
 

 

 اناگرام کردیفردمدار راجرز با رو  دگاهیبه د یقینگاه تطب

 سوم قسمت

 

 شیمانند گرا میمفاه نیاز ا یفردمدار راجرز پرداخته شد. برخ دگاهیدر د میاز مفاه یدو مقاله قبل قسمت اول و دوم به برخ در
اشخاص  یژگیدر کودکان و و یبه مفهوم ناهمخوان نیشد. راجرز همچن یمثبت و... را شامل م دیرشد خود، د ،ییبه شکوفا

 .کند یکامل اشاره م

 

 یناهمخوان مفهوم

ود به نوبه خ زیموضوع ن نیکند. ا فیرا  انکار و تحر یتجرب یایقابل قبول درک از دن ریغ یها وهیکودک ممکن است با ش 
 یم یابیخود را ارز گرانید یمثبت از سو اتیبا داشتن تجرب ی. ما همگردیشود تا کودک از خودش هم فاصله بگ یموجب م

صورت  ییبه شکوفا شیمفهوم گرا قیاز طر دیبا یارزش گذار ندیفرا نیکه ا یت. در صورمیده ییبه خود بها میتا بتوان میکن
نداره ما که با خودپ یاتیما است. تجرب یتجرب یایاز از دن ییخودپنداره و جنبه ها نیب یبه واقع عدم هماهنگ ی. ناهمخوانردیبگ

 .شود یناهمخوان و ناسازگار است، به صورت ناسازگارانه، اضطراب آشکار م

 

 اشخاص کامل یها یژگیو 

 یرا بر م ییهایژگیو یفرد نیچن یاست. راجرز برا یو تکامل اجتماع یمطلوب رشد روان جهیراجرز، شخص کامل نت دید از
  .شمارد

گاه اتیاشخاص کامل نسبت به تمام تجرب-  .دهند ینشان م یآ

شود.   یم هیخود فرد تصو قیتجربه ها از طر نیکند. ا ینم یاز آن دور ایو  فیرا تحر یتجربه ا چیفرد ه ،یژگیو نیا در
ن تجربه بر آ یوجوه مثبت نیباشد و همچن رشیمطلق وجود دارد که قابل پذ یزینه چ رایز رد،یگ ینم ینسبت به ان حالت دفاع

 .وجود دارد

 

 .کنند یم یخاص کامل در هر لحظه به طور کامل و پر بار زندگاش-



 

 

مشاهده، به طور کامل در  یبه جا ط،یشرا نیبودن را دارند. اشخاص کامل در برخورد با ا دیو جد یتازگ تیتجربه ها قابل همه
 .کند یآن شرکت م

 

  .خودشان اعتماد دارند زمیکامل به ارگان اشخاص

بتواند به  ،یاجتماع یارهایمالک و مع گران،ید یها یهر گونه داور یباور است که اشخاص کامل به جا نیبر ا راجرز
 .از خودشان مهم است یدرک درون یافراد نوع نیا یخودشان اعتماد کنند. برا

 

 .کنند یریگ میو بندها  و مانع ها تصم دیتوانند که بدون ق یکنند که م یکامل احساس م اشخاص

 .است گرانیشود تا فرد مستقل از د یاحساس موجب م نیدر فرد احساس قدرت را به دنبال دارد. ا حالت نیا

 

 .کنند یمختلف به صورت سازسازنده عمل م طیخالق هستند و در شرا یکامل افراد اشخاص

ند با چالش هستتند تا بتوان ییها تیاشخاص طالب فرصت ها و موقع نیوابسته است. ا صهیخص نیبه واقع به ا یختگیخودانگ
 .و با انعطاف روبرو بشوند یبه خوب شانیرو شیپ ییها

 

 .شوند یکامل با مشکالت مواجه م اشخاص

رد امکان در ف یژگینوع و نیو تالش کنند تا بتوانند رشد کنند . ا شیدارند تا اقدام به آزما یآمادگ یکامل به قدر کاف اشخاص
 برخورد کند  یریطاف پذدهد تا بتواند به طور انع یم

 

 یرضوان یرضو دیمهش

 

 

 


