
 

 

اناگرام یخوشه ها  

و پایانی سوم قسمت  

 

. در این مقاله برخی خوشه های دیگر معرفی می شود. در مقاله قبلی به برخی از خوشه های مهم دیگری در اناگرام آشنا شدیم
بیاورد.یک تا چند و یژگی برجسته در تیپ های اناگرام، امکان انواع طبقه بندی های دیگری را می تواند برای ما فراهم   

تیپ های وفادار و ثابت قدم در راه1و  6و  9تیپ های   

ای می توانند غرایزشان را سرکوب کنند و در استانداردهای خودشان یا دیگران قرار بگیرند و درپی خطر و تغییر نیستند. 1تیپ 
آزمودن بسیار زیاد در نهایت به  ای ها هم پس از6ای ها عمواما وفادار هستند، چون از تغییر و مناقشه می ترسند. تیپ 9تیپ 

 وفاداری و پایبندی می رسند.

 

تیپ های تکانشی 8و  7تیپ های   

، جز تیپ هایی هستند که بیشترین سرعت واکنش  را نشان می دهند. این دو تیپ 8با بال  7و البته به ویژه  8و  7تیپ های 
به حرف شما واکنش نشان خواهد داد. دارای تحرک بدنی زیاد هستند و احتماال قبل از گوش دادن کامل  

 

تیپ های معنوی گرا 1و  4و  9تیپ های   

ای ها برخوردار از ارزش های دینی 1روحیه ای معنوی هستند. تیپ تیپ هایی هستند که برخوردار از  1و 9،9تیپ های 
ی خانواده به استقبال چنین ای ها به دلیل پایبندی به ارزش های سنت9هستند و اغلب در مجامع دینی حضور دارند. تیپ 

ای ها به دلیل استقبال از چیزهای ناشناخته و اصیل و ارزشمندند. این تیپ 9ارزش های معنوی خانواده خواهند رفت. تیپ 
 درپی سنت های معنوی و عرفانی و تجارب در آن هستند.

 

تیپ های متخصص 3و  1و  5تیپ های   



 

 

که مایل اند تا خوب عمل کنند و خودشان را با دستاوردها و تخصص شان اثبات  این خوشه از اناگرام شامل تیپ هایی هستند
تقربا ای با خلق نظریه های 5ای با سرعت عمل و کارآمدی کار و تیپ 3ای با شایسته و انجام کار به کمال، تیپ 1کنند. تیپ 

 کامل و تحلیل داده های عینی.

 

ین تیپ ها 5و  6تیپ های  شکاک تر  

مامور پرسش و به چالش کشاندن آن هستند. اغلب این دو تیپ  6و  5محل بحث و تردید باشد، حتما تیپ  اگر هر موضوعی
آماده هستند که سواالت متعددی را در یک موضوع مطرح کرده و آن را از جهات مختلف مورد بازبینی قرار بدهند. اگر تیپ 

ای باید اطمینان و امنیت کافی نسبت به 6بینی قرار دهد، تیپ ای مشتاق است تا همه جهات مسئلع را به طور عینی مورد باز5
 موضوع برایش محقق شود.

 

تیپ های خدمت رسان 1و  2و  6و  9تیپ های   

تیپ هایی هستند که بیشترین خدمت را نسبت به دیگران خواهند داشت.  1و  2، 6، 9در میان تیپ های مختلف، تیپ های 
ای  2ای بدلیل ارزش هایی اخالقی که بر آن باورد دارد،تیپ 1ود را خواهند داشت. تیپ اما هر یک از این تیپ ها دالیل خ

عالقمندند تا با خدمت، محیطی هماهنگ و غیرمناقشه ای را دنبال کنند. ای ها 9رقراری ارتباط و روحیه پر مهرش. تیپ ببرای 
برای خود دارند، این خدمت را دنبال می کنند. ای ها به دلیل قبول بر مسئولیت و دالیل حمایتی که6بدیهی است که تیپ  

رمانتیک ترین  2و  9تیپ های عملگرا. تیپ های  3و 8،6انواع دیگری از خوشه های اناگرام را می توان نام برد، تیپ های 
ی آسیب ترین تیپ ها که به طور پنهانی آسیب م 2و  8،9ای شکاک ترین. تیپ های 6ای نجوش ترین و تیپ5تیپ ها. تیپ 

 بینند. 
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