
 

 

و اناگرام کسونیعمر ار  کردیرو  یقیتطب دگاهید  

یاجتماع یروان کردیرو   

 قسمت پنجم و پایانی

 

به ابعاد و مراحل دیدگاه روانی اجتماعی اریکسون پرداخته شد. دیدگاه روانی اجتماعی  مقاله قبلیدر طول چند مقاله و 
اریکسون، دیدگاه تحلیل گرایانه ای است که به نقش عوامل اجتماعی به خوبی توجه کرده است. در این مقاله ضمن توجه به 

ته می شود.نکات برجسته دیدگاه اریکسون به مقایسه تطبیقی با رویکرد اناگرام پرداخ  

در رویکرد روانی اجتماعی با عنوان دیدگاه عمر، اریکسون یکی از مهمترین مسائل را سردرگمی هویت می داند که آن را ناشی 
را بازتاب  اریکسون مراحل روانی اجتماعی در توجه به این مفهوم،می داند.  در فرد و حل نشدن آن از بحران های اجتماعی

در هر مرحله فرد با تعارض و بحرانی روبرو است که می بایست بتواند این  هرمرحله می داند. تغییر و تحوالت روانی در
را به خوبی پشت سربگذارد و نیروی بنیادی در آن مرحله شکوفا شود. چنان چه انسان در هر یک از این مرحله به بحران 

و بدیهی است در گذر از مراحل سنی بعد با مشکالت درستی و با شیوه های سازگارانه عبور نکند، در این مرحله توقف کرده 
 دیگری روبرو خواهد شد.

در رویکرد شخصیت شناسی اناگرام، مفهوم هویت نیز مورد توجه قرار می گیرد. هر تیپ شخصیتی اناگرام از مسیر رشد و  
حساسی و فکری تعالی، از تعالی خودش برخوردار است. هر تیپ در مسیر تعالی اش بسوی رسیدن به صفات و ویژگی های ا

خصوصیات متعصبانه در احساسات و فکر و عمل اجتناب می کند. در هر یک از تیپ های شخصیتی اناگرام مفهوم تعارض  
و بلکه تعارض های مختلف وجود دارد. تعارضات به نحوی که در دیدگاه عمر در هر مرحله تفکیک شده است، وجود ندارد. 

د در هر مرحله سنی باید مهمترین تعارضاتش را در مسیر تعالی تیپ شخصیتی اش رفع کند.در تیپ های اناگرام هر فر  

گاهانه، از تعصبات غریزی، احساسی و فکری   یتیشخص پیتتیپ های شخصیتی اناگرام برای دستیابی به هویتی مستقل و آ
پ های شخصیتی اناگرام رشد و تعالی در عبور کرده و با این شیوه به حل تعارضات درونی خود دست می یابند. در تیخودش 

طول زمان محقق می شود و به همین دلیل مفهوم بالندگی و پختگی مهم است. مفهوم بالندگی و تعالی می تواند دارای شباهت 
رون هایی با مرحله ایده آل در دوران پیری و بالندگی دیدگاه اریکسون می باشد. در این دوره فرد به خردمندی و انسجام در د

 خود دست می یابد. 



 

 

همچنین سایر نیرومندی های دیگر در دیدگاه عمر اریکسون همچون امید، اراده، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق، خالقیت 
و در انتها خردمندی، در دیدگاه اناگرام و رشد و تعالی تیپ ها وجود دارد اما این مفاهیم به طوری که اریکسون آن را در دوره 

د، در یک مرحله وجود ندارد. خاصی می بین  

اناگرام نیز در مقایسه با دیدگاه روانی اجتماعی، رویکردی تحلیلی و اجتماعی است و به الیه های عمیق تری از روان نیز می  
گاه شود. رویکرد شخصیت شناسی اریکسون برخوردار از مطالعات  پردازد تا فرد بتواند به ابعاد پیچیده تری از خودش آ

ست که می تواند اطالعات سودمندی را در شناخت افراد در سنین مختلف بدهد، اما اناگرام می تواند به درستی مسیر وسیعی ا
 و نقشه راه را پیش روی فرد قراردهد.

هر یک از رویکردهای روانشناسی شخصیت به ابعادی در انسان می پردازند که با مطالعات و تحقیق های تجربی گسترده ای 
از این روش ها به خوبی به نکات دقیق در انسان  می پردازد که در اناگرام این نگاه به صورتی کامل و جامع به  است. هر یک

 عنوان آرکی تایپ مطرح است. 

 

    دکتر مهشید رضوی رضوانی   

  


