
 

 

با اناگرام یقیکتل در نگاه تطب تیصفات شخص کردیرو   

 قسمت چهارم و پایانی

به برخی از مفاهیم دیگر در دیدگاه صفات شخصیت کتل پرداخته شد. از این مفاهیم می توان به خوداحساسی، مقاله قبلی در 
توضیح داده شد که کتل چگونه شخصیت را مجموعه ای از  آن نگرش ها و مکمل سازی اشاره کرد. همچنین در مقاالت قبل

، پردازان هیاز نظر یاریرا به مثابه بس تیکتل رشد شخصصفات می شناسد که این صفات را به طرق مختلف تقسیم بندی کرد. 
 ،یدگیبال ،ینوجوان ،یکودک ،یرا شامل شش مرحله نوباوگ تیداند. او مراحل رشد شخص یو وراثت م طیمتاثر از عامل مح

که در این مراحل به عمومی ترین صفات شخصیتی در آن اشاره می کند. در این قسمت به  داند یم یریو پ یدگیاواخر بال
 مقایسه دیدگاه کتل و رویکرد اناگرام پرداخته می شود.

 

و اناگرام مفهوم شخصیت در دیدگاه کتل  

در دیدگاه سایر نظریه پردازان در علم شخصیت شناسی در رویکرد صفات شخصیت کتل،شخصیت به همان مفهوم متداول 
شود. در اناگرام مفهوم  است. مجموعه ای از عالئق، انگیزه، تمابالت ، عادات و ... که در فرد به صورت با دوام دیده می

یت است که می شخصیت به همین معنا بیان می شود، اما در اناگرام مفهوم شخصیت تنها به منزله پوسته است و این مفهوم هو
ترغیب کند.رشد و شکوفایی و تعالی تواند، فرد را به سوی   

 

 صفات شخصیتی در رویکرد اناگرام و دیدگاه کتل

کتل صفات شخصیت را به صورت های مختلفی طبقه بندی کرد. در این نوع طبقه بندی برخی صفات مشترک همه انسان ها، 
در هر تیپ شخصیت و گاه سطحی است و ... در رویکرد اناگرام صفات برخی به صورت یگانه. گاه صفات به صورت عمقی 

اطالق شود ولی به مانند هم نیستند. به عنوان ند نام یک صفت مشترک  به هر دوی آن با تیپ دیگر تفاوت هایی دارد که هر چ
تالش خود از آن بهره می برند. این در حالی است که هوش در تیپ افراد با  را یک صفت توانشی می شناسد که  مثل کتل هوش

ای به توانایی دیگری بر می گردد. همچنین صفات سطحی و عمقی در تیپ های اناگرام می 2ای یک معنا دارد و در تیپ 5
در هر تیپ با وند که تواند کامال از هم جدا شود. در تیپ های اناگرام انواع صفات در توجه به فضیلت و رذیلت تقسیم می ش

 تیپ دیگر این فضیلت یا رذیلت تفاوت هایی قابل توجه دارد، هر چند این صفت از یک نوع مشخص باشد.



 

 

به طور کلی کتل  دیگر نظریه پردازان رویکرد صفات شخصیت، همگی به بیان صفات شخصیت می پردازند اما یکپارچگی 
ر ارزشمند رویکرد صفات شخصیت، طبقه بندی و ارزشمندی بر توصیف در شخصیت هر تیپ مورد توجه قرار نمی گیرد. کا

نزدیک و قابل تطبیق بیشتری  صفات شخصیت است. البته مفهوم مکمل سازی و خوداحساسی کتل با مفاهیم رویکرد اناگرام
گرام نیز چنین است.  در مفهوم خوداحساسی هرفرد به بیان الگوی خوداحساسی و خود پنداره خودش می پردازد که در انا

است. در مکمل سازی بخشی از صفات به تکمیل و یاری صفات دیگر می پردازند و صفات در تیپ های نه گانه هم چنین 
 عمل می کنند.

 

 دکتر مهشید رضوی رضوانی

 


