
انگیزش و ارتباط 

روان شناسی

در تیپ های شخصیتی اینیاگرام

اینیاگرام در عرفان های شرقی به ویژه در آثار موالنا مطرح 
شده اســت. به طوری که می گویند موالنا یکی از بزرگان این 
علم بوده است. اینیاگرام جزو اسرار بوده و سینه به سینه نقل 
می شده است. گرجیف پس از سفری پرماجرا به کشورهای 
یونــان، مصر، ترکیه، ایران، افغانســتان، هند و نواحی تبت، 
سرانجام این علم باستانی را به شکلی دسته بندی شده در اختیار 
عالقه مندان به خودشناسی قرار داد. اینیاگرام واژه ای یونانی 
است که از دو بخش »اینیا« )ennea( به معنای ُنه، و »گرام« 
)gram( به معنای وجه، مدل و شــکل تشکیل شده است.
اینیاگرام ُنه وجهِی شــخصیت اســت. طرحی است که به 
تبییــن ُنه مدل ارتباطی انســان ها می پــردازد. هیچ یک از 
تیپ های شخصیتی اینیاگرام نسبت به تیپ های دیگر برتری 
ندارد، و هرکدام از تیپ های شخصیتی آن نقاط ضعف و قوت 
خاص خود را دارند. با شناخت آن ها می توانیم رابطه ای بهتر 
با خود و دیگران برقرار کنیم. نه تیپ اینیاگرام به شرح زیرند:

تیپ 1. کمال گرا و ُمصلح

خصوصیــات بارز ایــن تیپ عبارت انــد از: منظــم، عالی طلب، 
اصالحگــر، منطقــی، پایبند بــه اصــول اخالقــی، منتقد خود 
و دیگــران، آرمان گــرا، حق به جانــب، عالقه منــدی شــدید بــه 
تقــارن، جدی بــودن در تصمیم هــا، حســابگر،  کار، وســواس 
ســخت کوش، ســخت گیر، مبــادی آداب، وقت شــناس و دقیق.
بــرای برقراری ارتباط بــا این تیپ جدی و منضبط باشــید. به 
کمال گرایی او احترام بگذارید. وظیفه شــناس، حقیقت طلب، کاماًل 
منصف و بامالحظه باشــید. کمتر حرف بزنید و عمل گرا باشــید. 
اشــتباه های خود را بپذیرید. از دســتاوردهای او قدردانی کنید. به 
او بگویید که قدر نصیحت ها و توصیه هایش را می دانید. هدف های 

آرمان گرایانه ای را مشخص کنید.

مرتضی فاضل
دکتری مشاوره
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تیپ 2. کمك کننده و بخشنده

خصوصیات بارز این تیپ عبارت انــد از: یاری دهنده، مراقب، 
بخشنده، امدادگر، کمک گرا، دلســوز، غم خوار، همدل، فداکار، 
سخاوتمند، دست ودل باز، اهل دوستی و معاشرت، تشویق کننده، 
همراه، پشتیبان، حامی، مهربان، توجه کننده به دیگران، مشتاق 

به پرورش دیگران، طالب همدلی و تأیید، و مهر طلب.
برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ پیش قدم شوید. هر وقت 
امکانش بود، از آنان ستایش و قدردانی کنید. همیشه به نیازها 
و مشکالتشــان توجه کنید. در برقراری ارتباطی گرم و شخصی 
با آنان همراهی کنید. اگر خواستید از آنان انتقاد کنید، این کار 
را با مالیمت انجام دهید. وقتی با آنان هســتید، شوخی کنید و 
خوش بگذرانید. به آنان بگویید که چقدر برای شما مهم و ویژه 
هســتند. عواطف و احساساتتان را نسبت به آنان بروز دهید. به 

آنان بگویید که چقدر جذاب هستند 
و شــما از بودن با آنان خوش حال 
هســتید. به آنان بگویید که چقدر 

دوستشان دارید.

تیپ 4. فردگرا و رمانتیك

خصوصیات بارز این تیپ عبارت اند از: هنرمند، احساســاتی، درک 
شــهودی باال، خیال پرداز، رمانتیــک، خودابرازکننده، زیبادوســت، 
خاص، متشخص، دارای ظرفیت  افسردگی، اهل غبطه خوردن، خالق، 
آراسته، حســاس، دوست دار غم و اندوه و انتظار، مهربان، خوش خلق، 
خوش ســلیقه، نــوآور، مبادی آداب، عزلت طلب، وابســته، حســاس، 

گوشه گیر، در خود فرورفته، عالقه مند به تراژدی و عاشق پیشه.
برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ، از حساسیت عاطفی، خالقیت 
و آرمان گرایی آنان قدردانی کنید. احساسات خود را بروز دهید. از اینکه 
بیش از حد منطقی باشــید، اجتناب کنید. وقتی آنان ناراحت هستند، 
روی آنچه که از ســر احساس می گویند، حساب نکنید. چرا که ممکن 
است در حال بیان احساسات زودگذر خود باشند. به لحظة حال اهمیت 
دهید و مثبت سخن بگویید. به احساس آنان احترام بگذارید. به دنبال 
تفاهم و همدلی باشــید، ولی الزم نیست حتمًا با آنان موافق باشید. از 

آنــان زیاد تعریف کنید، ایــن کار به آنان انرژی 
می دهد. از آنان حمایت و به آنان کمک کنید که 
ارزش خود را بدانند و خود را بیشتر دوست داشته 
باشــند. به ارتباطات خود جنبة هنری بدهید. از 

استعاره ها در ارتباطاتتان بیشتر استفاده کنید.

تیپ 5. کاشف و محقق

خصوصیات بــارز این تیــپ عبارت انــد از: پژوهشــگر، خردمند، 
ژرف اندیش، کنجکاو، ذره بین، زیرک، مستقل، واقع بین، اهل مطالعه، 
مشاهده گر، پیچیده، تمرکزگرا، شوخ طبع، بازیگوش، متفکر، اندیشمند، 
دارای افکار بدیع و نو، دانش طلب، جســت وجوگر، فکور، فلســفه گرا، 
دانش پژوه، نکته سنج، مصمم، جدی، تحلیلگر، حقیقت جو، بی اعتماد، 
نگران، اندوخته گرا، تیزهوش، عمیق، ناظر، عالقه مند به تنهایی، پرهیز 
از شرکت در فعالیت های اجتماعی، مشتاِق ذخیرة علم و دانش، اجتناب 
از پوچِی ناشی از کم اطالعی، اهمیت دهنده به کنترل احساسات، تمایل 

به حفظ استقالل و گذراندن امور با حداقل امکانات.
بــرای برقراری ارتبــاط مؤثر با این تیپ، به نیاز آنان برای داشــتن 
حریم خصوصی احترام بگذارید )و بدانید که اگر آنان تنهایی را ترجیح 
می دهند، به معنی طردکردن شــما نیســت(. اجازه دهید به راحتی 
اظهارنظر کنند. به خصوص دربارة احساساتشــان، فضا و زمان الزم را 
به آنان بدهید. به آهستگی و با تفکر به آنان نزدیک شوید و هیچ وقت 
برای ســریع تر تماس گرفتن و یا سریع تر تصمیم گرفتن به آنان فشار 
نیاورید. وقتی دربارة ایده ها و زندگی درونی صحبت می کنند، به آنان 
بپیوندید. دربارة اتفاقاتی که برای آنان افتاده است، هیچ پیش فرضی 
نداشته باشید. از آنان بخواهید که ارتباط مستقیم داشته باشند. با آنان 
صریح و رک حرف بزنید. به خاطر داشته باشید که ممکن است دلیل 
گوشــه گیری و گستاخی آنان این باشد که احساس راحتی نمی کنند. 
بدانید که ممکن اســت دلیل عصبانیت آنان و تکرار حرفشان، فشاری 

باشد که برای بیان افکارشان احساس می کنند.

تیپ 3. موفق و بازیگر

خصوصیــات بارز این تیپ عبارت اند از: موفقیت گرا، هدف گرا، 
بلندپــرواز، سیاســت مدار، عمل گرا،  نتیجه گــرا، جاه طلــب، 
انگیزه دهنده، تشــنة موفقیت، نگــران وجهه و محبوبیت خود، 
ریاســت طلب، فعال و پرانرژی، پرشور و شوق، اثرگذار، کامیاب، 
اهــل منطــق، منعطــف، دارای عزت نفــس و اعتمادبه نفس، 
احســاس و عاطفة کم، شــهرت طلب، توفیق طلــب اجتماعی، 
انگیزه بخش، برتری طلب، سازگار با محیط، بازیگر، نقش بازی کن، 
اهمیت دهنده به بازدهی و نتیجه، اجتناب از شکست، عاشق کار، 

عالقه مند به هم گرایی افکار برای حصول یک نتیجه.
برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ، از آنان در مورد کارهایی 
که انجام می دهند، قدردانی کنید. به آنان بگویید چه زمانی در 
مورد آنان و دستاوردهایشــان احساس غرور می کنید. در انجام 
کارها، به دست آوردن نتایج و به رسمیت شناخته شدن به آنان 
بپیوندید. وقتی مشــغول کار هستند، مزاحمشان نشوید. جدی 
و بــا اراده با آنان برخورد کنید. روی آینده و تالش و کوشــش 

تمرکز کنیــد. در مورد عواطف و 
احساسات با آنان حرف نزنید. در 
ارتباط با آنان رقابت و مســابقه 
ایجــاد کنیــد. کاری کنید که 
موفقیت را بیشــتر لمس کنند و 
بدانید که ممکن اســت دلیل عصبانیت آنان و تکرار حرفشان، فشاری موفقیت هایشان را برجسته کنید.

آنــان زیاد تعریف کنید، ایــن کار به آنان انرژی 
می دهد. از آنان حمایت و به آنان کمک کنید که 
ارزش خود را بدانند و خود را بیشتر دوست داشته 
باشــند. به ارتباطات خود جنبة هنری بدهید. از 
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پی نوشت
1. Enneagram

تیپ 6. اهل وفا و شكاک

خصوصیات بارز این تیپ عبارت اند از: وفادار، متعهد، امنیت مدار، 
مسئول، مضطرب، بدگمان، سخت کوش، سازمان دهنده، تیزبین، 
وظیفه شــناس، ارزیاب، بازرس، باپشــتکار، محتاط، متعصب، 
راست پندار، تأخیر در انجام کارها، شکاک، محافظه کار، بدبین، 
منفی باف، امین، معتقد، مســئولیت پذیر، دارای حالت تدافعی 
توأم با پرخاشــگری، نگهبان، عیب یاب، وفادار به دوستان خود، 
وفادار به باورهای خود، دارای وحشــت بی مورِد ناشی از توهم، 

عدالت طلب، وفاجو، قابل اعتماد، معنویت گرا و سنت گرا.
برای برقــراری ارتباط مؤثر با این تیپ، پایــدار و قابل اعتماد 
باشــید. به آن ها در مورد ارتباطی که با یکدیگر دارید، اطمینان 
دهید. افکار و احساساتتان را فاش کنید. از توجه آنان به مشکالت 
قدردانی و بــا قواعد و روندها موافقت کنید. پیش از شــروع با 
تصدیق مشکالتی که ممکن است رخ دهند، به آنان بپیوندید. تا 
جای ممکن صریح و رک باشــید )مبهم رفتار نکنید(. به آنان با 
دقت گوش کنید. دربارة نگرانی های آن ها قضاوت نکنید. لطیفه 
تعریف کنید و با آن ها بخندید. آن ها را به آرامی وارد تجربه های 
جدید کنید. در برابر واکنش های بیش از حد آن ها، بیش از حد 

واکنش نشان ندهید.

تیپ 8. سلطه جو و چالشگر

خصوصیات بارز این تیپ عبارت اند از: رئیس، چالشــگر، مقتدر، 
خودبســنده، سرنوشت ساز، خودرأی، کله شــق، مواجهه گر، قاطع، 
مســتقل، اهل عمل، اســتوار، اهل رقابت، واقع بیــن، صریح، ُرک، 
حیله گر، ُمصّر، خودسر، مبارزه طلب، خشمگین، غضبناک، بی باک، 
صاحب اختیار، دست ودل باز، ســازنده، استوار، الهام بخش، پیشگام، 
رهبر، متکی به خود، افراطی، قاطع، پشتیبان، تأمین کننده، کارفرما، 
خودکامه، لجوج، سرســخت، دارای روحیة شکست ناپذیر، جنگجو، 
قدرت طلب، راسخ، بااراده، بزرگ منش، هدایت کننده، جسور، شجاع، 
قاطع، رک گو، پرکار، ســخت گیر، مســتبد، تندخو، خودبزرگ بین، 

پرخاشگر و مقابله گر.
برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ، در عین نرمی و انعطاف پذیری، 
رک و صریح باشــید. در مشکالت، با احساس درد درونی او همدلی 
کنید. در انجام کارها با او همکاری کنید. به او اجازه دهید تنها باشد. 
از همکاری هــای او قدردانی کنید، اما چاپلوســی نکنید. او معمواًل 
به شــکل یک مدعی سخن می گوید. این موضوع را به عنوان حمله 
و بی احترامــی به خودتان تلقی نکنید. اگر او فریاد می زند )ناســزا 
می گویــد یا خوش حالی می کند(، بدانیــد که منظور خاصی از این 

کارش ندارد، بلکه فقط می خواهد خودش باشد.

تیپ 9. صلح طلب و میانجی

خصوصیــات بارز این تیــپ عبارت اند از: میانجــی، راحت طلب، 
متواضع، پذیرا، دلگرم کننده، سازگار، خوش خیال، صبور، ثابت قدم، 
بی خیال، ســاده، بی ریا، قانع، آرامش بخش، آرمان خواه، فارغ البال، 
مســالمت جو، بی تفاوت، منفعل، پرخاشــگری منفعالنه، محتاط، 
کم حرف، بی طرف، آرام، تنبل، خاکی، مســئولیت گریز، خونســرد، 

کسل و بی حال.
برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ، از برخورد از موضع قدرت، 
بی صبری کردن و اعمال فشار پرهیز کنید. چنانچه احساس کردید 
آنان در مورد انجام کاری که قبول کرده اند بی میل )مخالف( هستند، 
اجــازه دهید آن را انجام ندهند. اگر می خواهید آنان کاری را انجام 
دهند، حواستان باشــد، طرز درخواســتتان برای آنان بسیار مهم 
اســت. آنان از انتظارات و فشار خوششان نمی آید. دوست دارند به 
حرف های شما گوش دهند و به شما کمک کنند، اما از این ویژگی 
آنان سوءاستفاده نکنید. حرفشان را قطع نکنید، حتی اگر توضیحات 
اضافه و بدیهی می دهند. به اندازة کافی برای تصمیم گرفتن و انجام 
کارها به آنان مهلت بدهید. بدون کنایه و قضاوت می توانید به آنان 
ایــراد بگیرید. آنان را در آغوش بگیرید و محبت خود را به شــکل 
فیزیکی ابراز کنید. این کار باعث می شود آنان احساساتشان را بهتر 
بشناســند. آنان بحث خوب را دوســت دارند، اما نه تقابل و بحث 

رقابتی، سخت گیر و قانونمند نباشید.

تیپ 7. ماجراجو و خوش باش

خصوصیات بــارز این تیپ عبارت اند از: تنوع طلب، مشــتاق، 
خوش گــذران، پرکار، مشــغول، خودانگیخته، ســربه هوا، اهل 
بریز و بپــاش، اهل دل، خوش بین، معاشــرتی، چابک، حراف، 
مسئولیت گریز، افراطی، تفنن طلب، انرژی بخش، کلیت گرا، دارای 
شور و شــوق، خوش خو، خوش قلب، پرانرژی، شلوغ، برون گرا، 
اجتماعی، خوش باش، ســطحی، خالق، بداهه گو، حاضرجواب، 
حواس پرت، ســاده لوح، خوش نیت، خوش مشــرب و سرشار از 

تحرک.
برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ، در خوش بودن و تجسم 
امکانات جدید به آنان بپیوندید. به داســتان ها و ایده های مثبت 
آنــان گوش دهید و از آنان قدردانی کنید. به آنان بگویید که از 
آنان چه می خواهید و چــه انتظاری دارید. از آنان در برخورد با 
موقعیت ها و فعالیت های پرزحمت حمایت )پشتیبانی( کنید. به 
پیشنهادهای آنان گوش کنید و هیچ گاه روی انجام کارها به یک 
شیوة خاص اصرار نکنید. با آنان همراهی کنید و در انجام کارها 

آنان را آزاد بگذارید. به آنان نگویید 
که چه کاری انجام دهند. هیچ وقت 
ســعی نکنید آنــان را تغییر دهید 
)آنان را به همان شــکل بپذیرید(. 
انعطاف داشته باشید و تنوع طلبی 
ایجاد کنید. در ارتباط با آنان شاد و 

خالق باشید.

سلطه جو و چالشگر

آنان را آزاد بگذارید. به آنان نگویید 
که چه کاری انجام دهند. هیچ وقت 
ســعی نکنید آنــان را تغییر دهید 
)آنان را به همان شــکل بپذیرید(. 
انعطاف داشته باشید و تنوع طلبی 
ایجاد کنید. در ارتباط با آنان شاد و 

اهل وفا و شكاک
خصوصیات بارز این تیپ عبارت اند از: وفادار، متعهد، امنیت مدار، 

بی خیال، ســاده، بی ریا، قانع، آرامش بخش، آرمان خواه، فارغ البال، 
مســالمت جو، بی تفاوت، منفعل، پرخاشــگری منفعالنه، محتاط، 
کم حرف، بی طرف، آرام، تنبل، خاکی، مســئولیت گریز، خونســرد، 

برای برقراری ارتباط مؤثر با این تیپ، از برخورد از موضع قدرت، 
بی صبری کردن و اعمال فشار پرهیز کنید. چنانچه احساس کردید 
آنان در مورد انجام کاری که قبول کرده اند بی میل )مخالف( هستند، 
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