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 چکیده

 هنجاريراای مقر ماتیپژوهش حاضرر ارا هر   

پرسشنامه اينیاگرام در اری  داششرجايان اشجرام 

ش  تا در صارت اعتبار و روايی ارا  اتراان از  ن 

  مراری جامعره. ارای تهیه شرم ايراشی سراد اررد

کره  داششجايان شهر تهران اادش پژوهش شامل 

داششراا  هرای  از یکيدر زمان اشجام پژوهش در 

یل اشرتاا  داشرتن . روش اره تحصر شهر تهران

شماشرره گیررری در ايرر  پررژوهش ارره روش در 

شفرر اراد،  368دسترس اشجام ش . حجم شماشره 

مرررد( کرره اررا پرسشررنامه  191زن ( و ) 177)

اررای مارد  زمان قررار گرفتنر . گنر اينیاگرام وا

تجزيه و تحلیل داد  ها از شاخص  ماری تحلیل 

سراختار عراملی اکتشرافی  مؤلفره هرای اصرلی و

ها ششران داد کره پرسشرنامه يافته استفاد  ش . 

. ترا /56اينیاگرام در جامعه ايراشی دارای روايری )

مناسرربی  (930/0تررا  597/0.( و پايررايی )/82

Abstract 

The present study aimed at 

conducting an initial standardization 

of Enneagram Test for among 

students, So, if it has a high 

reliability and validity, it can be used 

to prepare the Iranian norm. The 

statistical population of the study 

included students from Tehran who 

studied at a university in Tehran. The 

sampling method was carried out in 

this research. The sample size was 

368 people (177 women) and (191 

men) who were tested by Enneagram 

Wagner questionnaire.  To analyze 

the data, the index of statistical 

analysis of the main components and 

exploratory factor structure was used. 

The findings showed that the 

Enneagram Test in Iranian society 

had a good validity (0/56 to 0/82) 

and reliability (0/597 to 0/930). 

Based on the findings, This tool can 

be used in the Iranian community as 
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 مقدمه 

ن را از شناسی شخصیت است که ااعاد وجادی اشساشناسی، روانهای علم روان يکی از رشته

اجه اه شناسان شسبت اه شخصیت اا تده . دي گا  روان زوايای مختلف مارد اررسی قرار می

تاً فات شسبصمی تاان گفت که شخصیت الاای متفاوت است. اما  ،دهن  تعريفی که از  ن ارائه می

 واارتس و فرديت می اخش  )رمی و ويژگی های منحصر اه فرد است که اه رفتار شخص ثبات دائ

 (. 2008، مروچک

 پرساشا  تی  ريشه از درحقیقت اي  کلمه. است  ”Personality ”کلمه معاد  شخصیت کلمه

  چهر  ار رتئات اازياران ااستان، روم و ياشان در که ااد ماسکی يا شقاب معنای اه که ش   گرفته

 ار او که است ماسکی فرد، هر شخصیت که دارد مطلب اي  ار اشار  تلايحاً تعبیر اي . می گذاشتن 

 شناسیروان مفاهیم تري  انیادی از شخصیت. ااش  دياران از او تمیز وجه تا زش  می خاد چهر 

 و یهیجاش از اعم فردی های ويژگی اررسی اه که است حاز  ای شخصیت شناسیروان. است

 هستن  پیاری قاال مر  روز زش گی در و پیش اینی اش  قاال و ثاات معما ً که می پردازد رفتاری

 (.2015 ،1سادوک و کاپالن)

شخصیت هم ایاشار  ن دسته از خصاصیات فرد است که او را از سايري  متمايز و منحصر اه 

مه ی اشسان ها مشترک است. فرد می شماي  و هم ایاشار  ن دسته از خصاصیاتی است که در ه

جنبه های پاي ارتر و تاییرشاپذير است که گاهی ساختار شامی   می شاد و هم  شاملشخصیت هم 

 شامل جنبه های شاپاي ار و تاییرپذيرتر، که گاهی فر ين  خااش   می شاد. شخصیت شامل 

ارهای شهادی فر ين های احساسی( و رفتهای تفکر( هیجاشات و عااطف )فر ين ها ) ماخته

ی میان فر ين های   )فر ين های حرکتی و غريزی( است. شخصیت ایشتر اه روااط پیچی 

شناختی، عااطف و رفتارهای فرد اهمیت می ده  و سراشجام می تاان گفت که اي  فر ين ها اا 

ها از محیط و اعضی را خاد تاجه اه محرک ها و ماقعیت هايی اه وجاد می  ين  که اعضی از  ن

                                                           

1 - Kaplan &  Saduk 

اير   فته های اه دسرت  مر  ،ار اساس يااست. 

اازار می تااش  در جامعه ايراشری اره عنراان اارزار 

تیپ شناسی شخصیتی پايا و روا مرارد اسرتفاد  

 .قرار گیرد

ام، ويژگری شخصریتی، اينیراگر   کلیدی: هایواژه

 هنجار ياای

 

 

a tool of pivotal personality 

typology. based on the findings, 

According to the findings, 

application of the Enneagram test 

recommend for normal people and 

research studies 

Keywords:    Enneagram Test, 

students  
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 عمل شمی کنن ، الکه اا تاجه اه  ءخص ماجب می شاد. ااي  داشست که اشسان ها در خالش

  (.1390ماقعیت ها و شرايط، پاسخ داد  و خاد را ایان می کنن  )دقیقیان، 

 ه اها را شناسان ااعاد مختلف شخصیت را اررسی و  نارای شناخت شخصیت افراد روان

ه ما ااش  ات می ان ی ها ش  و معتق ش  که ارائه اي  تیپا های شخصیتی متفاوت تقسیم کرد  یپت

 هاز اي  مقال .های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنای،  مازشی و. .  ريزی کمک کن  تا در ارشامه

 ا اتناسب مهای مجزائی تقسیم کنیم و  استفاد  کنیم. اگر در عمل اتااشیم افراد را اه گرو 

ر سطح تری را دريزی کنیم، در عمل کارايی و تااشمن ی اا  امههای  شان ارش ها و قاالیت ظرفیت

ه رش  اکمک  جامعه شاه  خااهیم ااد. اه اي  جهت از ديرااز مسئله تعیی  تیپ شخصیتی افراد و

 . (1387مارد تاجه جاامع متم ن ااد  است )گروسی فرشی،  ها ن

ري  ت که يکی از ديراازتمهم تري  دلیل ارای تمايل اه شناخت شخصیت، شناخت خاد اس

، درون تمايالت اشسان ااد  و هست. امروز  کلمات زيادی از جمله: خادشناسی، شناخت کادک

اد خخاص  که هر ک ام طرف اران ستار  شناسی )استرولاژی(، تحلیل شخصیت ها و ... می شنايم

، وحیاترا اا ها اي  است که می خااهن  هر چه ایشتر فرد ررا دارد. شقطه مشترک همه ی  ن

 زرگتري اناخت شن ، تا اه اي  ترتیب اه نويژگی ها و تااشايی های االقا  و االفعل خاد شزديک ک

 (.1389  )ايچازو،  صفی ششاشناخته ها که هماشا ذات و روان اشسان است شايل گرد

يار تا دطر   که اشسان تا خاد را ششناس  شمی تااش  دياران را اشناس  و از واقعیت اي  است

ناخت  شت که دياران را ششناس  شمی تااش  اه واقعیت های خاد پی ابرد. کلی  اي  معما اي  اس

ز ست. ااخاد و دياران در واقع دو روی يک سکه هستن  و  ن عبارت از شناخت  طبیعت اشسان 

ی روي  قلمجايی که طبیعت اشسان قلمرو گسترد  ای را در ار می گیرد پس اهتر است ارای ا ن

ي  رای ت ورا ا  شنا ولی کشف شش   شقشه دقیقی ترسیم کنیم و در اي  راستا اازار قاال اطمیناشی

 د را گما  خارشاار  ای دراار  اي  که چه هستیم و اه کجا می رويم در اختیار داشته ااشیم تا 

   ن ااد جایستجشکنیم. اه ااور ما اينیاگرام همان شقشه طبیعت اشسان است که اشر از ديرااز در 

ختی  ن شناناست. هر چن  عالمت و شماد اينیاگرام هماشن  اسیاری از ريشه های شظريه های روا

طار  گرام اهاينیا در طا  سا  ها تاییر شیافتهااستاشی است، لیک  اا تاجه اه اي  که طبیعت اشسان 

قل ا منتمسفی اه شناختی و فلچشمایری جنبه ی معاصر دارد. اينیاگرام از سنت های غنی روان

ذشته گاشن  ش   است و شماياشار شناخت عمیقی از طبیعت اشسان ااد  و چیزی است که امروز  هم

 (.1395جزايری ترجمه  ،ريسامارد شیاز است )
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ترکیب   رن و ذه  سنتی راشناسی مه روانی کیتتیپ شخص 9است از  سیستمیم اگرينیاا

اير افراد در زش گی اه دست داد  است. کرد ، يک زاان جهاشی و اازار شیرومن ی ارای درک خاد و س

تشکیل « کشی ن»اه معنای   gram و« شُه» اه معنای ennea م واژ  ياشاشی است که از کلمهاگرينیاا

ير  تشکیل ش ضلع در درون دا(. طرح  ن از يک مثلث و ش2006، 1ایکارسو  ش   است )تاللان

یتی تیپ شخص 9شقطه در طا  داير  ايجاد کرد  است. هرک ام از « شُه»ترکیب اي  عناصر ش   و

ه همان اش از  مشکالت ها، استع ادها، راهبردهای مقااله خاب رش  يافته و ا تفاوت، ق رت اينیاگرام

طار دقیقی کن  و اه  یف میدياران و محیط را تاص هر تیپ شخصیت ارای ارتباط اا خاد و

، 2را ششان می ده  )پالمر  ده یچه که او اشجام م محاسبات دشیای درون فرد را اراساس  ن

محیطی، فرد در يکی از اي  تیپ ها  اژيکی ویزيالی، فاه علت شرايط ایاشیمیايی، ژشتیک(. 1995

یپ ه ته در  ن قرار دارد مشترکات زيادی دارد کهای مثلثی ک پگیرد و اا يکی از تی میقرار 

ااش . تمام  ها شیز خصاصیاتی را دارا می کن  و از ساير تیپ یشخصیت و اا  قای او را مشخص م

ها و ضعف های رش  اشسان  های شخصیت اراارش ، هیچ تیپی اهتر از تیپ ديار شیست. ارتری تیپ

 (. 0072، 3را دارد )اهاشراهان تیپ اع  سالم و اع  شاسالم رتااش  در هر تیپ يافت شاد. ه می

 اي  که اا. است گرفته جا داير  يک داخل در که است گاشه 9 ستار  يک اينیاگرام شکل

. ااش  داشته ساله هزار چن  ق متی که رس  می شظر اه ،شیست مشخص چن ان شکل اي  خاستاا 

 هس) تثلیث قاشان ششاشه اه مثلث اتحاد، ششاشه اه داير : است مشهاد اينیاگرام شکل داخل شکل سه

                                                           

1 - Tallon & Sikora 

2 - Palmer 

3 - O’Hanrahan 
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 قاشان از است مخلاطی اينیاگرام شکل واقع در. هفت قاشان ششاشه اه گاشه 6 شکل و ،(ااوری گاشه

 از است سمبلی اينیاگرام شکل انااراي ،. اش  ش   تعبیه داير  يک داخل در که هفت قاشان و تثلیث

 اي (. هفت اشانق اساس ار) تکامل زشجیر  وار  يی  و( تثلیث قاشان اساس ار) خلقت ،(داير ) اا يت

 تکامل حا  در جهان يک در ما که کنن  می القاء اینن   اه را شکته اي  هم کنار در شکل سه

چستنات، ) دارد وجاد جهان رش  حا  در اشیاء تمام مت  در ای ريشه وح تی و کنیم می زش گی

2013.) 

                

 
 

 ر داشت و  اگرام اي  است که در اي  روش خادشناسی، هريک از افراد عالنیايوجه تمايز روش ا

ثیر شخصیت های مجاور و مقاال خاد أشخصیت ديار، تحت ت 9اصلی از میان  شخصیتيک 

حلیل ت يه ی مختلف سالمت تا ایماری شخصیتی مارد  9هستن . عالو  ار  ن هر شخصیت در 

تحت  (ر استو اصلی هر فرد )که ثاات و غیر قاال تاییرتیب شخصیت غالب قرار می گیرد. ا ي  ت

مشخص  اات وثتاثیر زيرگاشه های مجاور و مقاال شخصیتی شیز قرار دارد و عالو  ار ويژگی های 

اد اااه  ش   ارای هر تیپ شخصیتی، طیف گسترد  ای از رفتارهای سالم تا شاسالم را دارا خ

 (.1393)دهستاشی،

اي   رکتی.ذهنی و ح اشسان ار اساس سه مرکز شعار است. مرکز احساسی،در اينیاگرام عملکرد 

عملکرد هر  ده . مراکز سه شکل از درک و دريافت، شیا  و روش، ایان و ااراز در اشسان را ششان می

ت  . شناخته ااشاست و می تااش  کاراردهای اه جا و شا اه جا داش مشکالتیمرکز دارای مزيت ها و 

ست و انن   وااط متقاال ما اا دشیای اطرا  و تعبیر و تفسیر ما از  ن کمک کاي  مراکز در ر

 ایان شحا  کزسه مر اي  واقع، (. در2013همچنی  می تااش  ارای ما ه ايت کنن   ااش  )چستنات، 

 فرد هر در ارمرکز شع سه اي  که  ن جايی از و شاد، می ماجب را اشسان هر فرد اه منحصر اروز و

ااد  اه خا متفاوت شیز شخص هر ایان و ااراز شحا  کن ، می عمل يااشه و مستقل یا گاشه اه

 (.1395ترجمه الاش ی،  )پالمر،
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لیت های فیزيکی و همچنی  می ااش . در تمام فعا 1و  9و 8شامل تیپ های حرکتی مرکز 

فعا   حرکتیکه فکر حرکت در درون اشسان  غاز می شاد مرکز  وقتیست. اي  مرکز فعا  ا غريزی

ش   است. يک تکاشه و کشش از سای مرکز حرکتی می تااش  راهنمای قاال اعتمادی ارای يک 

را اه سمت رفتارهای  شی و يا   اشسان اق ام صحیح ااش  اما کارارد غلط مرکز حرکتی می تااش

اومت ها قضاوت، اشکار و مق(. ارون ريزی اولیه ی  ن2013سکان و تنبلی رهنمان شاد )چستنات، 

ها ممک  است اا ای حس ش ن خاد واقعی شان مبارز  کنن . وقتی عصباشی می شاش  اا است.  ن

اشایز  و اهل مسااقه هستن . ترس ارايشان مهم شیست،  ن را شادي   می گیرش  يا ار  ن تسلط 

 (.2012و فاور،  1ها در جستجای تايی  و رفا  هستن  )فاوردارش .  ن

 می ااش . اي  مرکز عملکرد احساسی را تنظیم  ۴و3و2های  تیپشامل احساسی مرکز 

احساس  اد راخاجاز  می ده  هیجاشات  و ایان هیجاشات. اي  مرکز اه اشسان می کن  ماشن  تجراه

ت ا اه سمر ش  فردکارارد غلط اي  مرکز می تاا  اما دلی اا دياران ارتباط ارقرار کن  و اا هم کن

ولیه ی ا(. ارون ريزی 2013کنتر  هیجاشی رهنمان شاد )چستنات،  زود رشجی ای احساسی و يا

ا ک  است اها ممها شیاز ش ي  اه تاجه، شیاز اه تأيی  و درخااست وااستای اه دياران است.  ن ن

 سااقهتشخیص خاد کاذاشان مبارز  کنن . وقتی احساس اضطراب می کنن  اا اشایز  و اهل م

 .(2012، در جستجای تاجه هستن  )فاور و فاور ها نیرش . هستن . ترس خاد را شادي   می گ

است.  فکارو سامان دادن اه امی ااش . کار اي  مرکز سر  7و 6و5تیپ های  مرکز ذهنی شامل

یاز اه شی که تجراه و ایان افکار عقاي  و ديار فعالیت های شناختی کارکرد اي  مرکز است. وقت

 سی کن .ااش  اي  مرکز می تااش  اه دقت ماقعیت را اررو است     غرضتجزيه و تحلیل ای 

ست. اا ارجع ق رت ها تنفر، اجتناب و فرافکنی اا تمرکز ار م(. ارون ريزی اولیه  ن2013)چستنات، 

 سااقهم. وقتی احساس ترس و اضطراب می کنن  اا اشایز  و اهل پیش داوری مبارز  می کنن 

 . م کنن کن  و سعی می کنن  که اا  ن دست و پنجه شرهستن . ترس  شها را دچار  شفتای می 

مهر  کلمات ها در جستجای اطمیناشی دواار  هستن ، چه از مرجع ق رت، اعتقادات، فلسفه يا ن

 (.2012 میز )فاور و فاور، 

تري   ماارد استفاد  متع دی دارد که مهم ينیاگرامهای شخصیتی ا های تیپ شناخت ويژگی

تر و  شنايی اا مسیر رش  و تکامل هر  خاد گاهی و خادشناسی روش  و عمیقعبارتن  از:  ها ن

های فکری و حسی طرفی   وسیله  شنايی اا قالب سنخ شخصیتی،  مازش پیش از ازدواج که اه

درماشی از طريق شناخت کامل و عمیق  شاد، زوج تری می منجر اه اشتخاب  گاهاشه و مناسب

وسیله  شنايی اا تمايالت شالی هر سنخ شخصیتی  خاب شال اههمسر،  مازش و راهنمايی در اشت

ها را اا ساختار کن  که اه مرکز تاجه مراجعی  پی ارد  و  ن و همچنی  اه مشاوران کمک می

                                                           

1 - Favors 
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 شخصیتی خاد  شنا سازش  کارهای سازش و حرکت اه اهتري  سطح از تیپخصاصیاتشان، را 

( شیز اشار  می کنن  که اا 2002، 3و گرادشر 2007 ،2شناساشی شظیر )ماتیس(. روان2007، 1)اارتلت

استفاد  از  مازش اينیاگرام می تاان اه افراد کمک شماد تا واکنش های خادکار خادشان و دياران 

 را اه طار دقیق تری درک کنن  و در همه ااعاد ارتباطی زش گی خاد مافق تر شاش . 

اق های اساسی هر تیپ را می تاان اه دست اا مطالعه شه تیپ شخصیتی در اينیاگرام، اشتی

 ورد. اينیاگرام، ق رت، ضعف، عادت ها و پاسخ های شهان اشسان ها را اه تصاير می کش  و اه طار 

  .دقیقی محاسبات دشیای دروشی فرد را ار اساس  ن چه که شخص اشجام می ده ، مشاه   می کن 

مشخصی اه دشیای خايش می شارش  و سپس از  ار اساس اي  تیپ شناسی ها، اشسان ها اا الااهای

طريق  ن اه تفسیر جهان می پردازش . اي  الااها ماجب می شاش  که فرد اه اطالعات و مسايل 

4خاصی تاجه کن  و ارخی از اطالعات پیرامان خاد را شادي   اایرد ) رتار  ،2008.) 

 داشته کارارد درماشی رويکرد ره در تااش  می اما شیست درمان م   يک تنهايی اه اينیاگرام

 که است معتق  معنای شناسیروان. است دينی غیر و معنای شناسیروان ای  مرز اينیاگرام .ااش 

 اشسان در درد ی تجراه اه ما ت افعی واکنش اما دارد کردن عرضه ارای مق س ای ه يه اشساشی هر

 ها ن مق س وديعه از تشبیهی تااش  یم افراد دفاعی واکنش. گذارد می ااقی شاشناخته را ه يه اي 

 يک يا و ذهنی جماد کاذب، شقاب، خاد يک اه اغلب و است حفاظتی ماسک يک واقع در اما ااش 

 شان عمیق درک و مهرااشی در وااسته هم افراد الهی وديعه مثا  ارای .است مرااط فراماشی خاد

 هايت سازی پنهان راستای در شانهاي قاالیت از است ممک  ها ن که صارتی در شاد، می متجلی

مراجع،  يک کاذب تشخیص خاد اا .کنن  استفاد  شان اولیه های  سیب ش ن عريان از حراست و

 اه حقیقتا هست که جايی در او که ا اش  و شاد متاجه را شهفته  سیب خاستاا  تااش  می درماشار

 کمک می کن . اينیاگرام  سانری اينیاگرام اه ص ها صارت اه اشيادگی .است شیازمن  چیز چه

کن  و در درک سريع تفاوت اشایز  های اشسان ها و می تااش  دقت تشخیص درماشاران را اهتر 

. اه شظر می رس  که شکست درمان اغلب اه ها ياريار ااش رتباطی  نراهبردهای م ارا و الاای ا

ارارد ماهراشه ی اينیاگرام اغلب ع م شناخت درماشار از اشتقا  و اشتقا  متقاال مرااط است. داشش ک

اه درماشار کمک می کن  ساگیری های مثبت و منفی خاد را تشخیص ده  و تأثیر  ن ار درمان را 

درک کن . اينیاگرام يک ساختار فاق العاد  ارای تفسیر دقیق و عبار از اشتقا  متقاال ارائه می ده  

 (.2007، 5)اارتلت

                                                           

1 - Bartlett 

2 - Matisse 

3 - Gradnr 

4 - Arthur 

5 - Bartlett 
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 ارای  یاررسی روايی و پايايت جه مق ماتی   اعتبارياایپژوهش حاضر اه دشباانااراي ، 

س ار اسا نهای تهرا ان داششجايان داششاا در میاينیاگرام واگنر  ه یشنامهای شخصیت پرس تیپ

 ناسب ااهای متاان گامی در جهت ساخت و استفاد  از اازار، تا ار پاية  ن اتتخاب ش اشاي  م   

رای روا ا واه يک وسیله عینی و معتبر  ،ر اع یگسترد  ت اا مطالعات وفرهنگ ايراشی ارداشت 

 ا در فراد رم دست يافت که اا استفاد  از  ن اتاان اارگانیيیت اهای مختلف شخص ارزياای تیپ

سنجش ن پژوهش پیراما ،های اخیر که در دهه رار داد. شظر اه اي های مختلرف شخصیت ق تیپ

 اسبمتن وارارد ز، وجاد اازاری معتبر و پرکقبل از هرچیافزايش يافته،  ويژگی های شخصیتی افراد

ايی يی و روپايا يرا اازارهای فاق ائز اهمیت است، زاا اافت فرهنای و اامی در اي  حیطه اسیار ح

 ؤا  پاسخدر پژوهش حاضر سعی ش   اه اي  س. کن  ار میاعتب یشتايج حاصل از پژوهش را هم ا

پ های یکی تیه ی ايراشی از پرسشنامه ی اينیاگرام ارای تفک يا می تاان در جامعداد  شاد که 

 شخصیتی استفاد  کرد؟
 

   روش

 هیپژوهش شامل کل  ماری ااد. جامعه یتاسعه ا یها از شاع پژوهشروش پژوهش حاضر 

 اشه گیری اه صارت در دسترسروش شم اادش . 1395-96داششجايان شهر تهران در سا  تحصیلی 

ای شهر همرد( اادش  که در میان داششجايان داششاا   193زن و  171) 36۴ااد. حجم شماشه، 

 تهران اشجام ش . 

ی، اا تاجه اه ه   پژوهش، در داششاا  های شهی  اهشتروش اجرا ا ي  صارت ااد که 

 ر گرفت.ی قراو واح  مرکز اا پرسشنامه های مارد شظر پژوهش مارد اررس روده  و داششاا  تهران

 ام  ن ود اشجم و تکمیل پرسشنامه ها، اا جلب رضايت  زمادشی ها و تاضیحات در مارقبل از اشجا

 میل وهمچنی  تاضیحاتی جهت  شنايی اا داشش اينیاگرام پرسشنامه ها تاسط داششجايان تک

 ش . وارد و تجزيه و تحلیل اشجام SPSSجمع  وری گردي . داد  های خام اه دست  م   در 

ر داش  و ها محرماشه ااقی خااه  ماطمینان داد  ش  که اطالعات  ن همچنی  اه  زمادشی ها

 پرسشنامه ها از اسامی پاسخاايان استفاد  شخااه  ش .

 ابزار پژوهش 

 اقل چهار تست شخصیت اينیاگرام تاسط افراد مختلف ساخته ش   است. تاسط تاماس 

 -ر اي  ها ایشتري  استفاد  از تست ريسادياي  دشیلز و ويرجینیا پرايز. در کنازينکل، هل  پالمر، 

1هادسان ااد  است )اينارسل 1و زيتلر  اه هنجارياای مق ماتی تست  ژوهش حاضرپدر  (.2010،

 .اخته ش پردواگنر 

                                                           

1 - Ingselle 
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 شیکاگا در لايا  داششاا  علمی هیئت عضا و االینی شناسیروان دکترای گنر،او جری دکتر

 اولی  از کیي گنراو ی رساله. ااش  می  مريکا در اينیاگرام  ماختاان داشش شخستی  از . ویاست

 ت ريس اه یمیالد 1980 سا  از است. وی ااد  اينیاگرام ی زمینه در علمی مطالعات و ها شاشته

 .دارد زمینه اي  در متع دی تألیفات و است مشاا  اينیاگرام

یر يافته و چن ي  اار تای 2شسخه فعلی از مقیاس های سبک شخصیت شناسی شه گاشه واگنر

اینی و اصالح ش   است تا اه شکل فعلی در م   است. اولی  تالش ااز شفرتاسط چن ي  هزار 

از مجماع  تیپ ن  زمان ارای هر  می ااش . 1970ی نیاگرام در اواخر دههيدر اشجام  زمان اواگنر، 

فراد( ج ي ، اه پس از ح ود سه دور رد کردن و اشتخاب  يتم ها )و ا  يتم داشت. 15ساا ،  135

 200دست يافت. اي   زمان شسخه فعلی از مقیاس های سبک شخصیت شناسی شه گاشه واگنر 

 يتم ارای اش از  گیری ويژگی های  11و   يتم ارای اُع  مثبت 11 ارای هر تیپ، ساالی می ااش .

ر از منفی وجاد دارد. اي  شسخه منتشر ش   از مقیاس های سبک شخصیت شناسی شه گاشه واگن

داشش  ماخته ی  5اات ا اي  تست تاسط شمرات استاش ارد ش   استفاد  می کن  و شَه شمرات خام. 

اشالیسی مارد  زاان اشالیسی ترجمه و شتیجه تاسط داشش  ماخته ی زاان فارسی و مسلط اه زاان

 30گرو   . سپس مج دا اه اشالیسی ارگرداش   و اه فارسی ترجمه ش  و روی يکاازاینی قرار گرفت

پس  ش ارد. شفری اجرا ش  تا مشخص شاد که اه لحاظ اار معنايی ماايرتی اا مفهام اولیه ی تست

  5مقیاس لیکرت . در اي   زمان، از صحیح  ن مارد استفاد  قرار گرفت از اطمینان از ترجمه

 .اه ساا ت پاسخ دهن  1-5 طیفدر   زمادشی ها می تااشن . ش   استاستفاد   3شقطه ای

 .ريبا هرگز مناسب فرد شباد  استتقاگر کلمه يا عبارت  -1ع د 

 . گر اه ش رت يا گاهی مناسب فرد ااد  استا -2ع د

 . هااهی مناسب فرد ااد  استگاگر  -3ع د

 . گر اغلب يا مکرر مناسب فرد ااد  استا -۴ع د

 گر تقريبا همیشه مناسب فرد ااد  است. ا -5ع د

، اا تري  شمرات مثبت را یپتاررسی کن  که اا تاجه اه ک ام  ي  طريق،ااش  اه ايک فرد می ت

ارای اررسی اعتبار همارا و افتراقی، شمرات افراد شرکت کنن   در  زمان گنر، اوکسب می کن . 

 و پرسشنامه خادگزارشی  (MBTI)ارياز  -مايرز  شماىها در سنخ نیاگرام را اا شمرات  نيا

نیاگرام و يو اه وضاح الااهای متفاوتی ارای سبک های ا ايسه کردمق( MSRI)ايلینای -میلان

همه تیپ های شه گاشه شتايج اررسی پايايی  . همچنی ،پی ا کرد MSRI و MBTIها در پروفايل  ن

. گزارش ش  که ششان دهن   مناسب اادن اي  /70( قاال قبا  و اا تر از 1983) گنرادر مطالعه و

                                                                                                                                              

1 - Zeitler 

2 Wagner Enneagram Personality Style Scales (WEPSS) 

3 -point Likert scale 
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در اي  مطالعه اا استفاد  و تحلیل اطالعات، داد  های جمع  وری ش    اه منظار تجزيهاازار است. 

ضريب  محاسبة منظار اه استنباطیاز  مار  های تاصیفی )میاشای ، اشحرا  استاش ارد، و ...( و 

 ارای ار ورد همساشی دروشی مقیاس و تحلیل مالفه های اصلی استفاد  ش .  لفای کروشباخ

 

 یافته ها

 کهدرص  مرد اادش   9/51 درص   زمادشی ها زن و 1/۴8های پژوهش،  ار اساس يافته

درص   8/18 درص  داششجا؛ 5/۴3 درص  کارداشی؛ 7/2 ها ديپلم؛  زمادشیدرص   6/۴ تحصیالت

ت خادشان را درص  افراد شیز میزان تحصیال 9/۴ درص  ارش  و اا تر اادش  و 5/25 کارشناسی و

 911/8 و 93/28 اشای  و اشحرا  معیار س  زشان اه ترتیب اراار اامی همچنی گزارش شکرد  اادش . 

ا رتیب اراار اس  مردان اه ت سا  است. میاشای  و اشحرا  معیار 56و ح اکثر  18است. ح اقل س  

 سا  است. 53و ح اکثر  18است. ح اقل س    188/6و  7۴/2۴

نهآزمون های نرمال بودن تک متغیری در تیپ های نه گا :1 جدول  

 ویلک –شاپیرو  اسمیرنوف –کالماگاروف  جنسیت 

 معنی داری درجه ازادی آماره معنی داری درجه ازادی آماره

 731/0 17۴ 99۴/0 200/0 17۴ 061/0 زن 1تیپ

 708/0 191 995/0 200/0 191 0۴5/0 مرد

 050/0 17۴ 98۴/0 090/0 17۴ 063/0 زن 2تیپ

 183/0 191 990/0 200/0 191 0۴0/0 مرد

 107/0 17۴ 987/0 200/0 17۴ 053/0 زن 3تیپ

 180/0 191 990/0 051/0 191 065/0 مرد

 67۴/0 17۴ 99۴/0 200/0 17۴ 0۴1/0 زن ۴تیپ

 3۴1/0 191 992/0 200/0 191 035/0 مرد

 103/0 17۴ 987/0 200/0 17۴ 059/0 زن 5تیپ

 580/0 191 99۴/0 025/0 191 070/0 مرد

 016/0 17۴ 981/0 200/0 17۴ 0۴9/0 زن 6تیپ

 533/0 191 993/0 200/0 191 0۴2/0 مرد

 16۴/0 17۴ 988/0 06۴/0 17۴ 066/0 زن 7تیپ

 630/0 191 99۴/0 200/0 191 051/0 مرد

 ۴37/0 17۴ 992/0 0۴9/0 17۴ 068/0 زن 8تیپ

 17۴/0 191 989/0 200/0 191 0۴7/0 مرد

 583/0 17۴ 993/0 089/0 17۴ 063/0 زن 9تیپ

 177/0 191 990/0 200/0 191 0۴3/0 مرد
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 اسمیرشا  که مناسب –که در شاخص های  زمان کالماگارو   ده . ششان می 1ج و  

ز لحاظ تازيع در زشان ا 8در مردان و تیپ  5تیپ شماشه های ازرگ است، تمام تیپ ها اه استثنای

 تک متاییری در وضعیت شرما  هستن .
 

 

 نپایایی اولیه آزمو

تیپ های نه گانه های پایایی خرده مقیاسشاخص های توصیفی و  .2جدول  

 تیپ ها تعداد ماده ها پایایی میانگین انحراف معیار

7۴8/10 62/75 813/0 22 1 

271/10 ۴7/75 799/0 22 2 

653/12 87/73 862/0 22 3 

617/10 51/70 760/0 22 4 

371/11 28/60 801/0 22 5 

756/11 91/7۴ 833/0 22 6 

257/12 01/7۴ 837/0 22 7 

663/12 21/71 860/0 22 8 

320/10 68/63 736/0 22 9 

 

ح اقل  ه .درا ششان می اه همرا  شاخص های تاصیفی اولیه تیپ های شه گاشه پايايی 2  ج و

عبارات  در اي  مرحله است. (R=0/862) 9پايايی در تیپ  ح اکثرو  (R=0/736) 9پايايی در تیپ 

 و منفی از تحلیل اضافی کنار گذاشته ش ش . 2/0پايايی اا شقطه ارش زير  فاق 

 

 

. کفایت نمونه برداری و کرویت3جدول   

KMO 778/0کفايت نمونه برداری   

        734/3755 مجذور کای کرویت بارتلت

 16653 درجه ازادی

000/0 معنی داری  

 

 ارای تحلیل است.می ده  که شماشه دارای کفايت  زم  ششان 3ج و  
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مقادیر واریانس تبیین شده در هر یک از تیپ های نه گانه .4جدول   

چرخش مجموع  استخراج مجموع مجذور بارها ارزش ویژه اولیه مولفه

 مجذور بارها

 

درصد  کل

 واریانس

درصد 

 تراکمی

درصد  کل

 واریانس

درصد 

 تراکمی

درصد  کل

 واریانس

درصد 

 تراکمی

1 278/23 720/12 720/12 278/23 720/12 720/12 582/12 876/6 876/6 

2 862/12 028/7 748/19 862/12 028/7 748/19 868/10 939/5 814/12 

3 209/7 940/3 688/23 209/7 940/3 688/23 189/10 568/5 382/18 

4 201/6 389/3 076/27 201/6 389/3 076/27 552/7 127/4 509/22 

5 072/4 225/2 302/29 072/4 225/2 302/29 338/7 010/4 519/26 

6 659/3 999/1 301/31 659/3 999/1 301/31 611/5 066/3 585/29 

7 417/3 867/1 168/33 417/3 867/1 168/33 388/4 398/2 983/31 

8 024/3 652/1 821/34 024/3 652/1 821/34 093/4 236/2 219/34 

9 836/2 550/1 371/36 836/2 550/1 371/36 937/3 151/2 371/36 

 

شه تیپ  ساس ادعای سازش    زمان اشتخاب ش .ا مالفه های اصلی را  حل شه تیپ ار تحلیلارای 

ر ي  وارياشس ددرص  از کل وارياشس تیپ ها شه گاشه را تبیی  می کن .  ایشتر 37/36 استخراج ش   کال 

 (  است.درص  55/01)درص  و کمتري  وارياشس در مالفه دو  72/12)مالفه يک 

 
 راه حل کتل(نمودار سنگ ریزه مولفه ها ) .1نمودار 
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 بعد از اجرای تحلیل  تیپ های نه گانه های . پایایی خرده مقیاس5جدول 

 مولفه های اصلی

 تیپ ها تعداد ماده ها پایایی میانگین انحراف معیار

26.619 158.19 0.930 47 1 

18.326 86.15 0.892 31 2 

15.559 100.42 0.903 27 3 

10.350 73.26 0.837 20 4 

10.286 61.62 0.865 17 5 

8.188 27.32 0.834 11 6 

4.28 17.82 0.597 6 7 

4.485 13.05 0.717 5 8 

6.716 32.95 0.720 11 9 

 930/0تا  597/0پايايی مج د تیپ های شه گاشه را ششان می ده . دامنه پايايی ای   5ج و  

، ناسبمشاهمساز و فاق  اار عاملی  شاه   می شاد اع  از حذ  ساا تطار که م هماناست. 

 تیپ ها افزايش يافته است. اکثرپايايی 

 

 بحث و نتیجه گیری
 شتايج پرسشنامه اينیاگرام در ای  داششجايان ااد. ه   پژوهش حاضر هنجارياای مق ماتی

ی اي  پرسشنامه معرفی کرد  و ( که شه تیپ را ارا1983) گنرايافته های اي  پژوهش اا پژوهش و

( در 2002) 1همچنی  شیاجنت روايی ساز   ن را مارد تايی  قرار داد  ااد، همسا ااد  است.

پژوهشی اه اررسی اعتبار پرسشنامه اينیاگرام پرداخت و ششان داد که اي  پرسشنامه اه اررسی شه 

و شتايج اي  پژوهش اا پژوهش تیپ شخصیتی می پردازد و از اعتبار مناسبی شیز ارخاردار است 

اي  ماضاع ششان دهن   چن  اع ی اادن اي  اازار در اررسی تیپ های  .حاضر همسا ااد  است

جايی که اازارهای تک اع ی اه خاای شمی تااشن  صفات مارد شظر را شخصیتی می ااش  و از  ن

 اساس اينیاگرام  تیپ متفاوت شخصیتی ار 9مارد سنجش قرار دهن  اي  پرسشنامه اا اررسی 

هر چن  که کار ار روی ويژگی های  .اازاری مفی  در جامعه ايراشی معرفی شاد اه عناان می تااش 

سنجی اي  اازار در داخل ايران اشجام شش   است، اما پژوهش های اشجام ش   خارجی و استفاد  روان

تااش  اه عناان اازاری روا  پژوهشاران ذکر ش   از اي  اازار ششان داد  است که اي  پرسشنامه می

                                                           

1 -Newgent 
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در مارد همساشی دروشی و پايايی اازار، اه منظار اررسی پايايی  ر ادامه وهمچنی  د استفاد  شاد. 

پايايی  .اي  پرسشنامه، از روش  لفای کروشباخ استفاد  ش . پايايی هر تیپ شیز اه تفکیک ارائه ش 

را ششان داد. در اي  مرحله عبارات فاق   862/0تا  736/0اولیه گزارش ش  ، دامنه پايايی ای  

  و منفی از تحلیل اضافی کنار گذاشته ش ش . 2/0پايايی اا شقطه ارش زير 

پس از اشجام تحلیل عاملی اکتشافی و ج ا سازی تیپ ها مج دا ضريب  لفای کروشباخ ارای 

 ان طار که مشاه   است. هم 930/0تا  597/0تیپ های شه گاشه ارائه ش  و دامنه پايايی ای  

اکثرتیپ ها افزايش يافته  ، پايايیشاهمساز و فاق  اار عاملی مناسب می شاد اع  از حذ  ساا ت

است. شتايج اررسی پايايی تیپ های شه گاشه و پايايی کل ششان دهن   اعتبار قاال قبا  اي  اازار در 

 (1991)1( و ادواردز2002) تو شیاجن (1983) جامعه ايراشی ااد  است و اا شتايج پژوهش واگنر

( در پژوهش خاد اه 2010)2همچنی  گادي  مبنی ار اعتبار مناسب اي  اازار شیز همسا می ااش .

اا ی اي  اازار را ششان دهن   تااشايی  ن در تشخیص  اعتبار اا ی اازار اينیاگرام اشار  کرد و اعتبار

ی ساا ت ذکر کرد. در پژوهشی مشااه تیپ های شه گاشه شخصیتی ار مبنای همساشی دروشی اا 

م پرداخت و ششان داد اعتبار اي  ( اه اررسی اعتبار و روايی پرسشنامه اينیاگرا1389) شیز سپهريان

. است که ششان دهن   اعتبار مناسب /82. تا /56زمان در اررسی همبستای دروشی ساا ت ای   

ارد اعتبار ر داد که اا شتايج پژوهش حاضر در معامل را ارای  ن مارد تايی  قرا 9 ن است و تع اد 

 گنر همسا ااد  است.اينیاگرام وپرسشنامه 

 هشمرات خام ا اه منظار اررسی شرم پرسشنامه اينیاگرام اات ا اه دلیل پراکن گی زياد شمرات،

تاش ارد شمرات اس Z و Tدسته های مناسب تقسیم ش  و سپس ااسیله تب يل اه شمرات استاش ارد 

 ن اصارتمردا رای هر دسته ارائه ش . اه دلیل تفاوت در جنسیت ج و  شرم ارای دو گرو  زشان وا

ر دئه ش   م اراج اگاشه رسم ش  تا از اي  پس اه منظار استفاد  از اي  پرسشنامه اا تاجه اه شر

ی اررس ردان ماشماشه مارد شظر استفاد  شاد. شرم پرسشنامه اينیاگرام در پژوهش های داخلی تاکن

 ی فرهنایهاوتقرار شارفته است. همچنی  مقايسه اا پیشینه های خارجی در مارد شرم اه دلیل تفا

  و اجتماعی قاال اررسی شیست.

 افراد در شرايط مختلف،شناسی و شناخت تیپ شخصیتی شنامه اينیاگرام می تااش  در خادپرس

هنجارياای  رو در اي  پژوهش اه از اي ازدواج و مشاور  عمامی کاراردی ااش .  پیش از مشاور 

 پرسشنامه  اه منظار جمع ان ی شهايی پژوهش می تاان گفت ر پرداخته ش .اي  اازا مق ماتی

البته در اي  پژوهش  ت.و روا در شماشه ايراشی ااد  اس اازاری پاياوگنر، تیپ های شخصیتی اينیاگرام 

و ساير  خاصی ارای شماشه گیری اشتخاب ش  یاه دلیل کمباد زمان و امکاشات مح ود  جارافیاي

                                                           

1 -Edwards 

2-Godin 
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پژوهشاران می تااشن  در ااعاد وسیع تر ار روی ساير مناطق ايران اي  اازار را مارد اررسی قرار 

 سان تر و دقیق تر کن .  دهن  تا تعمیم پذيری شتايج را 

مر مستثنی هش حاضر شیز از اي  اپژو است، هايیمح وديت دارای پژوهشی هر که اي  اه شظر

ع م همکاری ارخی از  :شادها اشار  میهايی همرا  ااد  است که اه  نشباد  و اا مح وديت

پرسشنامه، اازشارداش ن تع ادی از پرسشنامه ها و ای جااب گذاشت   داششجايان در پاسخاايی اه

فراد را جااشان که پژوهش در گرو  داششجايان اشجام ش   است، اکثر اارخی از ساا ت و اه دلیل اي 

 تشکیل داد  اش  و اي  ماضاع تعمیم پذيری شتايج اه ساير گرو  های سنی را دشاار خااه  کرد.

های اع ی در شظر گرفته شاد و ساير  های مختلف سنی در پژوهشگرو شاد پیشنهاد میهمچنی  

تبار اازار مارد شظر پژوهشاران اعتبار پرسشنامه را اه روش ااز  زمايی مارد اررسی قرار دهن  تا اع

شناسان، مشاوران و ارشامه ريزان از اي  رواندر طا  زمان شیز مارد اررسی قرار گیرد و همچنی  

اازار در شناسايی تیپ های شخصیتی اه عناان اازاری مناسب در مشاور  های خاشااد ، ازدواج و ... 

 استفاد  کنن .

 

 منابع

. ترجمنه احانان یک ار و زن دگ طی( در مح یسشنا تی)شخص ناگراما. (1389) پالمر، هلنن.

 . انتشارات رسا.یالوند

 .. انتشارات میمچراغ جادوی شخصیت 9(. 1393دهاتانی، منصور. )

  آشیانه نشر: تهران .گانه نه شخصیتی های تیپ شناسی روان. (1390)دقیقیان، پروين. 

دس . ترجمه مهنننیاگرامانواع شخصیت بر اساس ای(. 1395رياو، دان ريچارد. هادسون، راس. )

 ايرج صابری. شیرين جزايری. انتشارات ارجمند.

 نین . م بازنويانی حجنازی، .م ترجمنه. شخصیت و رشد شناسیروان(. 1386)  .هلنن شاختر،

 .پی نی  انتشارات:  تهران. آئین

 .دانیال نشر: تبريز. شخصیت ارزیابی در نوین رویكردی(. 1387) . میرتقی فرشی، گروسی

. منا.ترجمه هوشیار رزم آز های نه گانه شناخت شخصیت اینگرام: روش(. 1377) .ومجر واگنر،

 .انتشارات سپنج

 .. ترجمه مجید آصفی. نشر فرهنگنه گانه شخصیت(. 1397اسکار. )ايچازو، 

 هفصنلنام. گنرم انینه شخصنیتی هنای تیپ آزمون مقدماتی ساخت .(1389) .فیروزه ،آذر سپهريان
 اول، شماره سوم. سال . تربیتی گیری اندازه



 
 1398 زمستان، 31 ، شمارةهشتمدورة پژوهشی روان سنجی،  -ه علمیفصلنام                          22

 

 بنر اماينیناگر شخصنیتی های تیپ آموزش بخشی اثر. (1393) .امید فتاحی، ريان آذر، فیروزه.سپه

 دوم، شماره ده. دوره  .شخصیت و بالینی شناسیروان. دانشجويان تحصیلی سازگاری

 ی، قاسنم.حاینیان، سیمین. عظیمی پور، پرياا. کرمی، ابوالفضل. يزدی، سیده منور. کشاورز گرامن

 .(اينیناگرام) گاننه ننه شخصنیتی هنای تینپ آزمنون سنجی روان های ويژگی بررسی(. 1391)

 .12چهارم، شماره دوره . سازمانی و شغلی مشاوره فصلنامه

 
Bartlett, Carolyn. S. (2007). Enneagram Field Guide, Notes on Using the 

Enneagram in Counseling, Therapy and Personal Growth. USA. 
Chestnut, Beatrice (2013). The Complete Enneagram, 27 Paths to 

Greater Self-Knowledge. ISBN:978-1-938314-54-4. 

O’Hanrahan, P.(2007). Enneagram professional training program. 
Palmer, H. (1995). Enneagram in love and work. USA: Harper 

Sanfrancisco . 
Riso, D. R., & Hudson, R. (2003). Personality types:Discover the 

Enneagram For Self-Discovery. Boston, MA: Houghton Mifflin. 
Tallon, R.& Sikora, M. (2006). Awareness to action. Chicago: The 

university of Scranton  center. 

R. Elliott Ingersoll,M.Zeitler .(2010). Integral Psychotherapy, In Side 

Out/Outside In. 

Arthur, K. B. (2008). Attachment styles and Enneagram types: 

Developing and testing of an integrated typology for use in 

marriage and family therapy, Ph.D Dissertation, Virginia 

Polytechnic institute and State University. 
Jerry Wagner, Ph.D. (2007) offers Enneagram Training and 

Certification Programs. His next training, which includes input on 

how to use the WEPSS, is July 23-28, at Loyola University in 

Chicago.  

Matise, M.(2007). The Enneagram: An innovative approach, Journal of 

Professional Counseling: Practice, Theory & Research. 

Newgent, R.A.(2002). An investigation of the reliability and validity of 

the Riso-Hudson Enneagram Type Indicator 


