
آزادي و شخصیت 

شخصیت 

آزادي 

شخصیت در لغت 

فرهنگنامه معین 
 مجموعه عوامل باطنی هر شخص، مجموع 
 (نفسانیات (احساسات، عواطف و افکار 
یک فرد 

انگلیسی   persona

فرهنگنامه آلمانی  انسان با ویژگی هایش 

تعریف شخصیت در روانشناسی 
 شخصیت، سازمان پویا و متحرکی از 
 منظومه هاي روانیست که سازگاري بی 
همتاي فرد با محیطش موجب می شود 

تعریف بدن انسان 
 مجموعه دستگاه هایی که در کنار هم به 
 صورت منظم فعالیت هاي جسمانی انسان 
را شکل می دهند 

 تحلیل تعریف شخصیت در 
روانشناسی 

 شخصیت سازمان بزرگی که از 
 دستگاه هاي مختلف تو در تو و پیچیده 
تشکیل شده است 

خصلت اول شخصیت 

 این سازمان پویا و متحرك است و همواره 
درحال دگرگونی است 

 این سازمان همیشه در تعامل با محیط و 
در حال تغییر محیط است 

تعریف نهایی شخصیت 
 سازمان و هماهنگی شکل یافته عوامل و 
 منظومه هاي روانی و رفتاري هر انسان که 
مناشأ سازگاري اوست با محیطش 

 بنابراین در مجموعه هاي تربیتی از 
 جمله مدرسه باید وجه داشت که هر فرد 
متربی یک شخصیت مجزاء است 

تعریف آزادي 

 آزادي یعنی تصمیم گیري و انتخاب 
 اشخاص به صورت غریزي یا به صورت 
 جبري نباشد و خود انسان خودمختارانه 
تصمیم بگیرد 

حدود آزادي 

 یک انسان وقتی در شکم مادر به وجود  
 می آید نسب به امور خود کامال در جبر 
 به سر می برد، وقتی به دنیا می آید 
 حدي از آزادي را سب می کند و وقتی 
 انسان بالغ می شود آزادي او تکمیل 
می شود 

 در مقابل انسان و آزادي انسان دو عامل 
 طبیعی وجود دارد یکی غریزه است یکی 
 جبر طبیعی که انسان می تواند تا حد 
زیاد بلکه تمام خود را از این دو آزاد کند 

نکته تربیتی آزادي 

 بر اساس این نکات آزادي پس باید در 
 مراکز تربیتی از جمله مدارس و خانواده 
 توجه کرد که آزادي متربی از او گرفته 
نشود 

رفتار مربی 

 پرخاشگري در تربیت نشانه ضعف 
 مربی است درواقع چچون او نمی تواند 
 آزادي و شخصیت متربی را تحمل کند 
پرخاشگري می کند 

 مربی باید در تمام شئون امام متربی 
باشد یعنی پیشرو در آزادي و شخصیت 

 قرآن در آیات مختلف این مسئله را 
تأکید کرده است 

 اسالم روي آزادي و شخصیت افراد تأکید 
 دارد و حتی انبیاء اجازه گرفتن آزادي از 
مردم را ندارند 


