراوان كت شناسي بنويسم. شخصيت با محوريت مزاج

به نوشتن  ،نوشته بودم استادانمجزواتي كه در كالس  گردآوريشناسي و  مزاج
شناسي و تشخيص  جمزامطمئن شدم علم  ،به عبارت ديگر .پرداختماين كتاب 

جوان ما قبل از ازدواج آن  يها زوجمهم است كه اگر  يقدر بهشخصيت افراد 
اگر  .آمار طالق و مشكالت زناشويي باال نبود قدر نيا ،كردند يمرا مطالعه 

افسردگي، ترك تحصيل، ميزان  ،شناختند يم خوبي بهوالدين فرزندان خود را 
. ديرس يمبه حداقل شد يا  ميفساد جنسي و اخالقي، فرار از منزل و ... كمتر 

با همه  ،داشتند آشناييشناسي  علم مخاطببا  استاداناگر همه معلمان و 
 .كردند ينمان و دانشجويان با يك روش برخورد آموز دانش

شده صه نوشته كنندگان بسيار خال مطالعهكار سهولت  براياين كتاب 
در  مان شناسي سطح مخاطب ءارتقا جهت دراما راهنمايي كوچك  ،است

. اميدوارم اين كتاب كمك آيد به شمار ميافراد اطرافمان  تك تك خصوص
 .رفع برخي معضالتمان باشد برايكوچكي 
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دانم از همه اساتيدي كه در گردآوري اين مجموعه مرا  بر خود الزم مي
مشوق همواره كه و والدين مهربانم ام  فرهيختههمينطور از همسر ياري كردند، 

  تشكر و قدرداني را داشته باشم.كمال  ،اند ودهبمن و حامي 
  

  آرزو زارع زاده

  



 

  
  
  
  

 

 

 مزاج افراد باشناسي  رابطه مخاطب

  

مگر اينكه فردي با تمرين يا  ؛رفتار و كردار انسان با مزاج او سازگار است
ثير أت فردممارست زياد بخواهد در خود تغيير ايجاد كند. مزاجي كه روي 

 .تأثير بپذيرد اش زندگي از محيطيا بعد از تولد باشد ژنتيكي  تواند يم گذارد يم
افرادي كه در كوير  بيشتر ؛ به همين علتگرم و خشك است ،مزاج كوير ،مثالً

 يرتأث. اين گرمي و خشكي در وجود انسان را دارندهمين مزاج  كنند يمزندگي 
 حتياين نوع مزاج  .شود يم اوو باعث بروز رفتار و كردار خاصي در  گذارد يم

در ظاهر فيزيكي اشخاص نيز نمايان است. فردي كه طبع گرم و خشك دارد 
خشك  يباًتقرتيره و  ييموها و است كوچك وعضالتش سفت  ،است الغراندام

 شويد يممتوجه حرارت در كف دست او  دهيد يمدارد. وقتي با اين افراد دست 
هستند.  خواب كمپرتحرك و  ،. اين افرادكنيد يمو خشكي پوستش را احساس 

. افراد با مزاج گرم و خشك كنيد يممشاهده  ها آنرا از همان ابتدا در  قراري يب
و  دهند يمو واكنش تند نشان  شوند يمعصباني  حد انتظارتانخيلي زودتر از 

و بههستند اين افراد با توجه به نوع مزاجشان قانع . شوند يمنيز آرام  سرعت به



  شناسي شخصيت از طريق مزاج مخاطب

 
14 

اگر فردي خودش  ،نتيجه در ؛كنند يماقتصادي عمل  ،لحاظ خشك بودن طبع
و  حساب يب اي ينهزمپولش را در هر  راحتي بهداراي مزاج گرم و تر است و 

يك  .داشته باشدخشكي انتظار ولخرجي  نبايد از چنين طبعِ ،كند يمكتاب خرج 
 گاه يچه ؛ از اين رو،شير با تمام قدرت و توانش قادر به پرواز در آسمان نيست

اج گرم و اگر شما با مز .عمل كندمثل طبيعت مرطوب  تواند ينمطبيعت خشك 
به نوع رابطه شما با اين افراد كمك شاياني  خشك آشنايي داشته باشيد،

اين افراد طاقت گرما ندارند و به هيچ عنوان در فضاي گرم  ،مثال براي .كند يم
و ترجيح  را بشنوندشما  سخنان مايل نيستندمستقيم آفتاب  زير گرماييا 
و خود را به مكاني خنك برسانند.  كنند يخداحافظزودتر از شما  دهند يم

يك نوشيدن  وآرام  تاًو نسب كم ترددمكاني خنك و  يسو بهافراد هدايت اين 
 آنانشايد  در اين حالت، .شود يم آناننوشيدني خنك باعث ايجاد آرامش در 

شما فرصت  با اين شرايط .دنترك كن راحتي بهد آن محيط را نايل نباشديگر م
كه مد نظر داريد با را و نكاتي  يدصحبت كن چنين شخصيكافي داريد تا با 

  .انتقال دهيدو آرام به او  يننش دلكالمي 
 ييشناسارا  ها آن شما دنياي شود يمشناخت مزاج همسر و فرزندان باعث  
 ،نتيجه در ؛تعامل دوستانه و دور از خشونت داشته باشيد ،و سازگار با آن يدكن

راه  تان يزندگرا به  ها آن خواهيد ميشناخت مزاج افرادي كه دوستشان داريد و 
اعث آزردگي خاطر يا زيرا گاهي اوقات ما نادانسته ب ،دهيد بسيار مهم است

 ،دهيم يمانواع مزاج را در افراد تشخيص  وقتي .شويم يم ها آنپريشاني حال 
يك شكل عمل  به هميشه آيد يم ما پذيرايي از مهماني كه به منزل براي
گرمسيري تهيه  منطقه اهل غذايي كه براي مهمان ،ارت ديگربه عب .كنيم ينم
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 كنيم درست ميمنطقه سردسيري  اهلمهمان  برايبايد با غذايي كه  ميكن يم
مادر متوجه مزاج بيش از حد گرم در نوجوان خود  يوقت تفاوت داشته باشد.

ديگر نبايد از ادويه گرم در غذاي او  ،بيند يمو خشونت را در چهره او  شود يم
در اين نكات ريز باعث بروز اتفاقات  نكردن ده كند. گاهي دقتاستفا
مداوم به جواني كه  طور به ،. مادر بدون اينكه متوجه باشدشود يم ناپذير جبران

نوع  .دهد يمطبيعتش پر از حرارت و خشونت است غذاهايي با طبع بسيار گرم 
چينش و رنگ وسايل منزل و اتاق جوان نيز پر از گرما و حرارت است و چيزي 

عالوه بر  در منزل وجود ندارد. ،كه باعث فرونشاندن اين حرارت درون او باشد
 افتد يمپر از هيجاني كه براي ديگران  در منزل تمام اتفاقات بد و ،ها ينا

 .شود يمبلند در خانه پخش  يبا صدا ها شبكهو اخبار تمام  شود يمتعريف 
دليل  ينتر كوچكبا  و شود يمتصور كنيد اين جوان با اين شرايط وارد جامعه 

نخواهد كه ديگر جبران  افتد يمو اتفاقي  شود يمبا دوستي درگير  ياهميت يب
بايد نوع غذا، نوع رفتار و  ،را تشخيص بدهد نوجوانشوقتي مادري طبع  .شد

سرزنش  يجا بهدهد و وسايل محيط پيرامون او را تغيير تعامل، رنگ و چينش 
 ،فرزنداين  هاي مداوم به او كمك كند تا به آرامش دلخواه برسد. گرفتن و ايراد

. ديگر از خانه و خانواده فراري نيست و مصاحبت با افراد خانواده را دوست دارد
گرم طبع كودك خردسالش بيش از حد عادي  شود جواني متوجه  مادر اگر

 ،شود يمكه منجر به حركات عجيب و غريب در رفتار كودك  اي گونه به ،است
 ؛دهد تغذيه كودك را تغيير بايد  ،تند العمل عكسنشان دادن تنبيه و  يجا به

داشته كمي صبورتر رفتاري و  كند مثالً كاكائو و ادويه را از خوراك او حذف 
به حرارت و  ،او براي رشد كامل .زيرا حرارت كودك را نبايد از بين برد باشد،
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 پر جنبمعروف بود كه كودكان  االيام يمقدعلت از همين به  .دارد نيازرطوبت 
هستند. بايد قبول كنيم اين مشكل  تحرك يبآرام و  اناز كودك تر سالمو جوش 

محبوس  دربستهست كه كودكي با اين طبيعت را در آپارتماني كوچك و ما
ر قفس از او انتظار داريم ساكت و آرام به زندگي و همچون مرغي د كنيم يم

  خود ادامه دهد.
شان دناخودآگاه خو ،يممعاشرت كن ها آنبا  ها انسان و مزاج وقتي طبق طبع

با  ت.الزم به اجراي تدابير ديگري نيس و ديگر شوند يمما جذب  يسو به
 بيني يشپاو را  العمل عكسنوع رفتار و  توانيم مي مانشناخت مزاج مخاطب

 دانيم يم و دقيقاً داريم يبرمموفق گام  يايجاد ارتباط در جهت بنابراين، .كنيم
  .يمخود كناو را جذب  مانرفتاربا چه بگوييم و چگونه 

محسوب  مخاطب ماشناسي راهنماي خوبي براي شناخت  علم مزاج
رابطه داريم باعث  ها آننداشتن علم كافي در خصوص اشخاصي كه با  .شود مي

  .اشاره خواهد شد ها آن نيتر مهمكه به  شود يمايجاد ناهنجاري در اجتماع 
 

  مخاطب نداشتن از شناخت ناشي از يها بيآس

  هدر رفتن منابع مالي .1
 ي، فرهنگي، ورزشيمنابع عظيم مالي براي كارهاي آموزش يا جامعهدر هر 

آموزش بابت  ها خانوادهنيز  تر كوچك. در مقياس شود يمو ... تخصيص داده 
. اگر شوند يممتحمل  سنگيني هاي هزينه ،متفاوت يها نهيزمفرزندانشان در 

فرهنگي يا هنري ارزيابي  ،آموزشي، ورزشي يها نهيزماستعداد اشخاص در 



  شناسي با مزاج افراد رابطة مخاطب

 
17 

كه به  يا خانواده ،مثال براي. رود يماقتصادي به هدر  يها نهيهزاين  نشود،
افراد نامتخصص  با تبليغات برخي مؤسسات و مشورتسليقه خودش يا با 

بعد از گذشت  الش را به كالس موسيقي بفرستد،فرزند خردس رديگ يمتصميم 
ديگري  اموردر را  پرداختي سنگين يها نهيهزاگر  شود يممتوجه   سالچند 

 آموزان دانش. در انتخاب رشته براي گرفت مينتيجه بهتري  ،بود كرده مصرف
زيرا اگر قرار است فردي در آينده وكيل، پزشك  ،زم صورت بگيردبايد دقت ال

 ،صورت نيا غير در ؛متناسب با آن داشته باشد يا هيروحيا مهندس شود بايد 
مواجه هستيم كه متخصصان خوبي نخواهد داشت. وقتي براي  يا جامعهبا 

در متفاوت  يها هيسهمحساسي مانند پزشكي  يها رشتهورود به دانشگاه براي 
انتظار نخواهيم داشت كه بيماران را  پزشكاناز  گاه چيه ،شود يمنظر گرفته 

 اند. با شرايط عادي وارد اين رشته نشده افرادزيرا اين  ،درمان كنند يدرست به
به  تر موفقاما  تر نييپا يا رشتهدر  ،نبوددر كار شايد اگر استفاده از سهميه 

افرادي كه شايسته اين جايگاه  ندداد يمو اجازه  ندكرد يمجامعه خود خدمت 
  پزشكي حضور داشته باشند. يها كالسهستند در 

اما نتيجه  ،شود يمبراي تربيت يك نسل صرف  زيادي يها نهيهزهرساله 
با  ها آنافراد و سازگاري  زيرا در شناسايي شخصيت آيد؛ به دست نميمطلوب 

والدين نبايد فرزندان  ،مشاغل دقت الزم به عمل نيامده است. با اين تفاسير
 ،فرزندان به آن تمايل ندارند كنند كه خود مجبور ييها رشتهخود را به انتخاب 

باد رفته خود هستند و آن را در  زيرا والدين به دنبال برآورده كردن آرزوهاي بر
طبيعت فرزند ممكن است در  كه  يحال در ؛كنند يمجو و آينده فرزند خود جست

 شفرزند سرد و خشك است و پدري طبعاگر  مثالً .نقطه مقابل والد خود باشد
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 توانند ينمدنيايي كامالً متفاوت از هم دارند و  ،؛ آن دوطبعي گرم و تر دارد
  يكديگر تصميم بگيرند. جاي به

است اگر قرار  ،مثال براي .اين بررسي بايد صورت پذيرد يا نهيزمدر هر 
افراد مسن به مسافرت بروند،  براي مسافرتي چندروزه تعلق بگيرد و يا نهيهز
هواي شمال ايران سرد و مرطوب است و بارندگي دائمي وجود  كه يزماندر 
 بامثالً به شهرهاي جنوبي  ؛بايد مكان ديگري را براي سفر انتخاب كنند ،دارد

اگر اين گروه در اين فصل به  ،بروند. به عبارت ديگر يتر خشكهواي گرم و 
دچار  ،برند ينملذتي از سفر  تنها نهبا وجود اين شرايط  ،شهرهاي شمالي بروند

 كنند يمهم اشاره  شانيها صحبتدر  ها آن .شوند يمجسمي هم  يها عارضه
  .ميآمد ينمكاش در اين فصل به اينجا  و كه پولمان را دور ريختيم

ي تربيت و آموزش نسل جوان بودجه برا يوقتي دولت ،در مقياس كالن
كه اين پول در  صورت گيردالزم  يها يبررسبايد  ،دهد يمخاصي را تخصيص 

  .شود يمچه راهي و براي چه افرادي خرج 

  هدر رفتن زمان و انرژي .2
عاليق يا شغل افراد بر اساس شخصيت و استعداد به اگر در انتخاب رشته، 

دوباره را  ها تالشبايد برخي  ساليان دراز ، بعد از گذشتدقت نشود شان يدرون
شايد  مثالً،. رود يمجواني و انرژي افراد از بين  ،در اين حين ؛گرفت سراز 

باهوش و بااستعدادي كه به اصرار خانواده يا معلمانش  آموز دانششنيده باشيد 
به دنبال  با رها كردن اين رشته،در نيمه راه  ،شود يموارد رشته پزشكي 

  .كند يمتحصيلش را از اول شروع رود و  ميش در رشته مهندسي ا هقعال


