
                                                          شخصیت های رنگی 

                                               برمبنای شخصیت افراد می توان رنگی برای ان ها درنظرگرفت.

                                                                                        :.شخصیت نارنجی 1

درصد دنیا راتشکیل می دهند.خودانگیخته،فعال ،پرانرژی،بی خیال،اهل 83بالغ بر

تفریح،هیجان طلب،اهل رقابت،اهل تنوع درهمه زمینه هاهستند.انگیزه درونی 

د،اصال تابع قانون ونظم نیستند،ازنظراموزشی دارند.ازحادثه وریسک نمی ترسن

،یادگیری همراه باعمل راترجیح می دهند،بیشتر عالقه مندبه حرکت هستندتایکجا 

نشستن .درمحیط های روزمره وتکراری ،نارنجی ها معموال دارای عمل،استقالل 

 وبرخورداری از انرژی اند،نیازشان براورده نمی شود،محدودیت های محیطی برایشان

سخت است،بی احترامی ،تجزیه وتحلیل بیش ازحد وتوضیح وتفسیر برایشان خسته 

،به احتمال زیاد همیشه کارهای کننده است.دوست دارند همواره مورد توجه باشند

ناتمام دارند وازاین شاخه به اون شاخه زیاد می پرند.نیازها ،ارزشها ،مهارت ها وازادی 

انها نسبت داد:بازیگوشی،سرزندگی ،سربه برایشان مهم است.انچه می توان به 

دوست هوایی،فریبندگی وریسک پذیری بیش از حد،بذله گویی ،خالقیت،ناپیرو بودن،

داشتن وطبق نظر پاداشها وجایزه های قابل محسوس ،منبع کنترل خارجی داشتن 

،تیزبین وقدردان از بازخوردهای ،متمایل به کارهای اقتصادی دیگران عمل کردن 

کارایی باالتردرمحیط های غیرسازمان یافته تر ونامنظم ودوست نداشتن سریع ،

                                                                              محیط های اکادمیک است.

                                                       ؟دیگران نارنجی ها را چگونه می بینند

ال،بی وفا،پریشان احوال ،ناپخته،خودمحور،خالف جمع حرکت کردن،اهل ناق

ریسکهای غیرضروری ،مقاوم دربرابر تصمیم های گرفته شده وکمی هم نفرت انگیز.                

خودش را منعطف ،راحت،مستعد،اهل تفریح،باهوش،خوب حرف  یک ادم نارنجی



                                                              می زند عاشق سرگرمی وماجراجویی می داند.

در ادم های نارنجی ،هدف اصلی هیجان وکشش است وازبین تیپ ها روحیه 

ازادبیشتری دارند،اگربه حال خود رها شوند کارها را خوب انجام می دهندواگر وقت 

                                                                        زیادی برای یک کار بگذارند خسته می شوند                  

.فروشندگی ،ورزش های هیجانی ،تاسیس باشگاههای ورزشی ،هنرپیشگی،مهماندار 

هواپیماشدن،خلبان ،تدوین وتهیه کننده فیلم،نماینده مجلس ،مدیر روابط عمومی 

ن،موسیقی دان بودن وروانشناسی ،برنامه ریزی مجالس وجشنها ،مجری وگوینده بود

صنعتی وسازمانی وبازی درمانی شغلهای خوبی برای این افراد می تواند باشد.    

                                                                                          طالیی ها

د .مسئولیت پذیر،باساختاروباثبات،به موقع درصد جمعیت را تشکیل می دهن83

توانندتمرکزکنند،قانون گرا وقابل دادن کارها،برای انجام کارهای  انجام

به دستورات واوامر روشن نیازمندند،یادگیری گام به گام  ازنظراموزشی،اعتماد

 باتکراروتمرین

 وبه احتمال زیاد در ،وظیفه شناس ،سخت کوش،اهل پیشرفت،دارای انگیزه باال

نیاز وارزش طالیی ها:احساس مسئولیت  محیط های روزمره وتکراری موفق اند.

ووظیفه شناسی است. انچه میتوان به انها نسبت دادعاشق برنامه ریزی بودن ،توجه 

به جزئیات،توجه به خدمت رسانی،رعایت کننده رسم ها وسنت های خانوادگی 

حافظه کار،اهل باید ونباید،به ندرت محدودیت ها را ،مددکار،درستکار،ثابت قدم ،م

ی به دست اوردن امنیت تالش می کنند.این افراد وظیفه شناس می شکندوبرا

،فرمانبردار،مقید،روی قولشان می ایستند،مسئول،وفادار،معتقدبه انجام هرکاری از راه 

وحافظ نظم وارامش.نیمکره چپ مغز انها بیشتر درست،به شدت قانونگرا،اهل کنترل 

                     فعال است وترجیح ان است که درمحیط های باساختار وشکل یافته باشند.



یک فرد طالیی را خشک،انعطاف ناپذیر،اهل کنترل کردن،ارباب  دیگران

منش،جدی،گاهی مستبدفقضاوتی،خسته کننده،قابل پیش بینی بینی وخودمختاری 

                                                                                                  می بینند.

                                                                        باثبات ،مقاوم،هدفمند،واقع بین،قاطع،وابسته،مقیدبه رسوم.                              یی ها:نگاه خود طال

ترجیح درشغل هایی است که مسئول باشند کارها راخود انجام دهند،فکر می کنند 

نگه دارنده جامعه اند،می دانند چگونه به کارها نظم بدهندوانها می خواهند با 

ه انها کمک کنند.خیلی برایشان مهم است که کارها را خدمت کردن به دیگران ب

                                                         خودانجام دهند وبه دیگران وابسته نباشند.

مشاغلی مثل حسابداری ،تحلیل گر بودجه،برنامه نویس 

کامپیوتر،وکیل،دندانپزشک،مدیر خانه سالمندان،پرستار،راهبه ،سیاستمدارومدیر 

                                                             منابع انسانی برای طالیی ها می تواند مفید باشد.

                                                                                                                 ابی ها

وحمایت  درصد جمعیت دنیا را تشکیل می دهند.گرم ،اهل مراقبت11

ح امیزدارند ،ارزشهای انها ،درستی ،ارتباطات صلبه دنبال یکپارچگی اند،ی،گرند،عاطف

،رازداری وازادی است.ابی ها محیط های بی االیش ،تعاملی،حمایتی امانتداری ، 

باشندکه به یکدیگر کمک  دوستانه وسالم را دوست دارند.دوست دارند درگروههایی،

رای انها رقابت کردن اسان نیست.برای الهام وشهودوکشف وخالقیت وبیان وبکنند

زیرا یک تصویر درموردخود هستند قضاوت دیگران خود انگیزه دارند.انها مرتب نگران 

نازک وشکننده ازخود دارند که نیاز به دلگرمی ،تشویق وبازخوردمثبت دارند.انها فکر 

ر هستند..ابی ها انعطاف پذیری بیشتر،سازگاری باالتروحمایت می کنندازهمه بدت

                                                          های هیجانی بیشتری نسبت به دیگر رنگها دارند.

نیاز وارزش ابی ها:ارتباط برقرارکردن وقابل اعتمادبودن است.انچه می توان به انها 



نسبت داد:داشتن تعادل،خوش بین،مراقب،احساساتی،صلح جو،عشاق واقعی،به 

خوب ومثبت،عاشق داستان های رمانتیک،دارای گرایشات کاربرنده لغات 

احساس قوی معنویت،حساس به نیازهای دیگران،برقرارکننده اشتباهات مذهبی،

                                                       اشتی پذیر،اهل همکاری ونه رقابت هستند.

بسیار احساساتی ،حساس ،خجالتی ،ساکت،ارام،ضعیف،اهل انهارا:گران ید

                                                                        می دانند. گفتگوواهل بخشش

بااحساس،دلسوز،اهل تخیل،ارمان گرا،همدرد،متمایل به خوشحال کردن  ابی ها خود

که  دهستن هستند وادمهاییدیگران،مراقب وپرورش دهنده اند.عاشق کارکردن 

مهارتهای ارتباطی برای تیپ دارند کار بکنندچون باان احساس تعامل دارند.دوست 

مانند افرادبزرگ عمل کنند ودرجمع بهترین باشند  ابی خیلی مهم است.قابلیت اینکه

را دارند.معلم دبستان،پرستارکودک،طراح مد،مهماندار 

هواپیما،مشاورمدرسه،متخصص بیماری های زنان ،مشاورازدواج وخانواده وروان 

شناس،شاعر،معلم موسیقی،جامعه شناس،مدرس خالقیت،کارشناس اموراجتماعی 

                        ای خوبی برای این افراد می تواند باشد.ونویسنده کتابهای کودک،شغل ه

 

                                                                                                           سبزها  

درصد جمعیت راتشکیل می دهند.توانایی تحلیل زیاد،فطرتا حالل 11

به مبارزه مشکالت)اچارفرانسه(،مخترع وکنجکاو،سوال می کنند وسایرین راهم 

دعوت می کنند.تحمل کمی نسبت به غیرمنطقی بودن،احساس،فکرکردن،بی 

کفایتی ووقت کشی دارند.سبزها به ازادی ،استقالل،چالش های هوشمندانه 

د.انجام کارهای گروهی نیازمندند.ازینکه نابخردانه به مسئله نگاه کنند می ترسن



وتیمی برایشان سخت است.مشکل اصلی انها:هماهنگ شدن بامحیط استلذا دوست 

دارندتنهاباشند وازکنارحرکت می کنند.نیازها وارزشها:شایستگی های هوشمندانه 

،تئوریسین،نظریه وکسب دانش است .انچه می توان به انها نسبت داد:هوش سرشار

نده به استانداردها،سرد،ارام،غنی ا،کمال گرا،عمل کنپرداز،اهل اندیشه ،فلسفه گر

انتزاعی عمل میکنند،کاشف حقیقت ،اداکننده جمالت بزرگان،منطقی کردن وعمیق،

                           ارتباطات بین فردی وعالقمندبه اینکه روابطشان مشخص باشد.

اهل مناظره :همه چیزدان،متکبر،سرد،سخت،خونسرد،ترسو،عیب جو،دیگران

                                                                                وبحث،قدرنشناس ومنتقد هستند.

:قابل اعتماد،فکور،هوشمند،منطقی،مبتکر،توانا درتجزیه وتحلیل،توانایی خودسبزها

درتوبیخ وسرزنش،داشتن انتظارات باال وخودکنترلی.خیلی به دانش عالقه 

مندندودوست دارند متفکربزرگ باشندودنبال این هستند که یک یک شغل ایده ال 

در رویای خود چیزهایی را می سازندکه دیگران حتی تصورهم نمی پیداکنند.

کنند،خالقیت های زیادی دارندوتغییرات مهمی دردنیا ایجاد میکنند ومی خواهند 

                                                                                      مامور تغییر درجهان باشند.

،هنر،منتقد هنر،روان شناسی،فیزیک،شیمی دان،روزنامه انسان شناسی ،معماری

،منتقدسینما،پژوهشگر،نمایش نامه نویس وعکاس شغل های خوبی برای این ارنگ

                                                                                                             افراد می تواند باشد.

گرداوری شده توسط سودابه کریمیان  دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی                                                     

 تیپ شناسی شخصیت سیدپیمان رحیمی نژاد. الس اموزشیمنبع:ک


