
 

 

اناگرام کردیفردمدار راجرز با رو انسان گرا و  دگاهیبه د یقینگاه تطب  

چهارم و پایانی قسمت  

 

به صفات ویژه و برجسته در اشخاص کامل در رویکرد انسان گرای کارل راجرز پرداخته شد. بدون شک یکی از مقاله قبل  در
راجرز است. راجرز با قبول اصل میل یا همان درمان فرد مدار رویکرهای بسیار مهم در مشاوره و درمان، روش مراجع محوری 

مسائلش به خودشکوفایی در فرد و اهمیتی که بر تجربه های او می دهد، بر این باور است که هر فردی قادر به حل کردن 
انسان گرای راجرز مبین همین مطلب است.  از اشخاص کامل در رویکردخواهد بود. توصیف دقیق   

رویکردی انسان گرا، نسبت به ماهیت انسان دیدی مثبت داشته و بر این باور است که انسان دارای اراده ای آزاد است راجرز با 
و تربیت سهم بیشتری در زندگی او  دارد. او با نگاهی خوشبینانه بر زندگی انسان، تجربیات حال و اهمیت رشد را موثرتر بر 

 زندگی فرد می داند.

ین نگاه انسان گرای راجرز و رویکرد اناگرام می توان تشابهات و تفاوت هایی قائل بود. در برخی از در مقایسه تطبیقی ب
تشابهات می توان به اهمیت مفهوم خود، گرایش شکوفایی، توجه مثبت منتهی به حرمت نفس مثبت و در نهایت بالندگی فرد 

ی خودمختار اور است که هر انسانی برخوردار از بینش و خودتوجه کرد. همان طور که پیش از این اشاره شد، راجرز بر این ب
است که می تواند فرد را به خودشناسی و بینشی برساند که مسئول خودش و زندگی اش باشد. این مفهوم به طور کامل در تیپ 

در تیپ شخصیتی اش به  های اناگرام نیز مورد توجه است، چرا که هر تیپ باید بتواند با عبور از مراحل و و الیه های پایین
سطوح باال و عالی در تیپ شخصیتی خودش و همه مهارت ها و توانمندی مثبت در تیپ های دیگر دست یابد. در این مسیر 

هر تیپ شخصیتی باید به بینشی جامع از خودش برسد وبا اراده پیش ببرد. در رویکرد راجرز انسان برخوردار از گرایش به 
ته در اناگرام با عنوان تعالی تیپ ها مورد توجه است. هر تیپ در مسیر تعالی خودش، صفات شکوفایی است که این نک

برجسته ای از تیپ های دیگر در او رشد خواهد کرد. در رویکرد اناگرام، تیپ های اناگرام باید بتوانند با دیدی مثبت و با 
 حرمت نفس خود نگه داشتن مسیر تعالی را طی کنند.

رام تیپ های شخصیتی برخوردار از یک تیپ اصلی هستند که در مسیر تعالی تیپ، ویژگی های مثبت تیپ در رویکرد اناگ
های دیگر هم بدست می آید، اما هر تیپ دارای بینش و نگرش خاص خودش است که این نکته در رویکرد راجرز بیان نشده 

وسیع مسئول اعمال و کردار خودش است و در این مسیر  گرام مانند انسان گرای راجرز، انسان با بینشیاست. در رویکرد انا
 نقش اطرافیان در تربیت کودکی فرد مهم است.



 

 

رویکرد انسان گرای راجرز به نقش تجربه فرد بها می دهد، در حالی که رویکرد اناگرام ضمن توجه بر این موضوع، از نقش 
اناگرام تیپ های شخصیتی با شناخت نقطه آغازین تیپ  ویژگی های ذاتی تیپ های اناگرام چشم نپوشیده است. در رویکرد

اغلب سایر رویکردهای شخصیت شناسی از این امکان بهره مند نیستند. خود، مسیر راه برایشان روشن است و شخصیتی  
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