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در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آزﻣﻨﺪﯾﺎن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ در ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزیﺷﺨﺼﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﻤﺎرا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ
زﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﭘﺮﺳﻮﻧﺎلﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزیﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد دارد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟
-۱

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮﺳﻮﻧﺎلﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ:

درواﻗﻊ ﭘﺮﺳﻮﻧﺎلﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮد در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ذﻫﻨﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﺎ در ذﻫﻦ
دﯾﮕﺮان ﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
دو ﻧﻮع اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
-۱

اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

-۲

اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ و ﭼﻘﺪر ﻣﯽداﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﺮﺳﻮﻧﺎلﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزیﺷﺨﺼﯽ
اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮان ﭼﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﯽ ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ.
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داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﻮی و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺳﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارد:
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ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ و ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ اﻓﺮاد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮت ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﻮاره ﻓﺮد ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﺤﺒﻮب در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

وﻗﺘﯽﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎﻟﯽ در رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،آﻣﻮزهﻫﺎی ﺷﻤﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از آنﻫﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان ﻓﺮدی
ﻣﻨﺸﺂاﺛﺮ و راﻫﻨﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
-۳

ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.

ﻓﺮد ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻤﻮاره ﮔﺰﯾﻨﻪ اول اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاودات ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
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ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻬﻢ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟

ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽSelf-Awareness
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ و ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم داری و ﻣﺮدم ﺗﻮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ!
اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ آﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ  ،آﻧﮕﺎه از دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﺳﺆال ﮐﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
دوﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎر و ﯾﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ دارﻧﺪ .اﮔﺮ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺎاﺣﺴﺎس ﺧﻮدت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد،
ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮدت ﺑﺴﺎزی و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺮار
ﺑﺪﻫﯽ.
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ،ﻗﺼﻪ ﯾﺎ  storyﺷﻤﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﮐﻨﻨﺪ و روی ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ) (Attentionﺗﺎ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ .ﻟﺬا ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ را ﺑﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮان از ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﯿﺮی ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ﻗﻮی و ﺟﺬاب از ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ.
اﻋﺘﻤﺎد:
در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ،اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ در دﯾﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و روﯾﮑﺮدی ،ﻗﻠﻢ در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:
" ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻣﺮدم ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﺎرت ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ را از ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟! "

ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزیﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﻮدﺗﺎن
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و در ﮐﺴﺐوﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ .اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﭘﺮﺳﻮﻧﺎلﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

