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 چکیده:

(در بین دانشجویان (RHETI,Version2.5شخصیتی انیاگرامو روایی پرسشنامة  هدف از این تحقیق هنجاریابی و بررسی پایایی

است. ابتدا سؤاالت پرسشنامه به فارسی ترجمه شد، سپس هر یك از سؤاالت از لحاظ فرهنگی مورد   های شهر تهراندانشگاه

نفر از دانشجویان  044ن به این هدف ارزیابی قرار گرفت و هیچیك مغایر با شرایط فرهنگ ایرانی تشخیص داده نشد. برای رسید

های منتخب شهر تهران )دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتی شریف ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه دانشگاه

امه اند، به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنمشغول به تحصیل بوده 7881-88امام حسین( که در سال تحصیلی 

های آمار توصیفی )میانگین , شخصیتی انیاگرام، را تکمیل نمودند. شیوه مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی است و از روش

 های آمار استنباطی )ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون( استفاده گردید.انحراف استاندارد، دامنه تغییرات( و روش

جه به ضرایب اعتبار محاسبه شده و با در نظر گرفتن حجم باالی پرسشنامه، سؤاالت مقیاس ها از نتایج حاکی از آن است که با تو

گانه پرسشنامه انیاگرام بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ های نههمسانی درونی برخوردار هستند، به نحوی که اعتبار مقیاس

 نتایج بسیار قوی است. "جمالت دو گزینه ای"ای هبوده است، که این طیف در میان آزمون 4584تا 45.7بین 

 

 روایی، پایایی ،شخصیتی انیاگرامپرسشنامة  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

(. شخصیت به عنوان یك 7884، 2و روبرتو 1شناسی است)مایلیی شخصیت، هدف نهایی و پیچیده ترین دستاورد رواندرک مسأله

فت شخص، خلق و خو، نیروی عقالنی و بدنی است که باعث سازگاری بی نظیر فرد با محیط سازمان کم و بیش ثابت و پایدار از ص

 (.7817به نقل از رحمانی شمس ،  7714،  3می شود)آیزنك

ها می شود. های روانی، چگونگی گسترش و تجلّیات آنتشخیص شخصیت در بسیاری از موارد موجب روشن شدن علل بیماری

صیت مستلزم آن است که روش هایی برای ارزیابی صفات مربوط به آن درست باشد. در حال حاضر البته مطالعه و شناخت شخ

ها با فرهنگ جامعه ای است که آزمون در آن به کار می رود. از آنجایی که ها، مطابقت آنیکی از مسائل مهم در مورد ارزش آزمون

رفتارهای فرد نیز وابستگی زیادی به فرهنگ وی دارد. اساسًا  ی وابسته به فرهنگ است، عالیم و معنایشناسی یك رشتهروان

معنای هر یك از نمره های آزمون ارتباط مستقیمی با میزان تشابه بین فرد آزمودنی و گروه نمونه هنجاریابی دارد. مقایسه در 

 –اهتی وجود داشته باشد)گراثصورتی امکان پذیر خواهد بود که بین فرد یا گروه مورد آزمایش و گروه نمونه هنجاریابی، شب

 (.7888به نقل از شیخی  7774مارنات ، 

گوید که هر کسی بررسی خداوند در قرآن کریم انسان را به خودشناسی دعوت می کند، خودشناسی قرآن کریم نه تنها به ما می

داند، به طور مثال آیه وک نفس میکند ببیند برای فردایش چه فرستاده است، بلکه بهترین راه را همین معرفت نفس و سیر و سل

، در واقع سفر درونی در نفس خویش را راهی برای نجات "یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم"فرماید: سوره مبارکه مائده می 501

ن کند. به عبارت دیگر این آیه به این موضوع اشاره دارد که نزدیکترین راه به سوی حضرت حق همیاز ضاللت ها معرفی می

 (. 5511است و باید قدم در خود نهاد و در آن سیر کرد تا به مقصود نائل آمد)مطهری، "خود"

 خود است. "تیپ شخصیتی"رساند شناخت شماری که افراد را به این هدف میهای بییکی از ابزارها و راه

 

 اهداف پژوهش

 هدف کلی پژوهش:

 های منتخب شهر تهرانبین دانشجویان دانشگاهدر شخصیتی انیاگرامبررسی روایی و پایایی پرسشنامة 

 اهداف فرعی

 های منتخب شهر تهرانبرای سنجش شخصیت دانشجویان دانشگاه انیاگرام شخصیتیتبین صالحیت پرسشنامة 

 گانه شخصیت اینا گرام بر اساس جنسیت 9تبین تفاوت بین میانگین نمرات  دانشجویان در هر یك از تیپ های 

 

 سواالت پژوهش:

 سوال  اصلی پژوهش:
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3Eysenck,H.J. 
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 آیا تمام سؤاالت پرسشنامه برای سنجش شخصیت دانشجویان ایرانی مناسب است؟

 سواالت فرعی پژوهش:

 آیا پرسشنامه انیاگرام در ایران از روایی و پایایی مناسب برخوردار است؟ 

 ساس جنسیت تفاوت وجود دادر؟گانه شخصیت ایناگرام  بر ا 9آیا بین میانگین نمرات  دانشجویان در هر یك از تیپ های 

 

 

 معرفی نظریه انیاگرام

کند. این روش نه تنها مفید و مؤثر شخصیت اصلی انسان و روابط پیچیده آن را ترسیم می 7انیاگرام یك شکل هندسی است که 

مفصل و جامع بیان ای در خودیابی و خودشناسی است، بلکه چگونگی رسیدن به خود سالم و مقام واالی انسانی را نیز به گونه

شناسان امریکای شمالی و جنوبی مورد مطالعه و کند. انیاگرام پدیده بسیار جدیدی است که از سوی پژوهشگران و روانمی

ای های اسطورهشناسی عارفانه و عالمانه فرهنگهای علمی و تجربی قرار گرفته است. ولی سرچشمه اصلی آن در انسانبررسی

های بسیاری به منظور بازیافت ریشه اصلی انیاگرام مطرح شده ها و انجام پویشه است. تصورات، پیش بینیهای مختلف نهفتملیت

گری دارد، برخی بر این باورند که از یونان باستان سرچشمه گرفته و زیر بنای ایدئولوژی است. بعضی معتقدند که ریشه صوفی

یونانی به  –تردید فردی که شکل انیاگرام را به دنیای امروز آورد، فردی روسی بیفیثاغورثی، افالطونی و نئو افالطونی دارد. اگرچه 

ای های بسیار دور اسطورهشناختی انسان در زمانمیالدی(است. او معتقد بود که علم کامل روان .781نام گوردجیف)متولد سال 

ای از دوستان خود یك گروه پژوهشی به نام اه عدهپیدایش یافته اما این دانش در طول تاریخ گم شده است، بر این باور همر

ای بود. نتیجه این پژوهش کشف گران در جست و جوی حقیقت تشکیل داد که هدف آن پیدا کردن منطق عقالنی اسطورهپژوهش

 (.   7881شکل هندسی انیاگرام بوده است)دقیقیان،

 

 کاربرد نظریه انیاگرام

 ها عبارتند از: اگرام موارد استفاده متعددی دارد که مهم ترین آنهای شخصیتی انیهای تیپشناخت ویژگی

 خودشناسی و رشد شخصیت -

اِشان و حتی ها شده و روابط، زندگی، شادیبینند که این امر باعث خود تخریبی آناغلب افراد وجوه تاریك شخصیت خود را نمی

 (. 2003گی و پذیرش خویشتن است)ریزو،شاهدهکند. انیاگرام یك راهنما برای خود مرفاه جهانی را تهدید می

 آموزش پیش از ازدواج -

های فکری و حسی خود انتخاب آگاهانه و کند تا با شناخت قالبانیاگرام ابزاری است که در انتخاب همسر به فرد کمك می

 (. 4،2007تری داشته باشد)کارالیلمناسب

 زوج درمانی -

مند شوند، حتی در مواردی که این رابطه دچار شان بهرهر و بهتر خود و طرف مورد عالقهتوانند از شناخت بیشتهای متأهل میزوج

هایی دارد، از چه چیز بیمناک سوء تفاهم و درگیری نیز شده باشد. آگاهی فرد از این که شخص مورد عالقه او چه نیازها و خواسته

                                                           
4Carlile 
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ن چه چیزی بیم دارد، یکی از بهترین راه ها برای حفظ و رشد دهد و هم چنین از بروز داداست، چگونه حاالت خود را نشان می

 (. 2007یك ارتباط عاطفی است)کارالیل،

 آموزش و راهنمایی در انتخاب شغل -

بی شك کارایی و رضایت شغلی از عواملی مهمی هستند که باید در توسعه جامعه صنعتی مورد توجه دقیق قرار بگیرند و در این 

توان فرد مناسب را برای شغل مناسب ای در انتخاب بهینه شغل افراد دارد. زیرا از طریق آن میعمدهمیان مشاوره شغلی نقش 

وری و رضایت شغلی را افزایش داد. از آنجا که هر سنخ چنین پس از آن نیز با کمك به فرد در حین کار بهرهانتخاب کرد و هم

ر سازمان و محیط شغلی منطبق با خصوصیات خود امکان جذبه و رشد باشد دشخصیتی در انیاگرام دارای تمایالت خاص خود می

های شغلی به چنین خصوصیات مشاغل و محیطهای شخصیتی مراجع و همیابد. بنابراین آگاهی داشتن از ویژگیبیشتری می

، 2006، هی یونگ 2007کاران دهد تا بهترین انطباق را بین فرد و دنیای کار به وجود آورد)الینسون و هممشاور این امکان را می

 (. 2004نیوجنت و همکاران 

 روابط مشاوره ای -

توانند به مرکز توجه مراجعین پی برده و آن ها را با ساخت و خصوصیات خود، راهکارهای سازش و مشاوران به کمك انیاگرام می

 (. 2007حرکت به بهترین سطح از تیپ شخصیتی خود آشنا کنند)بارتلت،

ه انیاگرام روشی عمیق اما روشن و قابل فهم در جهت ساختن مسیری مطمئن  برای خوشبختی است که با نهایتًا این ک

ها، طرز فکر و واکنش دفاعی خود و آنچه را که قبالً از فرد پنهان بود، فرد را ها و نگرانیکمك به مشاهده رفتارها و انگیزه ها، خوبی

 .(2000در این مسیر یاری دهد)ریزو و هادسون،

بزرگ ترین ارزش و کاربرد انیاگرام، نشان دادن مسیری است که در آن فرد را با ورود به سرزمین نامحدود درون و 

 (.2005رساند)ریزو،حرکت به سمت سطح سالم شخصیت و اعتال و خودشکوفایی می

 

 مفهوم لغوی انیاگرام

به معنای شکل)ترسیم( تشکیل  ""gramو  7به معنی عدد  ""Enneaکلمه انیاگرام از یونان باستان آمده و از دو کلمه یونانی 

 (. 2007است)دایره المعارف ویکیپدیا، "گانه شخصیتی 7"های شده است. در واقع این مفهوم معرف تیپ

 های شخصیتی پیشرفته و پویا و ابزاری ساده و قابل فهم برای همه افراد در جهانامروزه انیاگرام به عنوان یك نظریه از سنخ

ها توسط انگیزش های ناهشیار و هشیار و تمایالت کند که سنخگانه سنخ شخصیتی را توصیف میشناخته شده است. این نظریه نه

 کند. شوند، که هر کدام همیشه الگوهای درک، احساس و رفتار خاص خود را تولید میدرونی از هم متمایز می

، انتظارات، شکل برقراری ارتباط و محیط شغلی جذاب با نوع خودش را هابدین ترتیب هر سنخ کانون توجه، عالیق، ارزش

 (. 2003دارد)ریزو،

 

 محتوای انیاگرام

آییم دارای ذات اصلی مخصوص به خود هستیم. اگر چه این ذات هنوز رشد نکرده، ولی در ما ها وقتی به دنیا میهمه ما انسان

دو تولد تا دوران نوجوانی ما در کنار والدین و یا پرستاری بوده ایم که با شخصیت وجود داشته و بسیار پاک، زیبا و سالم است. از ب

اند که توانستهاِشان فاصله داشته اند، نمیها به همان میزان که خود با ذات اصلیاند. در نتیجه آنمشخص خود از ما نگهداری کرده
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اند که باعث پنهان ماندن ذات هایی دادهاخواسته به ما پیامامکان زمینه رشد سالم ذات اصلی ما را محقق سازند. در عوض ن

آورد که ما آن طور هستیم، خوب و های دوران کودکی،  این باور را در ما بوجود میمان بوده است. باید و نبایدها، بکن و نکناصلی

شیم. به مرور زمان رفتارهای سازشی و عکس تر باتر یا پرشور و شوقتر، ساکتتر، یا فعالقابل قبول نیستیم. مثالً باید آرام

خواهیم و یا وحشت داریم از این که آن های ساختاری ما، به صورت عادت درآمده است و دیگر نمیهای دفاعی و یا گزینشالعمل

 (. 7881طوری که حقیقتاً هستیم، باشیم)دقیقیان، 

ها را کنار گذاشت. انیاگرام به خوبی این تصور غلط را آشکار توان آنبا این حال ما بر این باوریم که این عادات هویت ماست و نمی

شود. انیاگرام دارای معنا و محتوای کرده و با درک محتوایی آن بینش و روش رهایی از شخصیت آسیب دیده برایمان میسر می

چه مرحله از سالمت شخصیت دهد که در کند ، بلکه نشان میبسیار کاملی است که نه فقط تیپ شخصیتی ما را مشخص می

کار های شخصیتی خود را برای از بین بردن و یا کاهش بخش ناسالم شخصیتی بهتوانیم تواناییهستیم و چگونه می

 (.  7881ببریم)دقیقیان،

دهد، چگونه رود. چرا که نشان میانیاگرام با مضمون پربار و بسیار با ارزش به شیوه علمی و عملی رهنمود ارزشمندی به شمار می

 سد راه رسیدن به حقیقت وجود خود را برداریم. برای این کار سه مرحله را باید طی کنیم که به طور خالصه و فشرده عبارتند از : 

 نگریستن به خود و خودیابی)نگرش دقیق و عمیق به رفتار خود( -

 چیست؟( خودشناسی واقعی)بدانیم که انگیزه واقعی ما در ارتباط با رفتارمان حقیقتاً -

 دستیابی به آگاهی و حضور)حضور فیزیکی و خرد ذاتی خود را تجربه کنیم.( -

کند، اما گذر از آن دروازه فقط به کمك آگاهی و خودیابی و خودشناسی راه ما را تا درورازه رشد، روشن و هموار می

 حضور امکان پذیر است.

ها، توان با ترسچرا که با این شیوه تشخیص تیپ شخصیتی می تواند کمك بزرگی برای شناخت دیگران هم باشد.انیاگرام می

تواند ها را شناخت. این شناخت میهای خود و آنهای افراد دیگر آشنا شد و تفاوتها و تواناییها، ضعفتمایالت، باورها، ارزش

تواند باعث شود که در روابط یکمك با ارزشی برای بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی باشد. عدم شناخت درست از دیگران م

های غیر آگاهانه خود تنگاتنگ خود صدمه و آزار ببینیم. فایده ارزشمند دیگر انیاگرام این است که با آگاهی از رفتار و گزینش

، انتخابی ها را تغییر داد، خالصه اینکه فرد بدون خودشناسی قادر نخواهد بودتوان قبل از این که عواقب ناگواری پیش آید، آنمی

دهد چیست، به خود، همسر، فرزندان، اش برای آنچه که انجام میدرست داشته و به طور درست تصمیم بگیرد. اگر فرد نداند انگیزه

دوستان، همکاران و یا حتی افرادی که نمی شناسد صدمه زده و اگر نتواند دیگران را بشناسد در روابطش صدمه و آزار خواهد دید 

 (.  7881)دقیقیان،

 

 عناوین تیپ های شخصیتی انیاگرام

باشد و نباید تصور کرد که به طور های شخصیتی میهای تیپباید توجه داشت این کلمات تنها توصیف کننده بخشی از ویژگی

 دهند.کامل هر شخصیت را شرح می

گیرد، پای بند و معتقد به اصول، هده میتیپ شماره یك: اصالح گرا، کمال طلب، مقید به انجام بی عیب و ایراد کارهایی که به ع -

 گر و هدفمند. خود کنترل

 تیپ شماره دو: یاری دهنده، بخشنده، خوش برخورد و مشتاق به دیگران، مهربان و مهر طلب، انحصار طلب)به معنای وابسته(.  -
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3 

4 

9 
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7 
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5 
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 خود، بلند پرواز.  تیپ شماره سه: عمل گرا، انطباقی)سازگار با محیط(، انگیزه دهنده، نگران وجهه و محبوبیت -

 تیپ شماره چهار: فردگرا، بیان کننده، در خود فرو رفته)غرق در اندیشه خود(، حساس و گوشه گیر، هنرمند.  -

 متعارف و مرموز، منزوی.تیپ شماره پنج: مشاهده گر، متفکر، باهوش و بافراست، دارای افکار بدیع و نو، نا -

حل مسائل مشترک و گروهی، مسئولیت پذیر، مشکوک و بدگمان، متعهد، مشتاق  تیپ شماره شش: وفادار، عالقمند به شرکت در -

 به داشتن امنیت.

 حال تغییر.تیپ شماره هفت: مشتاق و باشور و شوق، خودانگیخته، کلیت گرا، تغییر پذیر ودر -

دارای روحیه شکست تیپ شماره هشت: چالش طلب، مطمئن به خود)خودرأی(، دارای اعتماد به نفس باال، قاطع، سلطه گر،  -

 ناپذیری، مقابله کننده و رهبر.

تفاوت و تن آسا)عالقه مند به تیپ شماره نه: مسالمت جو، پذیرای واقعیت، اطمینان دهنده، سازگار و موافق، آرام، منفعل و بی -

 آرامش همیشگی و دور بودن از تنش(. 

 

 ساختارانیاگرام

تواند در شناخت انیاگرام ترسیم و درک آن می. در حالیکه عمالً بسیار ساده استشایدشکل ساختاری انیاگرام ظاهری پیچیده دارد 

  .مفید واقع شود

. کنندنقطه بر محیط آن و خطوطی که در داخل دایره این نقاط را به یکدیگر متصل می 7 نماد یا نقشه انیاگرام دایره ای است که

اند با فواصل مساوی مشخص شده( باشدگانه می 7 هایدهنده یکی از تیپ نهر نقطه نشا) 7 تا 7 نقطه با اعداد 7 بدین ترتیب که

  .و این شکل هندسی از سه قسمت تشکیل شده است

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 انیاگرام ساختار -1 شکل شماره

دارد که در اولین قسمت یك دایره است که در بیرون قرار گرفته و نمایان گر وحدت و یگانگی است و اشاره به یك بودن پروردگار 

 .هماننداست( یهودیت، مسیحیت و اسالم) تمام ادیان بزرگ بشری

گانه طبیعت است و بدین معنی است که در ابتدای هستی،  دومی یك مثلث مرکزی است در درون دایره که نمایانگر نیروی سه

ضروری برای خالقیت است که روی  پروردگار به سه شکل ظاهر شد و آنچه هست از رابطه این سه نیرو است و گویای سه نیروی

 .نشان داده شده است 7 و 6،8 دایره با نمره های
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گانه روابط طبیعی های آن روی محیط دایره است و نمایان گر قانون هفتسوم یك ستاره چند ضلعی است در درون دایره که گوشه

معنی که هیچ چیز ثابت نیست، همه کائنات  بدین  .دهنده تغییر و تحول رویدادهای زندگی در طول زمان استاست و نشان

متحرک بوده و دائماً در حال تغییرند و این تغییر و تحول به اصل وجود آن چیز و نیروهای موجود در محیط مرتبط است و معموالً 

  .به طور مشخص، قابل پیشبینی هستند

، چرا که دایره بیرونی وحدت، یگانگی و یکتایی را از دیدگاه گوردجیف، این شکل هندسی تمام فلسفه جهان هستی را در بردارد

ستاره . تشکیل دهنده جهان هستی است( ضعیف، قوی و الکترومغناتیسی)دهد، مثلث درونی گویای سه نیروی نشان می

دهد و میگانه، نیروی وجود در هر حادثه را نشان حال آنکه قانون سه. گانه تغییرات دنیوی است گر قانون هفتچندضلعی، نمایش

 (.7881دقیقیان،)گانه، بیانگر مراحل پیاده شدن آن حادثه در جهان مادی استقانون هفت
 

 گیرینمونه آماری و روش نمونه

گیری تصادفی از جامعه آماری مورد نظر انتخاب شدند. نمونه نفر از دانشجویان است که با روش نمونه 044نمونه آماری شامل 

 دانشجو به طور تصادفی انتخاب شدند. 744ت که از هر دانشگاه گیری به این صورت بوده اس

 

 پرسشنامه انیاگرام –ابزار پژوهش 

( به عنوان ابزار اصلی پژوهش The Riso-Hudson Enneagram Type Indicatorدر این پژوهش پرسشنامه انیاگرام)

یابی قرار گرفته است. روند تهیه پرسشنامه بدین جارباشد. این پرسشنامه برای نخستین بار در ایران در این پژوهش مورد هنمی

صورت بود که ابتدا این پرسشنامه به فارسی ترجمه گردید و توسط دو مترجم دیگر مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت مورد 

که در سال باشد ( میRHETI,Version 2.5استفاده قرار گرفت. در حال حاضر این پرسشنامه آخرین فرم تجدید نظر شده)

باشد، که آزمودنی تنها الزم است بین هر دو ای میجفت جمالت دو گزینه 700منتشر شده است. این پرسشنامه دارای  1447

ها را کند. گزینه های این نوع آزمونجمله، آن را انتخاب نماید که رفتار او را به طور کلی در قسمت اعظم زندگیش توصیف می

باشند)نفیسی. ای کودر و عالئق شغلی ثوراندیك از این جمله مینامند که آزمون عالئق حرفهمی 5های انتخاب اجباریسؤال

 (. 7816زندپارسا،

                                                           
5 Forced Choice Items 
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توان باشد که در نهایت بوسیله کلید، تیپ شخصیتی فرد را میماده نشانگر یکی از نه تیپ شخصیتی می 700هر کدام از جمالت 

کند و با ارائه نیمرخ ای از شخصیت فرد را در پروفایل موجود در تست فراهم میچهتعیین کرد. این آزمون طیف کامل و یکپار

 شود. های شخصیتی هر فرد تصویر روشنی از نوسانات و جایگاه هر تیپ در او مشخص میتیپ

در ابتدای آن شود پس از انتخاب یکی از دو جمله مطرح شده در برگه پاسخنامه در قسمت الف یا ب که از آزمودنی خواسته می

کند جمله اول)بیش از اندازه از خودم نامطمئنم( بیشتر از اگر آزمودنی فکر می 71جمله است عالمت بزند. برای مثال، در ماده 

جمله دوم)بیش از اندازه به خودم اطمینان دارم( در مورد او صدق می کند، در قسمت الف در برگه پاسخنامه، عالمت ضربدر قرار 

 دهد. 

ر افراد، تیپ اصلی فرد یکی از سه امتیازهای باالتر اوست. نکته مهم و قابل توجه در این پرسشنامه این است که پایین ترین در اکث

توجه بیشتری دارند، چرا که در نیمرخ های بدست  کند که کدام قسمت های شخصیت او نیاز به رشد ونمره های فرد مشخص می

 شخصیت فرد را در قالب نه بعد شخصیتی فراهم کرد. آمده می توان نیمرخ یکپارچه ای از 

  

 

 گراطلب و کمال: اصالح7تیپ 

 گرا)مهرورز و مهر طلب(: کمك1تیپ 

 : موفق و موفقیت طلب8تیپ 

 گرا)هنر دوست و خیال پرداز(: فرد0تیپ 

 گر)فکور(: مشاهده.تیپ 

 جو)حامی مظلوم(دار و وفا: وفا6تیپ 

 انگذرخو و خوش: خوش1تیپ 

 : رهبر و مدیر8تیپ 

 : مسالمت جو)صلح خو و صلح جو(7تیپ 
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 اعتبار و پایایی پرسشنامه انیاگرام

گانه بدست آمده است . نمونه های نه( بوسیله ضریب آلفای کرونباخ برای تیپ2001) "6نیو جنت"پایایی این آزمون توسط 

زن است که ضرایب آلفای کرونباخ بدین ترتیب  %.115و  مرد %.115سال،  10تا  78نفر از افراد بین  181این مطالعه 

 گزارش شده است:

،  %84، تیپ هفت  %66، تیپ شش  %6.، تیپ پنج  %14، تیپ چهار  %6.، تیپ سه  %81، تیپ دو  %18برای تیپ یك 

 بدست آمده است.  %17و برای تیپ نه  %.1تیپ هشت 

)برای تیپ دو(  %81های سه و پنج( تا )برای تیپ %6.گانه از های نهیپشود همسانی درونی برای تطور که مشاهده میهمان

 (. 2001باشد)نیوجنت ، نتایج بسیار قوی می "جمالت دو گزینه ای  "های گزارش شده است که این طیف، در میان آزمون

اند. ای دیگر برای بررسی پایایی این پرسشنامه گزارش دادهدر دانشگاه بغداد مطالعه (2003)  "8صالح"و  "7عبداهلل"چنین هم

نفر دانشجوی  844نفر وکالت و  844نفر دانشجوی هنر،  844نفر از دانشجویان دانشگاه بغداد ) 744گروه نمونه این پژوهش 

 بدست آمده است:گانه بدین ترتیب های نهپزشکی( بوده و ضرایب آلفای کرونباخ برای تیپ

، تیپ  %17، تیپ هفت  %18، تیپ شش  %6.، تیپ پنج  %17، تیپ چهار  %14، تیپ سه  %84، تیپ دو  %81تیپ یك 

 . %17و تیپ نه  %.8هشت 

شود با وجود تفاوت فرهنگی بین دو مطالعه )بین فرهنگ آمریکا و عراق( نتایج اکثر ضرایب در هر طور که مشاهده میهمان

 (. 2007،  9درصدی است)ریزو و هادسونباشند و تغییرات در حد افزایش یا کاهش تكاً همسو میتیپ تقریب

 

 هاروش گردآوری داده

های هدف) دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد های الزم از دانشگاه و مراجعه به دانشگاهپس از اخذ مجوز

نفر)با انتخاب  044، نمونه ای به حجم  7881-88امام حسین( در سال تحصیلی اسالمی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه 

نفر از هر دانشگاه( انتخاب شدند. در ضمن هنگام تحویل پرسشنامه ها ، با دانشجویان پیرامون اهمیت پژوهش  744تصادفی 

ها و حذف ریافت پرسشنامهها مقرر گردید. در زمان مقرر، پس از دصحبت شد و زمانی برای تحویل گرفتن پرسشنامه

ها وارد رایانه شد و در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری های ناقص، اطالعات بقیه پرسشنامهپرسشنامه

 قرار گرفت. 
 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

ها در دو سطح توصیفی و و تحلیل داده به تجزیه  SPSSها و ورود به رایانه، با استفاده از نرم افزار پس از جمع آوری داده

های گرایش مرکزی، پراکندگی، نمودار، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب استنباطی پرداخته شد. در روند تحلیل از شاخص

 آلفای کرونباخ استفاده شد.

                                                           
6Rebeca A.Newgent 
7Abdollah 
8Saleh 
9Riso - Hudson 
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 یافته های پژوهش:

 انیاگرام  Aمقیاس  هاینمرهتوصیف 

 انیاگرام  Aمقیاس  هاینمرهگی های گرایش مرکزی و پراکند: شاخص 1جدول 

 دامنه تغییرات انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 22 9.263 61.61 044 کل نمونه

 63 9.096 61.61 233 زنان

 26 9.321 61.32 87 مردان

 

 263/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  61/61ها های کل آزمودنیجدول فوق بیانگر آن است که میانگین نمره

 بوده است. 

 بوده است. 096/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  61/61ها  های کل آزمودنیدر مورد زنان نیز میانگین نمره

بوده  321/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  32/61ها  های کل آزمودنیهمچنین در مورد مردان میانگین نمره

 است.

 انیاگرام در زنان و مردان   Aمره های مقیاس :  آزمون مقایسه میانگین ن 2جدول 

 tآزمون    آزمون  لون

 Fمقدار 
 سطح

 معناداری
 tمقدار 

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 تفاوت

 میانگین ها

79099 49440 491.0 144920 497.9 497 

 

طح معناداری محاسبه شده همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود در آزمون یکسانی واریانس ها با توجه به اینکه س

مقادیر   tاست می توان گفت که بین واریانس ها تفاوت معناداری مشاهده شده است بنابر این در آزمون 41/4کوچکتر از 

است  40/4با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده بزرگتر از  tمربوط به این حالت در جدول درج شده است. درآزمون 

 میانگین نمره های زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد.  ، می توان گفت بین
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 انیاگرام  Bمقیاس  هاینمرهتوصیف 

 انیاگرام  Bمقیاس  هاینمرههای گرایش مرکزی و پراکندگی : شاخص 3جدول 

 دامنه تغییرات انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 .3 29007 .1.90 044 کل نمونه

 .3 29028 .1.90 233 زنان

 19 ..290 1.900 87 مردان

 

 972/7و انحراف استاندارد توزیع برابر  61/61ها های کل آزمودنیجدول فوق بیانگر آن است که میانگین نمره

 بوده است. 

 بوده است.  197/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  61/61ها های کل آزمودنیدر مورد زنان نیز میانگین نمره

بوده  611/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  66/61ها  های کل آزمودنیدر مورد مردان میانگین نمره همچنین

 است. 

 انیاگرام در زنان و مردان   B:  آزمون مقایسه میانگین نمره های مقیاس 4جدول 

 tآزمون    آزمون  لون

 Fمقدار 
 سطح

 معناداری
 tمقدار 

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 تفاوت

 میانگین ها

49002 4904. 4911- 297 49993 4944 

همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود در آزمون یکسانی واریانس ها با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده 

ار است می توان گفت که بین واریانس ها تفاوت معناداری مشاهده نشده و شرط یکسانی واریانس ها برقر 40/4بزرگتر از 

است ، می توان گفت بین میانگین نمره های  40/4با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده بزرگتر از  tاست. درآزمون 

 زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. 



 
 
 

 

 
آینده  علمی پژوهشی و مشاوره ای شرکتدانشگاه پیام نور واحد نکا و

 ساز

 4031خرداد  03 -ساری  –استان مازندران  

 

 

 

 انیاگرام  Cمقیاس  هاینمرهتوصیف 

 مانیاگرا  Cهای گرایش مرکزی و پراکندگی نمره های مقیاس : شاخص  5جدول 

 دامنه تغییرات انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 2. 4.7.3 70.61 044 کل نمونه

 26 9.621 66.33 233 زنان

 72 9.666 61.96 87 مردان

 

  621/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  07/61ها های کل آزمودنیجدول فوق بیانگر آن است که میانگین نمره

 بوده است. 

 بوده است.  621/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  33/66ها  های کل آزمودنین نیز میانگین نمرهدر مورد زنا

 بوده  است.  666/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  96/61ها  های کل آزمودنیدر مورد مردان نیز میانگین نمره

 ر زنان و مردانانیاگرام د  Cهای مقیاس :  آزمون مقایسه میانگین نمره 6جدول 

 tآزمون    آزمون  لون

 Fمقدار 
 سطح

 معناداری
 tمقدار 

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 تفاوت

 میانگین ها

490. 49724 49999 297 49217 4929 

 

همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود در آزمون یکسانی واریانس ها با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده 

است می توان گفت که بین واریانس ها تفاوت معناداری مشاهده نشده و شرط یکسانی واریانس ها برقرار  40/4ز بزرگتر ا

است ، می توان گفت بین میانگین نمره های  40/4با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده بزرگتر از  tاست. درآزمون 

 زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 



 
 
 

 

 
آینده  علمی پژوهشی و مشاوره ای شرکتدانشگاه پیام نور واحد نکا و

 ساز

 4031خرداد  03 -ساری  –استان مازندران  

 

 

 

 انیاگرام  Dمقیاس  هاینمرهیف توص

 انیاگرام  Dهای مقیاس های گرایش مرکزی و پراکندگی نمره: شاخص 7جدول 

 دامنه تغییرات انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 2. 4.0.7 72.31 044 کل نمونه

 21 .4.00 66.77 233 زنان

 26 9.760 66.12 87 مردان

 

 166/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  71/66ها های کل آزمودنییانگین نمرهجدول فوق بیانگر آن است که م

 بوده است. 

 بوده است.  112/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  77/66ها  های کل آزمودنیدر مورد زنان نیز میانگین نمره

 بوده  است.  76/9ندارد توزیع برابر و انحراف استا 12/66ها  های کل آزمودنیدر مورد مردان نیز میانگین نمره

 انیاگرام در زنان و مردان  D:  آزمون مقایسه میانگین نمره های مقیاس  8جدول 

 tآزمون    آزمون  لون

 Fمقدار 
 سطح

 معناداری
 tمقدار 

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 تفاوت

 میانگین ها

4908 49737 4923.- 297 49800 4910- 

 

ل فوق مالحظه می شود در آزمون یکسانی واریانس ها با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده همانگونه که در جدو

است می توان گفت که بین واریانس ها تفاوت معناداری مشاهده نشده و شرط یکسانی واریانس ها برقرار  40/4بزرگتر از 

است ، می توان گفت بین میانگین نمره های  40/4ر از با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده بزرگت tاست. درآزمون 

 زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 

 



 
 
 

 

 
آینده  علمی پژوهشی و مشاوره ای شرکتدانشگاه پیام نور واحد نکا و

 ساز

 4031خرداد  03 -ساری  –استان مازندران  

 

 

 

 انیاگرام  Eمقیاس  هاینمرهتوصیف 

 انیاگرام  Eمقیاس  هاینمرههای گرایش مرکزی و پراکندگی : شاخص  9جدول

 دامنه تغییرات انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 2. 74..4 0..73 044 کل نمونه

 26 9.770 66.07 233 زنان

 71 9.636 61.00 87 مردان

 

بوده 669/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  61/61ها های کل آزمودنیجدول فوق بیانگر آن است که میانگین نمره

 است. 

 بوده است. 77/9زیع برابر و انحراف استاندارد تو 07/66ها  های کل آزمودنیدر مورد زنان نیز میانگین نمره

 بوده  است. 636/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  61ها  های کل آزمودنیدر مورد مردان نیز میانگین نمره

 

 انیاگرام در زنان و مردان  E:  آزمون مقایسه میانگین نمره های مقیاس 11جدول 

 tآزمون    آزمون  لون

 Fمقدار 
 سطح

 معناداری
 tمقدار 

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 تفاوت

 میانگین ها

49140 49808 39327- 297 493. 1948- 

 

همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود در آزمون یکسانی واریانس ها با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده 

و شرط یکسانی واریانس ها برقرار است می توان گفت که بین واریانس ها تفاوت معناداری مشاهده نشده  40/4بزرگتر از 

است ، می توان گفت بین میانگین نمره های  40/4با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده بزرگتر از  tاست. درآزمون 

 زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 



 
 
 

 

 
آینده  علمی پژوهشی و مشاوره ای شرکتدانشگاه پیام نور واحد نکا و

 ساز

 4031خرداد  03 -ساری  –استان مازندران  

 

 

 

 

 انیاگرام  Fمقیاس  نمره هایتوصیف 

 انیاگرام  Fدگی نمره های مقیاس های گرایش مرکزی و پراکن: شاخص 11جدول 

 دامنه تغییرات انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 37 .2932 19907 044 کل نمونه

 37 29304 19902 233 زنان

 18 29324 19938 87 مردان

 

 669/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  39/66ها های کل آزمودنیجدول فوق بیانگر آن است که میانگین نمره

 بوده است. 

 بوده است.  611/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  02/61ها های کل آزمودنیدر مورد زنان نیز میانگین نمره

 بوده است.  916/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  61/66ها های کل آزمودنیدر مورد مردان نیز میانگین نمره

 

 انیاگرام در زنان و مردان  Fمره های مقیاس :  آزمون مقایسه میانگین ن 12جدول 

 tآزمون    آزمون  لون

 Fمقدار 
 سطح

 معناداری
 tمقدار 

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 تفاوت

 میانگین ها

4934 49779 49.07- 297 49018 493.- 

 

معناداری محاسبه شده  همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود در آزمون یکسانی واریانس ها با توجه به اینکه سطح

است می توان گفت که بین واریانس ها تفاوت معناداری مشاهده نشده و شرط یکسانی واریانس ها برقرار  40/4بزرگتر از 

است ، می توان گفت بین میانگین نمره های  40/4با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده بزرگتر از  tاست. درآزمون 

 معناداری وجود ندارد.  زنان و مردان تفاوت



 
 
 

 

 
آینده  علمی پژوهشی و مشاوره ای شرکتدانشگاه پیام نور واحد نکا و

 ساز

 4031خرداد  03 -ساری  –استان مازندران  

 

 

 

 انیاگرام  Gمقیاس  هاینمرهتوصیف 

 انیاگرام  Gهای مقیاس های گرایش مرکزی و پراکندگی نمره: شاخص 13جدول 

 دامنه تغییرات انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 21 4.367 72.70 044 کل نمونه

 29 9.110 66.06 233 زنان

 67 9.261 66.19 87 مردان

 

  106/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  61/66ها های کل آزمودنیجدول فوق بیانگر آن است که میانگین نمره

 بوده  است. 

 بوده است. 11/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  06/66ها  های کل آزمودنیدر مورد زنان نیز میانگین نمره

 بوده است. 261/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  19/66ها  مودنیهای کل آزدر مورد مردان نیز میانگین نمره

 انیاگرام در زنان و مردان  G:  آزمون مقایسه میانگین نمره های مقیاس  14جدول 

 tآزمون    آزمون  لون

 Fمقدار 
 سطح

 معناداری
 tمقدار 

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 تفاوت

 میانگین ها

49842 49043 19209 297 49187 4907 

 

همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود در آزمون یکسانی واریانس ها با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده 

است می توان گفت که بین واریانس ها تفاوت معناداری مشاهده نشده و شرط یکسانی واریانس ها برقرار  40/4بزرگتر از 

است ، می توان گفت بین میانگین نمره های  40/4طح معناداری محاسبه شده بزرگتر از با توجه به اینکه س tاست. درآزمون 

 زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 

 



 
 
 

 

 
آینده  علمی پژوهشی و مشاوره ای شرکتدانشگاه پیام نور واحد نکا و

 ساز

 4031خرداد  03 -ساری  –استان مازندران  

 

 

 



 
 
 

 

 
آینده  علمی پژوهشی و مشاوره ای شرکتدانشگاه پیام نور واحد نکا و

 ساز

 4031خرداد  03 -ساری  –استان مازندران  

 

 

 

 انیاگرام  Hمقیاس  هاینمرهتوصیف 

 انیاگرام  Hهای مقیاس های گرایش مرکزی و پراکندگی نمره: شاخص 15جدول 

 دامنه تغییرات داردانحراف استان میانگین تعداد گروه

 32 29030 12909 044 کل نمونه

 32 29019 12900 233 زنان

 17 29448 12930 87 مردان

 

 121/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  13/69ها های کل آزمودنیجدول فوق بیانگر آن است که میانگین نمره

 بوده  است. 

 بوده  است.  663/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  66/69ها  های کل آزمودنیدر مورد زنان نیز میانگین نمره

 بوده  است.  007/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  21/69ها  های کل آزمودنیدر مورد مردان نیز میانگین نمره

 

 انیاگرام در زنان و مردان  H:  آزمون مقایسه میانگین نمره های مقیاس 16جدول 

 t   آزمون آزمون  لون

 Fمقدار 
 سطح

 معناداری
 tمقدار 

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 تفاوت

 میانگین ها

39.11 49148 49847- 297 49089 4921- 

 

همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود در آزمون یکسانی واریانس ها با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده 

ن واریانس ها تفاوت معناداری مشاهده نشده و شرط یکسانی واریانس ها برقرار است می توان گفت که بی 40/4بزرگتر از 

است ، می توان گفت بین میانگین نمره های  40/4با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده بزرگتر از  tاست. درآزمون 

 زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 



 
 
 

 

 
آینده  علمی پژوهشی و مشاوره ای شرکتدانشگاه پیام نور واحد نکا و

 ساز

 4031خرداد  03 -ساری  –استان مازندران  

 

 

 

 

 مانیاگرا  Iمقیاس  هاینمرهتوصیف 

 انیاگرام  Iهای مقیاس های گرایش مرکزی و پراکندگی نمره: شاخص17جدول 

 دامنه تغییرات انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 21 4.1.1 73.44 044 کل نمونه

 21 9.622 61.20 233 زنان

 66 9.119 61.30 87 مردان

 

 737/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  99/61ا ههای کل آزمودنیجدول فوق بیانگر آن است که میانگین نمره

 بوده است. 

 بوده  است.  622/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  2/61ها  های کل آزمودنیدر مورد زنان نیز میانگین نمره

 است. بوده  119/9و انحراف استاندارد توزیع برابر  3/61ها  های کل آزمودنیدر مورد مردان نیز میانگین نمره

 انیاگرام در زنان و مردان  I:  آزمون مقایسه میانگین نمره های مقیاس  18جدول 

 tآزمون    آزمون  لون

 Fمقدار 
 سطح

 معناداری
 tمقدار 

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 تفاوت

 میانگین ها

49394 49094 190.8 297 49102 4984 

 

یکسانی واریانس ها با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود در آزمون 

است می توان گفت که بین واریانس ها تفاوت معناداری مشاهده نشده و شرط یکسانی واریانس ها برقرار  40/4بزرگتر از 

ین میانگین نمره های است ، می توان گفت ب 40/4با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده بزرگتر از  tاست. درآزمون 

 زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 



 
 
 

 

 
آینده  علمی پژوهشی و مشاوره ای شرکتدانشگاه پیام نور واحد نکا و

 ساز

 4031خرداد  03 -ساری  –استان مازندران  

 

 

 

 



 
 
 

 

 
آینده  علمی پژوهشی و مشاوره ای شرکتدانشگاه پیام نور واحد نکا و

 ساز

 4031خرداد  03 -ساری  –استان مازندران  

 

 

 

 گانه انیاگرامهای نهها در بین تیپتوصیف میانگین نمره

 گانه انیاگرامهای نه: شاخص گرایش مرکزی میانگین در بین تیپ 11جدول 

 تیپ

 میانگین
A B C D E F G H I 

 10922 12909 .1091 10992 .1097 10980 1.948 .1.90 .1.97 کل نمونه

 10934 12900 10940 1.943 10948 10988 10999 .1.90 1.970 زنان

 10994 12930 109.2 10970 10944 109.3 1.927 1.900 1.993 مردان

 

( و کمترین .یا مسالمت جو ) A( مربوط به تیپ 0/70.ها)با توجه به نتایج بدست آمده، بیشترین میانگین نمره

 باشد. ( می2گر )یا مشاهده H( مربوط به تیپ 74/.3میزان)

 6.62ها در بین زنان و مردان بزرگتر از که سطح معناداری محاسبه شده در تمام مقیاسو با توجه به این tبا استفاده از آزمون 

 های زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. است، می توان گفت بین میانگین نمره

 رسشنامه :اعتباریابی پ

های یابی پرسشنامه ابتدا از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و سپس همبستگی بین خرده مقیاسجهت اعتبار

 پرسشنامه با پرسشنامه نئو به عنوان یك تست معتبر، محاسبه شده است. 

 

 یابی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخالف( اعتبار

 دهد.  گانه نشان میهای نهاخ را برای یکایك مقیاسدر جدول زیر ضریب آلفای کرونب

 

 گانه آزمون انیاگرامهای نهیابی مقیاس:  ضرایب آلفای کرونباخ برای اعتبار 21جدول 

 تعداد سؤاالت تعداد  آزمودنی ها مقیاس
مقدار  ضریب 

 آلفا

 0.76 92 100 جومسالمت

 0.16 92 100 وفادار

 .6.2 92 100 طلبموفقیت

 0.76 92 100 طلبالحاص

 0.16 92 100 گرافرد



 
 
 

 

 
آینده  علمی پژوهشی و مشاوره ای شرکتدانشگاه پیام نور واحد نکا و

 ساز

 4031خرداد  03 -ساری  –استان مازندران  

 

 

 0.71 92 100 گراکمك

 0.76 92 100 رهبر

 0.66 92 100 گرمشاهده

 0.60 92 100 گذرانخوش

 

 

بوده و از همسانی  60/0تا  66/0گانه پرسشنامه انیاگرام بین های نهدهد که اعتبار مقیاسجدول فوق نشان می

 اشد. بدرونی باالیی برخوردار می

یك از سؤاالت تاثیر چندانی ها حذف هیچدهد که در تمامی مقیاسهای سؤاالت  نشان میچنین بررسی ویژگیهم 

افزایش را به واسطه حذف  06/0و در باقی موارد حداکثر  02/0در افزایش اعتبار مقیاس ندارد و در دو مورد حداکثر افزایش 

یك از سؤاالت توصیه نمی شود و پرسشنامه با همین تعداد سؤاالت حذف هیچ برخی سؤاالت شاهد خواهیم بود . بنابراین

 مناسب است. 
 

 نتیجه گیری:

های آماری های حاصل از انجام روشیابی پرسشنامه انیاگرام در ایران صورت نگرفته و  یافتهی اعتبارتاکنون پژوهشی در زمینه

سؤال پژوهشی مطرح بوده است که در اینجا با  9گونه که بیان شد گوی سؤاالت پژوهشی است. همانتا حدود زیادی پاسخ

 های فوق پاسخ هر یك مورد بحث و بررسی و نتیجه گیری نهایی قرار گرفته است. توجه به یافته

های ؛ می توان گفت که بررسی ویژگی«آیا تمام سؤاالت پرسشنامه برای سنجش شخصیت دانشجویان ایرانی مناسب است؟ 

یك از سؤاالت تاثیر چندانی در افزایش اعتبار مقیاس ندارد و در دو ها حذف هیچدهد که در تمامی مقیاسنشان میسؤاالت 

افزایش را به واسطه حذف برخی سؤاالت شاهد خواهیم بود،  06/0و در باقی موارد حداکثر  02/0مورد حداکثر افزایش 

 رسشنامه با همین تعداد سؤاالت مناسب است.این حذف هیچ یك از سؤاالت توصیه نمی شود و پبنابر

؛ به داشتن یا نداشتن «آیا پرسشنامه انیاگرام در ایران از روایی و پایایی مناسب برخوردار است؟ » در سؤال دوم مبنی بر اینکه 

ری )طبق نظر پایایی )محاسبه ضریب آلفای کرونباخ(، روایی سازه )از طریق محاسبه همسانی درونی( و روایی محتوایی و صو

 شود. شناسی( پاسخ داده میاساتید روان

با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص ضرایب اعتبار محاسبه شده و با در نظر گرفتن حجم باالی پرسشنامه، سؤاالت 

بر اساس  گانه پرسشنامه انیاگرامهای نهها از همسانی درونی مناسب برخوردار هستند، به نحوی که پایایی مقیاسمقیاس

نتایج  "ایجمالت دو گزینه"های بوده است، که این طیف در میان آزمون 0.60تا 0.66محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 

(، مقیاس تیپ 0.16(، مقیاس تیپ وفادار)0.76جو)ای که مقیاس تیپ مسالمتباشد؛ به گونهبسیار قوی می

(، مقیاس 0.71گرا)(، مقیاس تیپ کمك0.16قیاس تیپ فردگرا)(، م0.76طلب)(، مقیاس تیپ اصالح0.62طلب)موفقیت

 ( بوده است. 0.60گذران)( و مقیاس تیپ خوش0.66گر)(، مقیاس تیپ مشاهده0.76تیپ رهبر)

با و در پاسخ به سوال سوم مبنی بر تفاوت بین میانگین نمرات دانشجویان بر اساس جنسیت می توان نتیجه گیری  کرد که 

 6.62ها در بین زنان و مردان بزرگتر از که سطح معناداری محاسبه شده در تمام مقیاسو با توجه به این tمون استفاده از آز

 های زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. است، می توان گفت بین میانگین نمره
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