
 

 

 نگاه تطبیقی به دیدگاه فردمدار راجرز با رویکرد اناگرام

  
 در طول مقاالت قبل دیدگاه های مختلفی را هر چند خالصه، با رویکرد شخصیت شناسی اناگرام مورد بررسی و توجه قرار دادیم.

بدیهی است که هر از این دیدگاه ها نقاط قوت و برجسته ای را نشان می داد که حاصل تالش های ارزشمند یکی از نظریه پردازان شخصیت می 
 باشد.

فی راین در حالی است که رویکرد اناگرام با توجه به ریشه های کهن آن و حتی به مثابه یک آرکی تایپ با نظر شخص خاصی در حوزه روانشناسی مع
 نشده است،

 اما روانشناسان و مشاوران متعددی در حوزه انسان گرا، شناخت گرا و ... با شیوه اناگرام عمل می کنند.
 یکی از دیدگاه های دیگر در نظریه های شخصیت، رویکرد فردمدار کارل راجرز بوده

 مورد مقایسه واقع شود. در این قسمت به برخی از مبانی آن پرداخته تا پس از معرفی آن با دانش اناگرام
  
  
  

یه فردمدار کارل راجرز  مبانی نظر
 کارل راجرز یکی از تاثیر گذارترین نظریه پردازان در حوزه شخصیت انسان است که به ارزش های واالی انسانی نظر قابل توجهی دارد.

 تنها به پاره ای از ارزش های متعارف اطالق می کردند.به ویژه وقتی ارزش های خود را در مغایرت با والدینش می دید که از او موفقیت را 
 با توجه به اهمیتی که راجرز به مراجعین خود می داد، دیدگاه او را بنام مراجع محوری یا درمانجومدار می شناسند.

 را از هم تفکیک کرد. نظریه فردمدار، نظریه ای کل نگر است که میان اجزا آن نوعی ارتباط وجود دارد که به صراحت نمی توان آن ها
 اما هر یک از فرض ها را به نحوی با مفهوم دیگری ارتباط می دهد.

 در این صورت بیان می کند.-راجرز تعدادی از فرض های خودش را به صورت، اگر
 برای مثال: اگر شرایط خاصی وجود داشته باشد، در این صورت، فرایندی روی خواهد داد؛

 در این صورت، نتایجی را می توان انتظار داشت...اگر، این فرایند روی دهد، 
  

یه فرد مدار  فرض های اساسی نظر
  

 گرایش تکوینی
  

یده پیش پیچ راجرز بر این باور بود که در تمام مواد اعم از ارگانیک و غیر ارگانیک، نیرویی وجود دارد که او را به سمت تکامل از شکل ساده به شکل
 می برد.

 دی متالشی کننده، فرایندی سازنده در جریان است.در کل جهان، فراین
 راجرز این فرایند را گرایش تکوینی نامید.

 کرد. هنمونه هایی از این نوع فرایند را می توان به تشکیل کهکشان ها، کریستال های برف، ارگانیزم های پیچده حاصل از تک سلولی ها و... اشار
  

 گرایش شکوفا شدن



 

 

  
 گرایش شکوفا شدن، یکی از گرایش های درونی در تمام انسان هاست که او را بسوی کمال و تحقق بخشیدن استعدادها پیش می برد.

شدن،  انراجرز بر این باور است که افراد در درون خودشان برای حل کردن مشکالت، برای تغییر دادن خود پنداره شان، و به طور فزاینده ای خودگرد
 نده ای دارند.نیروی ساز

 او معتقد است که منبع رشد روانی و پختگی در درون هر فرد وجود دارد و این نیرو در بیرون وجود ندارد.
 افراد تجربه های خودشان را واقعی می پندارند و آن را می شناسند.

 ستکاری ندارند.با این نگاه انسان ها برای رفتن به سمت شکوفایی خود، نیازی به هدایت ،کنترل ، تشویق و د
 انسان ها نیازهای گوناگونی دارند که به صورت های مختلفی رفتار می کنند، اما کل رفتار فرد با شکوفا شدن او مرتبط است.

 این شکوفایی کامل، چه از لحاظ فیزیولوژیکی، عقالنی، منطقی پ هشیاری، ناهشیاری را در بر می گیرد.
 می شود و همه موجودات اعم از حیوانات و گیاهان را در بر می گیرد.گرایش شکوفایی تنها به انسان خالصه ن

 هر چند این شکوفایی نیازمند داشتن شرایط مساعدی بر آن است.
 گرایش شکوفایی انسان نیز فقط تحت شرایط خاص تحقق می یابد.

 ه مثبت نامشروط را نشان می دهد.به طور مشخص ما باید با یاری رابطه داشته باشیم که همخوان و اصیل است و همدلی و توج
 این وضعیت به فرد امکان خودشکوفایی را می دهد.

 مفهوم خود و خودشکوفایی را در مقاله بعد دنبال کنید.
  
  

 دکتر مهشید رضوی رضوانی
  

 


