
آقای مهبد کامکار

نتیجه تست ایناگرام

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

قطبینو

یادداشت

...................

...................

...................

...................

...................

نتیجه

...................

...................

...................

برگزار شده توسط

فردگرا



قطبینو سامانه آنالین ارزیابی و آزمون

تاریخ گزارش

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

www.qotbino.com

تست تشخیص شخصیت انیاگرام

 تست انیاگرام که با نام های مختلف از جمله اینیاگرام و تست آناگرام نیز معروف است، یک آزمون برای تعیین

مدل شخصیتی است که در نحوه تفسیر افراد جهان و مدیریت احساساتشان، الگویی را توصیف می کند. به

عبارت دیگر، انیاگرام یک چارچوب شخصیتی است که می تواند به شما در درک سایر افراد و دلیل رفتار آنها از

راه های خاص کمک کند. این آزمون ۹ نوع شخصیت مختلف را توصیف می کند و نقش های هر یک از این

تیپ ها را در یک نمودار ۹ گوشه ای توصیف می کند که به نشان دادن چگونگی ارتباط تیپ های مختلف با هم

کمک می کند. نام انیاگرام از یونانی آمده است: "انیا" کلمه یونانی برای ۹ است و "گراما" به معنی چیزی است

که ترسیم یا نوشته شده است.

به گفته انیاگرام، هر یک از ۹ نوع شخصیت با یک باور خاص در مورد چگونگی عملکرد جهان تعریف می شود.

این اعتقاد اساس جهان بینی یک شخص را تشکیل می دهد و منظری است که از طریق آن جهان و افراد اطراف

خود را می بینند. باورهای اصلی ما لزومًا نادرست نیستند، اما محدود کننده هستند. درک نوع انیاگرام و

چگونگی رنگ آمیزی درک ما می تواند به ما کمک کند تا چشم اندازها و رویکردهای خود را بطور موثرتر

گسترش دهیم. همچنین فهمیدن نوع انیاگرام یک فرد به ما کمک می کند تا ببینیم که چرا افراد به روش

خاص خود رفتار می کنند. همان رفتارهایی که از برخی افراد سر می زند و بنظر ما متناقض به نظر می رسد.

هر نوع انیاگرام مجموعه ای از اعتقادات اصلی را شامل می شود که افراد را به انجام اقدامات و تصمیم گیری های

خاص هدایت می کند. انیاگرام همچنین به ما کمک می کند تا درک کنیم مردم چگونه به استرس واکنش نشان

می دهند.این آزمون با تشریح چگونگی سازگاری و پاسخ هر یک از افراد در موقعیت های استرس زا، امکان درک

افراد را به ما می دهد. انیاگرام فرصت هایی را برای پیشرفت شخصی نشان می دهد و پایه و اساسی برای درک

دیگران را فراهم می کند.

معرفی تست تشخیص شخصیت انیاگرام

 انجام تست انیاگرام چه کمکی به ما می کند؟

باید بدانید هر آنچیزی که درباره خودتان نمی دانید، می تواند

به شما و روابطتان آسیب برساند. مدل انیاگرام یک سیستم

شخصیت شناسی در قدیم است که با دقتی عجیب و

باورنکردنی نشان می دهد که شخصیت شما چگونه کدگذاری

شده است. از این رو با انجام این آزمون می توانید متوجه شوید

که نقاط قوت و ضعف شما کجاست و چگونه می توانید بهترین

خودتان باشید. تحلیل تست انیاگرام به شما خصوصیات و

ویژگی شخصیتی تان را در شرایط و موقعیت های مختلف بیان

می کند.
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معرفی تیپ چهارم - فردگرا:

 تیپ چهاری های انیاگرام شیفته ی چیزهایی هستند که در

دسترس نیستند و به دست آوردن شان دشوار است. ایده آل

آنان هرگز در اینجا و اکنون وجود ندارد، آنان همواره یا به

فکر معشوقی هستند که در کنارشان نیست و یا به یاد

دوستی هستند که از دست رفته است.

آنان دوست دارند خاص جلوه کنند و به همین دلیل از هر

چیزی که معمولی به نظر برسد، اجتناب می کنند. و نیز از

زندگی عادی و روزمره ناراضی و گریزان اند. آنان اغلب

احساس می کنند که بد فهمیده می شوند و تنها هستند.

تیپ چهاری های انیاگرام دارای پارادکس جاذبه و دافعه

هستند؛ به این معنی که تالش می کنند تا آنچه دوست دارند

را به دست بیاورند، و سپس آن را پس بزنند. بدین سان

احساس فقدان و بی اعتنایی در ایشان پدیدار می شود. و نیز

حساسیت و عمق احساسات آنان افزایش می یابد و ایــن گونه

 است که تیپ چهاری ها به خوبی می توانند با دیگران ابراز همدردی کنند. آنان با خیال پردازی از زندگی روزمره

فراتر می روند. و برای ترک وضعیت ماللت بار موجود، به هنر و کارهای پر شور و شرار روی می آورند. در واقع

خلق و خوی ویژه، عادت های خاص، سلیقه، پوشش و تفریحات منحصر به فرد ایشان، بر اعتماد به نفس

پایین شان نیز سرپوش می گذارد.

تیپ چهار انیاگرام این قابلیت را دارد که زندگی ای شورمند و خالق برای خود ایجاد کند و نیز به دیگران در

مورد دردی که می کشند کمک کند.

به تیپ ۴ انیاگرام اجازه دهید تا خاص و خالق باشد.

تیپ چهار انیاگرام را بهتر بشناسیم

افراد تیپ ۴ انیاگرام بر این باورند که باید عشق گمشده و یا موقعیت منحصر به فرد خود را بازیابند و اینگونه

می توانند با پیدا کردن عشق و یا موقعیتی بی نظیر و خاص آرزوهای خود را برآورده سازند. بنابراین تیپ چهار

انیاگرام افرادی رمانتیک، آرمانگرا، عمیقا احساساتی، همدل و قابل اعتماد هستند. آنها همچنین می توانند

دراماتیک و گاهی در خود فرورفته باشند.
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 تمرکز و توجه

چه چیزی را از دست داده است.

درس زندگی

دوباره دریافتن یگانگی لحظه ی حال با قدردانی و شکرگزاری از آنچه در اینجا و اکنون رخ می دهد. احساس

کردن تجربه ها در بدنتان، به جای افراط کردن در قصه هایی درباره آنچه رخ می دهد. و پذیرفتن خود، همانگونه

که هستید؛ بدون نیاز به اینکه انسانی خاص و یا منحصر به فرد باشید.

سبک صحبت کردن

افراد تیپ چهار انیاگرام بیانگر احساسات هستند، فردگرا و احتماًالدرونگرا هستند. همچنین دیگران می توانند

هوش و خالقیت آنان را درک کنند. تیپ چهار انیاگرام بیش از حد از وضعیت حاضر ناراضی و بسیار حساس

هستند.

سخنی که افراد تیپ چهار انیاگرام درباره خودشان به ما می گویند

    • من در آرزوی آنچه از دست رفته و یا دست نیافتنی است، هستم..

    • احساس عمیق طرد و رهاشدگی من، به این باور ترجمه می شود که؛ من هرگز کامل نخواهم بود.

    • به آنچه دیگران دارند و من ندارم غبطه می خورم و به آن صورتی ایده آل، خیالی و شاعرانه می دهم.

    • تجربیات معنادار و اصیل برای من ضروری هستند.

    • رنج من مرا از دیگران جدا می کند.

در تعامل با افراد تیپ ۴ انیاگرام

    • حساسیت عاطفی، خالقیت و آرمان گرایی آنها را درک کنید.

    • احساسات و واکنش های خود را آشکار کنید و نشان دهید؛ از منطقی بودن بیش از حد خودداری کنید.

    • زمانی که افراد تیپ ۴ انیاگرام ناراحت هستند ممکن است همه سخنانشان مطابق با واقعیت نباشد؛ چرا

که براساس احساسات لحظه ای ابراز می شوند.

    • زمانی که تجربه آنان از آنچه از دست رفته است را تایید می کنید، به لحظه حال بازگردید و مثبت باشید.

    • به دنبال درک کردن و همدلی باشید بدون اینکه الزاما موافق باشید.

افراد تیپ چهار انیاگرام غالبا احساس اشتیاق، سودازدگی یا حسادت برای آنچه از دست رفته است را تجربه می 

کنند. آنها به دنبال معنا و عمق در روابط، کار و یا تالششان برای خالقیت شخصی هستند.

ویژگی های تیپ فردگرا:
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 جمله ی کلیدی

اگر بتوانید عشق ایده آل و یا شرایط بی عیب و نقص را بیابید، احساس دوست داشته شدن، تمامیت و

کامل بودن می کنید.

 مکانیزم دفاعی

تیپ ۴ انیاگرام با استفاده از روش درون فکنی به دنبال اجتناب از معمولی بودن و حفظ تصویری قابل اعتماد و

معتبر از خود هستند. درون فکنی مثبت به آنان کمک می کند تا بر احساسات کمبودی که بر اثر جستجوی

ارزش در روابط و یا تجربیات ایده آل احساس می کند غلبه کنند. با استفاده از درون فکنی منفی، آنان تمایل به

سرزنش خود بابت همه آنچه در روابط شخصی شان به خوبی پیش نمی رود، دارند.

 تمرین آگاهی

عادات ذهنی و یا مرکز توجه خود را با کمترین قضاوت ممکن مشاهده کنید. این سواالت را از خود بپرسید و

همزمان به احساسات خود و نیز به واکنش بدنتان توجه کنید.

چگونه توجه و انرژی خود را متمرکز بر چیزهایی کرده ام که از دست رفته اند؟

در چه شرایطی و به چه شیوه هایی من احساس آرزوی شدید و احساس حسادت را تجربه می کنم؟

چگونه معمولی بودن و این جهانی بودن را بی ارزش و خوار می شمارم؟

آیا من از خاص و منحصر به فرد بودن احساس غررو می کنم؟ یا از کمتر از ایده آل خودم بودن، احساس شرم

می کنم؟

در چه شرایطی و به چه شیوه هایی من دچار سوء تفاهم شده ام؟

مکانیزم دفاعی چالش نقاط قوت

درون فکنی

ویژگی های  شخص یا شیء را بطور

ناخودآگاه در روان خود گنجانده و به

خود نسبت می دهد.

بداخالق

انزوا طلب

در خود فرورفته

بیش از حد حساس

سختگیر

ناراضی از آنچه هست

خالق

همدل

آرمانگرا

توانایی درک عواطف عمیق

شفقت
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 از هم گسیختگی هنگامی اتفاق می افتد که این افراد تحت استرس شدید و جدی باشند پس باید روش های

مهار و کنترل این استرس رو یاد بگیرند. تحت شرایط پرفشار تیپ چهار دیگر تیپ چهار نیست و همه اینها

می تواند خیلی سریع اتفاق بی افتد.

تیپ چهار برای پیدا کردن و آرامش خود هر چند وقت یکبار به خلوت نیاز دارد اما اگر این خلوت خیلی

طوالنی شود واقعًا برایش بد است. در واقع خودشان را کامًال از بقیه دور می کنند و گوشه گیر می شوند، در واقع

از جهان اطراف خودشان کناره گیری می کنند!

وقتی چنین اتفاقی بیفتد مسائل را زیر سوال می برند و همه جزئیات روابط و زندگی شخصیشان را مورد بررسی

قرار می دهند و نتیجه ی این کار تبدیل به یک استرس درونِی شدیدتر می شود. این افراد باید مطمئن شوند که

ارتباط با بقیه وقت گیر و آزار دهنده نیست و در روابط می توانند خوب عمل کنند، باید زمان کمی را برای

خودشان باشند و سپس از فشار آوردن به خودشان در هر زمینه ای خودداری کنند. در واقع باید بدانند اصًال

الزم نیست برای خوب بودن و ثبات داشتن خودشان و اطرافیان را اذیت کنند. همه ما گاهی به استراحت نیاز

داریم و الزم است به این فکر کنیم که چقدر تا اینجای کار خوب بوده ایم و خوب عمل کرده ایم، نه اینکه چقدر

میتوانستیم بهتر باشیم و نبودیم!!

راهکارها و پیشنهادات توسعه فردی:

 • به احساسات خودتون توجه زیادی نکنید؛ یادتان باشد احساسات شما فقط گویای حاالت شما هستند و

الزم نیست در آنها غرق شوید چون هر لحظه ممکن است تغییر کنند و نیازی نیست که خودتان را با

احساساتی که دارید همسان کنید.

• در روابط خودتان حس خیرخواهی و همکاری را پرورش دهید. این کار را با متوقف کردن کار در یک روز

پر مشغله انجام بدهید تا با کسی که واقعًا دوستش دارید، تماس بگیرید. الزم نیست یک کار عجیب و

تماشایی انجام بدهید. فقط چند لحظه در کنار هم آرام باشید. با انجام همچین کاری شما به فرد دوست

داشتنی و مطلوب تری تبدیل می شوید و احساس بهتری نسبت به خودتان خواهید داشت.

• عزت نفس و اعتماد به نفس فقط از انجام کارهای مثبت بوجود می آید؛ خودتان را در راه انجام کارهای

خوب قرار بدهید. ممکن است همیشه حس کنید به زمان بیشتری نیاز دارید اما یادتان باشد تا دیر نشده

باید دست بجنبانید، کاری را انجام بدهید که حس و نتیجه مطلوبی برای شما به همراه داشته باشد.

• از مکالمات طوالنی در تصورات خود پرهیز کنید؛ اینکه طوالنی مدت در تصوراتتان با خودتان صحبت

کنید بویژه اگر این صحبت ها منفی یا بیش از حد عاشقانه باشد، می توانند تاثیر زیادی روی دنیای واقعی

شما بگذارند.سعی کنید به جای وقت گذراندن در تصورات خودتان، برای دنیای واقعی وقت بگذارید و

روابط واقعی را شروع کنید.
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 شخصیت تیپ ۴ای به دلیل ویژگی های شخصیتی اش خواهان تمایز و متفاوت بودن از بقیه است. او شغلی را

می پسندد که دارای نبوغ و خالقیت باشد و به طور منحصر به فرد کسب درآمد کند. او مشتاق است تا به کاری

بپردازد تا در آن کار ایده ها و دیدگاه ویژه اش را ارج بگذارند. در تیپ ۴ای بازدهی کارش مستقیما به روحیاتش

بستگی دارد. چنان چه به سرعت کارش می تواند از یک وضعیت روحی آشفته او آسیب ببیند. او خواهان ارتباط

با افرادی است که بر کیفیت کارش بیفزاید. از کارهای معمول و روزمره بیزار است و احساس حقارت می کند.

نسبت به رقبا و همکارانش می تواند حالت گزنده و تهاجمی داشته باشد. تیپ ۴ای ها به اصالت و عمق بها

می دهند و به همین منظور باید کار برای آن ها صورت ارزشمند و اصیلی به خود بگیرد. حتی اگر این کار،

فعالیتی عادی باشد، باید به شکل چالش برانگیز باشد تا عالقه تیپ ۴ را برانگیزد. تیپ ۴ برخوردار از استعداد و

خالقیتی زیباشناختی است که می بایست آن را به کار بگیرد. این خالقیت در او بشدت با احساساتش در

آمیخته است. با این ویژگی ها، این تیپ از کارهای گروهی استقبال نمی کند و به این شیوه بر تمایزش تأکید

می کند.

مشاغل تیپ ۴:

روان درمانگر

پزشک

مربی یوگا

هنرمند

موسیقیدان

نوازنده

نویسنده

گرافیست

بطور کلی مشاغل خالقانه
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بال راست و بال چپ:

 تیپ هایی که در دو طرف تیپ اصلی قرار گرفته اند را بال انیاگرام می نامند. اعتقاد بر این است که بال ها

نمایانگر سبک های شخصیتی مرتبط هستن، که می توانیم به آنها تغییر شکل بدهیم تا وجوه جدیدی از

خودمان را شکل دهیم. بسیاری از افراد عالوه بر تیپ اصلی خودشان، با توصیف یک یا هر دو باِل خود، به شدت

شناسایی شده و شخصیتشان کامًال مشخص خواهد شد! به عالوه درِک تأثیر بال می تواند به فرد کمک کند تا

زوایای دیگری از شخصیت خود رو دریابد.

بال راست: تیپ ۵ - پژوهشگر

بال چپ : تیپ ۳ - موفق

 تیپ پنجی های انیاگرام قدرت را در دانش می بینند. و دارای اطالعات تخصصی و

قدرت تجزیه و تحلیل باالیی هستند. آنان مشتاق کشف رازهای جهان هستند و

حتی دوست دارند در مورد احساسات نیز تفکر کنند. آنان نیازشان به جدا ماندن

از احساسات را به اشتباه، یک ویژگی معنوی از جنس وارستگی برمی شمرند.

ایشان معموال در زمان تنهایی احساس کسالت نمی کنند؛ زیرا زندگی ذهنی

فعالی دارند. آنها ترجیح می دهند مشاهده گر آنچه می گذرد باشند؛ و خود را با آن

درگیر نکنند. همواره از بیرون به قضایا نگاه می کنند، و این نوِع مواجهه، موجب

فاصله گرفتن ایشان از مسائل و رویدادهای زندگی می شود و نیز این تصور را در

ذهن شان ایجاد می کند که تحت تاثیر ترس ها و تمنیات نفسانی قرار نخواهند

گرفت.

 تیپ  سه ای های اینیاگرام دوست دارند بهترین باشند. آنان می خواهند به دلیل

موفقیت ها و توانمندی ها ی شان مورد عالقه ی دیگران باشند. آنان ارزش خود را

در کاری می بینند که انجام می دهند و نیز در شهرتی که به تبع آن کار کسب

می کنند. اهل رقابت اند، و شیفته ی تصویر خود به عنوان فرد موفق و توانا در

رقابت ها هستند. عمومًا در ذهن دیگران، توانمندتر از آن چیزی که هستند به

نظر می رسند. البته با وجود آنکه دوست دارند رقابت کنند، هم تیمی های بسیار

خوبی نیز هستند.
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تمایل در استرس: تیپ ۲ - امدادگر

 وقتی که تیپ چهار انیاگرام تحت استرس قرار می گیرد، خیلی بیشتر از حد معمول بر روی اطرافیانش متمرکز

شده و به سطح ناسالِم تیپ دو تجزیه می شود.

احساس استقالل آنها می تواند ارزش کمتری پیدا کند، چون به امید پیدا کردن هدفی سعی دارند با بقیه ارتباط

برقرار کنند. آنها حتی ممکن است خودشان رو در حالت کمک بیابند! به جای این که در حد نرمال و صادقانه

به دیگران کمک کنند و برای آنها مفید باشند، سعی می کنند زندگی خودشان را فدا کنند. بخاطر این که

دلشان میخواهد حس کنند مفید هستند و وجودشان در زندگِی بقیه بسیار ضروری است و تمام این کارها

می تواند منجر به ناراحتی افراد دیگر شود!

از طرفی دیگه نوع چهار می تواند به شدت خودمختار شود، احساس انکه حق با آنهاست و دیگران کامًال اشتباه

می کنند. معموًال افراد این تیپ در حالت نرمال به دنبال عدالت و انجام دادن کارها از روش صحیح هستند اما

وقتی در سطح ناسالم و تحت استرس باشند خشن و سخت گیر می شوند. آنها حس می کنند خودشان پایه و

اساس همه چیز هستند و فقط کارهای خودشان صحیح است و باید انجام شود.

به اطرافیان خودشان شک می کنند و مدام ارتباطاتی که دارند را زیر سوال می برند و به دنبال روش هایی برای

اثبات این احساسات هستند! حتی ممکن است اطرافیان خودشان را مورد آزمایش قرار بدهند و سواالتی از آنها

بپرسند که ببینند آیا واقعًا برای آنها مهم هستند یا خیر!! مطمئنًا این کارها باعث می شوند که فشار زیادی به

روابط آنها وارد شود.

تمایل در امنیت و رشد: تیپ ۱ - کمالگرا

 کمال گرایان در انیاگرام همیشه در تالشند تا کارها را به بهتر شکل ممکن انجام دهند و به شدت از اشتباه در

کارها دوری می کنند. آنان وظیفه  شناسانی با استاندارهای اخالقی باال هستند. و مدام به بایدها و نبایدها می 

اندیشند. معیارهای درونی سختی برای شایستگی و درستی دارند و از خود انتظار دارند تا طبق آن معیارها

زندگی کنند. آنان خود را مقید می دانند تا کارهایی را که به عهده گرفته اند، بی عیب و ایراد انجام دهند.

آنان انتقاد درونی شدیدی از خود دارند، به این انگیزه که همواره درست و سالم باشند. ایشان در هنگام تصمیم 

گیری، نگرانی و ترس زیادی را تجربه می کنند؛ مبادا که تصمیمی اشتباه اتخاذ کنند.

کار و انجام وظایف برای آنان از ارجحیت باالتری نسبت به احساسات برخوردار است. برای ایشان معموال اول

کار مهم است و بعد تفریح، حتی اگر الزم باشد از عالئق خود می گذرند تا کارها انجام شوند.قدرت بسیار باالیی

در انتقاد کردن دارند، زیرا بر این باورند که همه چیز باید متعالی و در حد کمال خود باشد. تیپ یک انیاگرام

این قابلیت را دارد که یک قهرمان اخالقی و منتقدی سازنده باشد. به تیپ یک انیاگرام اجازه دهید تا روند

کارها را بهبود بخشد.
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توضیحات عنوان سطح

 عمیقًا خالق هستند، خودشان و جهان اطراف را ابراز می کنند. ویژگی های کلی: الهام 

بخش، قادر به تبدیل تجربیات خودشان به چیزی با ارزش، خوِد خالق و توانایی

تجدید و بازسازی خود.

آزادی
سطح یک

سالم

 بسیار خودآگاه و درونگرا هستند و همیشه در مورِد هویت خودشان جستجو می کنند.

ویژگی های اصلِی آنها: آگاهی از احساسات و انگیزه های درونی، حساس شهودی،

مالیم، با حوصله و دلسوز.

توانایی

روانشناختی

سطح دو

سالم

 کامًال فردگرا و خودرای، شخصیتی انسانی با احساسات صادقانه هستند. ویژگی های

کلی: نگاهی غیرقانونی به خود و زندگی، در حالی که می تواند جدی باشد شوخ طبع

هم هستند، هم میتواند آسیب پذیر باشد هم از نظر احساسی قوی.

ارزش اجتماعی
سطح سه

سالم

 دارای یک جهت گیری هنری است و عاشقانه زندگی می کند و برای پرورش

احساساِت شخصِی خودش یک محیط زیبا می سازد. ویژگی های کلی: احساسات پرشور

و تخیالت بلندپروازانه دارد.

عدم تعادل

نقش اجتماعی

سطح چهار

متوسط

 برای برقراری ارتباط با احساسات خودشان همه چیز را در درونشان نگه می دارند و

شخصًا خودشان مسئول کارها می شوند. ویژگی های کلی: درونگرا، حساس، خجالتی و

خودآگاه، قادر به خودجوش بودن نیستند.

کنترل بین فردی
سطح پنج

متوسط

 فکر می کنند که با بقیه فرق دارند و زندگیشان مثل بقیه نیست. افکار مالیخولیایی

سراغشان می آید و دچار فروپاشی احساسی می شوند. ویژگی های کلی آنها: زندگی در

دنیایی تخیلی، غیرمولد، ترحم به خود و دشمن انگاری دیگران منجر به افراطی شدن

آنها می شود، از کار افتاده.

جبران افراطی
سطح شش

متوسط

 وقتی رویای آنها شکست می خورد عصبانی و افسرده می شوند و با خودشان و بقیه

بیگانه می شوند. ویژگی های کلی: شرمنده از خود، خسته و از کار افتاده، فلج عاطفی.
تخلف

سطح هفت

ناسالم

 عذاب ناشی از تحقیر خود، نفرت از خود و افکار روحی، در حقیقت برای آنها همه

چیز منبع عذاب است! ویژگی های کلی این دسته: مقصر دانستن دیگران، دور شدن از

افرادی که قصد کمک به آنها را دارند.

وسواس
سطح هشت

ناسالم

 احساس ناامیدی و خود مخربی دارند! احتماًال برای فرار از احساسات بد به سمت

الکل و مواد مخدر روی می آورند. ویژگی های آنها: بسیار افراطی هستند، دارای

اختالالِت شخصیتی و افسردگی هستند و خودشیفته می شوند.

تخریب
سطح نه

ناسالم


