
 

 

استفاده از اناگرام یچگونگ  

  تیپ یاری رسان مختلف یها هیو ل  سطوح 

چهارمقسمت   

 

 هیو ناسالم پرداخته و نه ال یانیاناگرام که شامل سه سطح سالم، م تیشخص یها پیقبل به سطوح مختلف در ت های مقاله در
شد.کمالگرا پرداخته  پیت یها هیبه سطوح و ال مقاله قبلیها مطرح شد. در  پیمختلف در ت  

 در این مقاله به سطوح و الیه های تیپ یاری رسان پرداخته می شود.

تیپ یاری رسان فردی است که معموال او را با مهربانی و مهرورزی اش می شناسید. افراد این گروه تمایل دارند، دیگران 
ران می شوند. سطوح و الیه های مختلف در تیپ دوستشان بدارند و چنان که مورد عالقه و محبت دیگران واقع نشوند، نگ

 یاری رسان به شرح زیر است.

 

تیپ یاری رسان مرحله سالم  

ای در این مرحله مراقبت از خود را آموخته است. در این الیه، فرد به 2تیپ  بدون انتظار و چشمداشت.لیه اول، مهرورزی 
مهرورزی و عشق را میل و رغبت به دیگران توجه و محبت دارد.  نیازها و احساسات خودش نیز توجه دارد و در عین حال با

 سخاوتمندانه به خود و دیگران هدیه می دهند.

ای تصویر فردی مهربان و بخشنده را از خود دارند که هنوز ترس دوست داشته 2. در این الیه تیپ لیه دوم، دلسوز و پرستار
توجه بیشتری به احساسات دیگران دارند. این عشق و عالقه واقعی است. نشدن را از خود کنار نگذاشته و در این الیه فرد  

ای در این الیه به انجام کارهای خیر می پردازد و نسبت به وقت گذاری خود با 2. تیپ لیه سوم، محافظی دست ودلباز
ارد. سخاوتمندی عمل می کند. فردی قدردان و پشتیبان دیگران هست و عواطف خودش را به نمایش می گذ  

 

 

 



 

 

 سطح میانی تیپ یاری رسان

احساس می کند که در این الیه فرد ضمن آن چه که انجام می دهد ولی  .جلب رضایت ولی خواهان خوبی لیه چهارم،
کافی نیست و احساس ترس می کند. تصور می کنند که دیگران از ایشان فاصله می گیرند و سعی می کنند تا با تعریف کردن و 

دیگران به آن ها نزدیک بشوند.تمجید از   

ای احساس می کند، کسانی را که دوست دارد، او دیگرانی را بیشتر 2در این الیه تیپ  لیه پنجم، دخالت کاری پنهان کار.
ای 2ای احساس نیاز بکند و تیپ 2دوست دارد. در نتیجه شرایطی را به وجود می آورد تا در این شرایط این فرد مورد نظر تیپ 

ین جا اظهار خدمت و رفع نیاز آن ها بکند. در این حال که از اظهار نیاز خودش امتناع می کند.در ا  

ای در خدمتی که به دیگران کرده است، موجب شده تا احساس بهره برداری 2این تیپ . لیه ششم، خودپرست و کم تحمل
ج خودش را نشان می دهد. از دردهای جسمانی ای عصبی و رنجور است و رن2شدن از طرف دیگران بکند. در این الیه تیپ 

 خودش می گوید و نیکوکاری هایش را به رخ دیگران نشان می دهد.

 

 سطح ناسالم تیپ یاری رسان

یرکی متقاعد کننده در حق به جانب بودن خودش ای می ترسد تا دیگران را از 2. در این مرحله فرد تیپ لیه هفتم، ز
گرانی از خودش و تصویری که از خودش ساخته است، دیگران را خودخواه می نامند. به جای خودش دور کند. برای رفع این ن

 محبت به دیگران ترحم می کند و با زیرکی سعی می کند تا نیاز آن ها اثبات کند.

راطی د به قدری نیازمند محبت است و در جستجوی این محبت به طور اف. در این الیه فرلیه هشتم، حق به جانب و زورگو
آن را دنبال می کند. او احساس می کند که بشدت سختی و رنج کشیده و او مستحق این محبت است. این انتظار از دیگران به 

 شکل ناخوشایندی بروز می کند.

ای خودخواه بوده و به دیگران آسیب 2. در این الیه تیپلیه نهم، احساسی از مظلوم بودن و مورد سوء استفاده واقع شدن
است. در این حالت دچار عذاب وجدان شدیدی است که در نتیجه بشدت بهم ریخته و به شکل بیمارگونه ای نقش مظلوم زده 

 را بازی می کند تا دیگران را مجاب کند.

 دکتر مهشیدرضوی رضوانی

 


