
 

 

اناگرام کردیفردمدار راجرز با رو  دگاهیبه د یقینگاه تطب  

چهارم و پایانی قسمت  

 

در مقاله قبلی، پس از طرح مفاهیم مهم در دیدگاه فردمدار، راجرز به بیان ویژگیهای مهمی در افراد کامل کرد. برخی از این 
 ویژگیها شامل موارد زیر بودند:

د.کنن یم یپر بار زندگ اشخاص کامل در هر لحظه به طور کامل و-  

.خودشان اعتماد دارند زمیاشخاص کامل به ارگان -  

.کنند یریگ میو بندها  و مانع ها تصم دیتوانند که بدون ق یکنند که م یاشخاص کامل احساس م -  

.کنند یریگ میو بندها  و مانع ها تصم دیتوانند که بدون ق یکنند که م یاشخاص کامل احساس م -  

دیگر.و مواردی -  

 

همانطور که از عنوان دیدگاه راجرز مشخص است، او به نقش فرد و آن چه در او به صورت بالقوه وجود دارد تا بتواند در مقابل 
محوری شناخته می  -مسائل به نحوی شایسته برخورد کند، اطمینان دارد. به همین دلیل دیدگاه راجرز به عنوان دیدگاه مراجع

فرد دارای ارزش و مقامی است که به تنهایی قادر است تا مسائل و مشکالتش خودش را حل کند. شود، چرا که در این جا 
مفاهیم مهمی در دیدگاه کارل راجرز همچون، اهمیت به خود، گرایش شکوفایی، توجه به تجارب فرد و توجه مثبت و... 

او بر این باور است که افراد می توانند که به کمال و همگی بیان توجه مثبتی است که راجرز به جایگاه انسان در این عالم دارد. 
 تعالی دست یابند. البته او غافل از ناهمخوانی و مشکالت کودکی فرد نیست.

روانشناسان بر این عقیده هستند که دیدگاه فرد مدار یا مراجع محوری راجرز دیدگاهی کامال انسانی است که فرصت ظهور و 
با خوشبینی، همراه با ارزش به جایگاه اراده در فرد و  می دهد. اصوال نگاه راجرز به ماهیت انسانرشد را در فرد به قدر کافی 

 توجه به حال دارد. او باور دارد که برای هر فردی امکان رشد و تعالی وجود دارد.

هند. اگر راجرز بر این باور است در مقایسه تطبیقی دیدگاه راجرز با رویکرد اناگرام، هر دو دیدگاه به تعالی و شکوفایی بها می د
که هر فردی در جایگاه خودش مسیر شکوفایی را طی می کند، رویکرد اناگرام نیز به هر فردی در مسیر تعالی اش توجه دارد. 

در دیدگاه اناگرام رشد و تعالی فرد به طور یکپارچه موجب انسجام و پیوستگی است و همچنین این نگاه در دیدگاه مراجع 



 

 

وجود دارد. میل به شکوفایی در هر دو دیدگاه مهم است، هر چند در دیگاه مراجع محوری، بینش و نگاه کلی فرد به  محوری
روشنی معلوم نیست، اما در اناگرام فرد به روشنی مسیر پیش رویش را می شناسد. برای همین منظور در رویکرد اناگرام انسجام 

رویکرد مراجع محوری، رویکردی انسان گرایانه است که فرد در آن می وری است. و پیوستگی فرد بیشتر از رویکرد مراجع مح
بایست به دور از هرگونه ناهمخوانی، حفظ توجه مثبت  مسیر کامل بودن را طی کند. در رویکرد اناگرام، نه تنها به این موضوع 

خصیت در این جا کامال روشن است.توجه دارد که چگونگی دست یابی به این مسیر روشن است و انسجام بین عناصر ش  

به طور کلی همه دیدگاه های مختلف، پس از سال ها کار و تالش محققانه نظریه پردازان به بیان نقاط قوت و ضعف در هر فرد 
 می پردازد، اما هیچ یک از این رویکرد به مثابه رویکرد اناگرام، کهن الگو نیست.

 

 مهشید رضوی رضوانی 


