
 

 

با اناگرام یقیکتل در نگاه تطب تیصفات شخص کردیرو   

دوم قسمت  

 

در مقاله قبلی در رویکرد کتل به نوعی از دسته بندی صفات شخصیت پرداخته شد. این دسته بندی ها با شیوه های مختلف 
سرشتی و صورت گرفته است: صفات مشترک و یگانه، صفات توانشی، خلقی با پویشی، صفات سطحی ، عمقی و صفات 

 محیط ساخته که به طور مختصر توضیحی بر هریک داده شد.

در این قسمت به توصیف برخی از صفات در دیدگاه کتل پرداخته خواهد می شود که به نقش پر اهمیت صفات در این دیدگاه 
 می پردازد. 

 

 صفات عمقی، عوامل بنیاد شخصیت

عاملی  61صفت عمقی ساخته می شود. پرسشنامه  61ط توس کتل بر این باور است که عمده شخصیت اصلی انسان
صفت می پردازد. در نظر کتل این صفات به مثابه اتم هایی است که واحد بنیادی جهان اند.  61شخصیت کتل به ارزیابی این 

 این صفات به صورت دو قطبی بیان می شوند که نمونه هایی از آن شامل:

اهل معاشرت ،اجتماعی –کناره جو  ،یاجتماع ریـ کم حرف، غ  .6 

 2.ـ کم هوش ـ باهوش 

(یجانیـ باثبات)از نظر ه یـ احساسات3  . 

گرـ سلطه ریپذـ سلطه  .4 

و سرخوش الیخیـ ب یـ جد  .5 

و با وجدان یگرا)ضعف فرامن( ـ اصولـ مصلحت  .1 

 7.ـ ترسو ـ جسور 

 8.ـ کله شق ـ حساس 

 9.ـ زود باور ـ شکاک 



 

 

زپرداالیـ اهل عمل ـ خ  .61 

کارـ رک ـ مالحظه .66 

و نگران مناکیـ مطمئن به خود ـ ب  .62 

کار ـ خطر کنندهـ محافظه  .63 

ـ خود بسنده گرانیبه د یـ متک  .64 

دارشتنیـ خو دارشتنیـ ناخو  .65 

ب.ـ مضطر دهیـ آرم61   

 

 صفات پویشی، نیروهای برانگیزاننده

کتل برخی صفات را مربوط به انگیزش در افراد معرفی می کند. از نظر او توجه کردن به شخصیت بدون توجه به موتور 
برانگیزنده ناقص است. او این شرایط را به موتوری تشبیه می کند که سوخت ندارد. ارگها و احساسات دو مفهومی است که 

ی کند. واژه ِارگ از واژه یونانی ارگون به معنی کار،انرژی گرفته شده است. کتل برای توصیف صفات پویشی از آن ها استفاده م
ارگ در نظر کتل همان مفهوم انگیزه یا سایق است. ارگها منبع انرژی ذاتی در رفتار فرد هستند. آن ها واحدهای بنیادی انگیزش 

 66آن ها از روش پژوهش تحلیل عاملی می باشند که فرد را بسوی هدف های خاصی راهنمایی می کند.  کتل برای سنجش 
ارگ استفاده می کند. این یازده ارگ شامل: خشم، جاذبه، کنجکاوی، نفرت، جمع گرایی، گرسنگی، محافظت، امنیت، ابراز 

 وجود، تسلیم و میل جنسی است. 

تاثیرات  در حالی که ارگ یک صفت عمقی سرشتی است، احساسات صفت عمقی محیطی است. احساسات ساخته شده از
بیرونی اجتماعی و فیزیکی ناشی می شود. احساس، الگویی از نگرش های آموخته شده است که بر جنبه مهمی از زندگی 

 شخص، چون ملت، همسر، مذهب و یا حتی سرگرمی او تمرکز دارد. 

است قوی تر یا ضعیف تر ارگها و احساسات هر دو برانگیزاننده رفتار در فرد هستند. اما ارگ یک صفت سرشتی است و ممکن 
 رشد کند؛ در حالی که احساسات ناشی از یادگیری است.

 

 دکتر مهشید رضوی رضوانی


