
 

 

استفاده از اناگرام و سطوح مختلف آن یچگونگ  

دهم قسمت  

ای پرداخته شد. هر تیپ شخصیتی از سه سطح سالم که 7در مقاله قبلی به توصیف سطوح و الیه های تیپ خوشگذران،تیپ 
های هفت، شامل الیه های یک، دو و سه، سطح میانی که شامل الیه های چهار، پنج و شش، در انتها سطح ناسالم با الیه 

هشت و نه می باشد. هر تیپ شخصیتی مکررا در مسیر تغییر و دگرگونی در این الیه ها خواهد بود. تحوالت رو به تعالی هر 
تیپ از الیه های پایین به سمت باال و عالی تر خواهد بود. در این قسمت به سطوح و الیه های تیپ شخصیتی رئیس یا رهبر، 

ای پرداخته می شود.8تیپ   

 

طح سالم تیپ رهبرس  

ای به خود اجازه می دهد تا 8: تیپ رهبر در این الیه به مانند فردی آزاد و قهرمان عمل می کند. در این الیه تیپ الیه اول
ای فردی بزرگمنش، شجاع، بخشنده و 8احساسات خودش را بازگو کند و اصوال سعی بر کنترل محیط ندارد. در این الیه تیپ 

ای در این حال فردی قابل ستایش واقع می شود.8آزاد منش است.تیپ   

ای در این الیه شخصیت قوی و راسخ است که به طور مستقل عمل می کند. در این حالت او فردی برخوردار 8: تیپ الیه دوم
 از انرژی و اراده و توانایی کافی است. او اهل عمل، قاطع، مستقیم و روراست و با ممعلومات است.

ای در این حالت فردی متکی بنفس و رهبر است که قدرت حمایتی خود را در عمل و حمایت و حفات از 8تیپ  الیه سوم:
دیگران و تشویق آن ها نشان می دهد. آن ها را تشویق می کند تا توانایی هایشان را نشان دهد و در برخورد با چالش های 

می کنند. ی برخوردزندگی قوی برخورد کنند. خیلی راسخ و صریح و قو  

 

 سطح میانی تیپ رهبر

ای ممکن است فکر کند که 8ای در این الیه شخصیتی قاطع و متهور در امور مهم هست. در این الیه تیپ 8تیپ الیه چهارم: 
به قدر کافی نیروی مراقبت از دیگران را ندارد. در این حالت برای کسب موفقیت های تجاری سرسخت و مقاوم هستند و کم 

ت و عواطف خود را پنهان می کنند.کم احساسا  



 

 

ای شخصیتی کنترل کننده و خود بزرگ بین خواهد بود. او نگران است که دیگران به اندازه کافی 8: در این الیه تیپ الیه پنجم
ای می کوشد تا ارزش و مقبولیت خودش را 8به او احترام نمی گذارد و برایش ارزش کافی قائل نیست. برای همین دلیل تیپ 

ن حال شروع به مبالغه گویی و الف زدن هایی می کند تا به مقصودش برسد. با غرور و نیرومندی ه دیگران بقبوالندو. در ایب
 عمل می کند.

ای در الیه ششم به صورت شخصی رویارو و تهدید کننده عمل می کند. در این حال که می ترسند، 8: فرد تیپ الیه ششم
د به زور متوسل می شوند تا دیگران را تحت تاثیر قرار بدهند. بد اخالقی و لجبازی کرده تا کسی حامی و پشتیبان آن ها نباش

 هر طور شده قدرت تصنعی خود را کسب کنند. 

 

 سطح ناسالم تیپ رهبر

ن ها ای در این الیه فردی بی مایه و زور گوست که احساس می کند، دیگران بر علیه آنان برخاسته اند و به آ8: تیپ الیه هفتم
خیانت می کنند. در نتیجه به کسی اعتماد ندارند. او سعی می کند هر طور شده از خودش حمایت کند و با زورگویی و 

 پرخاشگری، تجاوز و کینه توزی عمل می کند که فراتر از قانون عمل می کند.

نه برای حفاظت خود، احساس ای در این الیه، فردی خود بزرگ بینی افراطی است که بیمارگو8: شخصیت تیپ الیه هشتم
از حمالت دیگران، خودش اقدام به حمله می کند. حد و مرز نمی شناسد و ناتوانی و بیچارگی می کند. او برای جلوگیری 

 بسرعت واکنش نشان می دهد. در نتیجه به خود و دیگران آسیب می زند.

ای در این حال فردی جامعه ستیز و خرابکار است و نمی پذیرد که دشمنان زیادی برای خود بوجود آورده 8تیپ  الیه نهم:
است. او ترجیح می دهد تا به خرابی و نابودی دست بزند تا این که دشمنان به او دست یابند. حاضر است هر چیزی را از سر 

حساس گناه چنین می کند.راه بردارد و حتی انسان ها. او بدون پشیمانی و ا  

 

 دکتر مهشید رضوی رضوانی


