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Article Type 
Research Article 

 Purpose: This research was conducted with the purpose of 

presenting a structural model of predicting resilience based on 

Enneagram personality types with the mediation of adaptive 

motivational structure in students. 

Materials and Methods: The cross-sectional research method 

is correlational. The statistical population of this research was 

formed by all the students of Islamic Azad University of 

Tehran province in 2018, from among them, 400 people were 

selected by multi-stage cluster sampling method. In this 

research, tools of resilience (Connor and Davidson, 2003), 

personality types (Riso and Hudson, 2013), and motivational 

structure (Cox and Klinger, 1995) were used, all of which had 

acceptable validity and reliability. In order to analyze the data, 

SPSS-V23 and Lisrel-V8.8 software were used. Also, in order 

to respond to the research hypotheses, structural equation 

modeling was used. 

Findings: The research findings showed that the model has a 

good fit. Also, the results showed that Enneagram personality 

types have an indirect effect on resilience with the mediating 

role of adaptive motivational structure. In general, it can be 

concluded that some personality traits such as tolerance, 

forgiveness, adaptability, hard work, curiosity and 

decisiveness in relationship can help people to experience 

higher levels of resilience and motivational structure. 

Conclusion: Therefore, the findings of this research have been 

discussed theoretically and practically in the light of the 

existing research process, and suggestions have been 

presented in both theoretical and practical areas. 
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 5 مشايخ مريم
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 چکيده

 آورىتاب بینىپیش ساختارى مدل ارائه هدف، با پژوهش این: هدف
 نگیزشىا ساختار یگرىمیانج با اینیاگرام شخصیتى هاىتیپ براساس
 .شد انجام دانشجویان در انطباقى

. است همبستگی نوع از مقطعی پژوهش روش: ها روش و مواد
 دانشگاه واحدهای دانشجویان کلیه را پژوهش این آماری جامعه

 میان از که دادند، تشکیل 1398 سال در تهران استان اسالمی آزاد
 ای چندمرحله ای خوشه گیری نمونه روش با نفر 400 تعداد آنها،

 و کانر) آوری تاب ابزارهای از پژوهش این در. شدند انتخاب
 ،(1392 هادسون، و ریسو) شخصیتی های تیپ ،(2003 دیویدسون،

 همگی که شد استفاده( 1995 کلینگر، و کاکس) انگیزشی ساختار و
 منظور به. بودند برخوردار قبولی قابل پایایی و اعتبار از

-Lisrel و SPSS-V23 افزارنرم از هاداده وتحلیلتجزیه
V8.8 هایهفرضی به پاسخگویی منظوربه همچنین. گردید استفاده 
  .شد استفاده ساختاری معادالت یابیمدل از پژوهش

 مناسبی برازش از مدل که داد نشان پژوهش های یافته :ها يافته
 شخصیتی های تیپ که داد نشان نتایج همچنین. است برخوردار
 اقیانطب انگیزشی ساختار میانجی نقش با آوری تاب بر اینیاگرام

 برخی هک گرفت نتیجه توان می کلی، طور به. دارد غیرمستقیم تاثیر
 ختس سازگاری، بخشندگی، بردباری، مانند شخصیتی های ویژگی
 مکک افراد به تواند می رابطه در بودن قاطع و کنجکاوی کوشی،

 هتجرب را باالتری انگیزشی ساختار و آوری تاب سطوح تا کند
  .کنند

 ملیع و نظری لحاظ از پژوهش این هاییافته بنابراین: گيری نتيجه
 و اند گرفته قرار بحث مورد موجود پژوهشی روند پرتو در

  .است شده ارائه کاربردی و نظری حوزه دو هر در پیشنهادهایی
_________________________________ 

1 - Positive Psychology 

 
 رساختا اینیاگرام، شخصیتى هاىتیپ آورى،تاب: کليدی واژگان

 انطباقى انگیزشى
 

 25/04/1401تاريخ دريافت: 
 18/05/1401تاريخ پذيرش:  

 :نويسنده مسئولborjali@atu.ac.ir 

 

 مقدمه
رویکردی در حال شکوفایی و رو به رشد در  1روانشناسی مثبت گرا

همه عرصه های روان شناسی است که شامل مطالعه صفات مثبت 
(. در این رویکرد، به جای پرداختن به نشانگان 1انسانی است )

نابهنجاری در رفتارهای انسانی به ویژگی هایی مرضی و عالئم 
همچون شکوفایی، امید، ایمان، کمال، شادکامی و نظایر آن پرداخته 

(. یکی از این صفات مثبت که در روانشناسی مثبت گرا 2می شود )
مورد توجه جدی پژوهشگران قرار گرفته، تاب آوری است که به 

و توان برگشتن  (3) عنوان مقاومت در برابر تغییرات جدی زندگی
از  مجدد به جای اول و حفظ شکل اولیه خود، در زمان تهدید

در پژوهش های خود به  2. کانرجانب ضربه های آسیب زا است 
این نتیجه رسیده که همه ما با تاب آوری ذاتی و ظرفیت هایی برای 
بهبود ویژگی هایی که عمدتا در افراد تاب آور دیده می شود متولد 

. توانش اجتماعی شامل انعطاف 1، ویژگی هایی مانند می شویم
. مهارت 2پذیری فرهنگی، همدلی، مهربانی و مهارت های ارتباطی، 

های حل مسئله شامل برنامه ریزی، یاری جویی، تفکر انتقادی و 
. مهارت های خودگردانی شامل احساس هویت، 3خالقیت، 

گیری خودکارآمدی، خودآگاهی، تسلط بر وظایف و کناره 
سازگارانه از شرایط منفی، احساس هدفمندی و باور به آینده ای 

 (. 4روشن )
تاب آوری در هر سن و در هر سطحی رخ می دهد و سازه ای 
شناختی و قابل آموزش است یعنی تاب آوری پدیده ای ذاتی نیست 
بلکه از طریق تمرین، آموزش، یادگیری و تجربه حاصل می شود.  

با تغییرات بسیاری در زندگی و محیط پیرامونشان امروزه انسان ها 
مواجه هستند و این امر، موجب آن می گردد تا افراد در شرایط 
غیرقابل پیش بینی قرار گیرند. این شرایط غیرقابل پیش بینی گاه 
شخص را در چالش های بزرگ قرار می دهد. از این رو، توانمندی 

به سازگاری و عملکرد  های انسان و بروز نقاط قوت او می تواند
مطلوب وی منجر شود و بهزیستی را برای انسان به ارمغان بیاورد. 
از این رو، تاب آوری به دلیل آن که به فرد کمک می کند تا از 
چالش های اجتماعی، مالی و یا احساسی به تعادل مجدد بازگردد و 
 بیانگر توانایی فرد جهت سازش یافتگی مجدد در برابر غم، ضربه،

(، در این 5شرایط نامطلوب و عوامل تنیدگی زای زندگی است )
پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، بررسی مولفه های 
تعیین گر تاب آوری و مشخص کردن پیشایندهای آن از دغدغه های 
بسیاری از محققان بوده است. بر همین اساس، دسته بندی هایی از 

وری مطرح شده است. در حالت کلی، علل و عوامل پیشایند تاب آ
عوامل موثر بر تاب آوری شامل عوامل درونی )ویژگی های 

2 - Connor 
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  و همکاران     خان عبدی زهرا  112

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

شخصیتی، سبک های هویتی، ساختار انگیزشی( و عوامل بیرونی 
(. از این رو، شخصیت به عنوان 6)خانواده، مدرسه و جامعه( است )

یکی از عوامل درونی که به روند و شیوه کلی زندگی فرد اطالق می 
شود و سبک های هویت و ساختار انگیزشی به عنوان یکی از عوامل 
بیرونی که ارتباطات موثر و سازنده را در پی دارد، در پژوهش 
حاضر به عنوان تعیین کننده های تاب آوری در نظر گرفته شدند 

(. در ادامه، به صورت مختصر به هر کدام از این زمینه ها اشاره 7)
 شده است.

 2خود را بیش از سایر حوزه های روان تحلیل گری 1رویکرد صفات
در عرصه پژوهش های تجربی  3و نظریه های یادگیری اجتماعی

شخصیت نشان داده است. تمایل محققانی که به این رویکرد پایبند 
بوده اند، بیشتر در جهت تیپ بندی مردم از نظر شخصیتی بوده است. 

شلدون، بعد از آن در  روند تیپ بندی اولیه بقراط از ریخت شناسی
قرن نوزدهم آلپورت، کتل، یونگ و در نهایت پنج عامل بزرگ 
شخصیت مک کری و کاستا تداوم یافته است. یکی از تیپ هایی 

( که به 4که مطرح می گردد تیپ های نه گانه شخصیت )اینیاگرام
اینیاگرام پیش از این مطرح و در بطن تاریخ   5نظر ریسو و هادسون

است و اکنون تحت تاثیر روح زمان، دوباره به عرصه  مدفون شده
نظریه های علمی و تالش های پژوهشی برگشته است. محور مرکزی 
نظریه اینیاگرام در تیپ های شخصیتی نه گانه، ماهیت آدمی است 
که شخصیت الیه روبنایی آن محسوب می شود. تیپ های نه گانه 

 معرفی کرده اند، سونو و هادشخصیت )اینیاگرام( آن گونه که ریس
)پایبند به اصول، جدی و قاطع،  6. اصالح طلب1عبارت اند از 

)بخشنده، برون گرا، مردم  7. امدادگر2خودکنترل، کمال گرا(، 
)سازگار، سرآمد یا برتری طلب،  8. موفق3پسند، سلطه گر(، 

)رک گو و با صراحت لهجه،  9. فردگرا4برانگیزاننده، خودآگاه(، 
)خالق،   10. پژوهشگر5خودشیفته، دمدمی مزاج(، خیال گرا، 

)متعهد، مسئولیت پذیر، مضطرب،  11. وفادار6محتاط، منزوی(، 
)خودانگیخته یا خودجوش، همه فن حریف،  12. مشتاق7مشکوک(، 

)متکی به خود، با  13. چالش گر8سر به هوا، اهل بریز و بپاش(، 
)پذیرا،  14. صلح طلب9اراده، خودکامه و لجوج، مواجه گر(، 

اطمینان بخش، انطباق پذیر، رضامند(، مهمترین نوع تقسیم بندی 
سازه های سه عنصری هستند که شامل مجموعه سه عنصر احساس 
گرا که شامل تیپ های امداگر، موفق و فردگرا می شود. مجموعه 
سه عنصری عمل گرا که شامل تیپ های پژوهشگر، مشتاق، وفادار 

ح ادراک گرا که شامل تیپ های اصالمی شود. مجموعه سه عنصری 
در پژوهش خود نشان  طلب، چالشگر، صلح طلب می شود. عظیمی

داد که آموزش اینیاگرام بر سطح حرمت نفس و خویشتن داری )دو 
 15مقیاس ادراک خویشتن( موثر است. پژوهش سان، کافمن و اسمیلی

_________________________________ 
1 - trait approach 
2 - psychoanalisis approach 
3 - social learning approach 
4 - Enneagram 
5 - Riso & Hudson 
6 - reformer 
7 -  helper 
8 -  achiever 
9 -  individualist 

 ی( نشان داد تیپ های شخصیتی اینیاگرام نقش مهمی در شکل گیر8)
( نشان داد 9مشکالت بین فردی را دارند. پژوهش موالیی و تاشک )

که از بین تیپ های نه گانه شخصیتی، تیپ اصالح طلب، امدادگر، 
موفق، وفادا و مشتاق پیش بینی کننده مثبت تاب آوری و تیپ های 
شخصیتی فردگرا و صلح طلب پیش بینی کننده منفی تاب آوری 

ی شخصیتی پژوهشگر و چالشگر نمی هستند. اما بر اساس تیپ ها
توان تاب آوری را پیش بینی کرد. بنابراین می توان چنین نتیجه 
گرفت که برخی ویژگی های شخصیتی مانند بردباری، بخشندگی، 
سازگاری، سخت کوشی، کنجکاوی و قاطع بودن در رابطه می تواند 
 به افراد کمک کند تا سطوح تاب آوری باالتری را تجربه کنند.
همچنین نتایج پژوهش لیونگسون، هک، فلینتج، گلسون، اوست و 

( نشان داد که خصایص شخصیتی مانند درون گرایی، 10) 16کوچاران
سازگاری، مسئولیت پذیری، باز بودن و برون گرایی به طور مثبت 

 و روان رنجوری به طور منفی تاب آوری را پیش بینی می کنند.
ن کردند که اهداف فرد و شیوه بیا 17از سوی دیگر ککس و کلینگر

های وابستگی فرد به آنها ساختار انگیزشی او را نشان می دهد که 
این ساختار می تواند انطباقی یا غیرانطباقی باشد. افرادی که سبک 
انگیزشی غیرانطباقی دارند درصددند هیجان خود را از طریق ناسالم 

ابی به هدفشان برانگیزانند و اهداف اجتنابی دارند و برای دستی
حداقل امیدواری را نشان می دهند. ویژگی های دیگری که می توان 
برای این افراد ذکر کرد حداقل ناراحتی از نرسیدن به هدف، 
احساس فاصله زمانی از هدف، حداقل تعهد نسبت به اهداف، 
احساس کنترل پایین نسبت به هدف و حداقل اطالعات درباره 

ادی که ساختار انگیزشی انطباقی دارند اهداف است. در مقابل افر
منابع و انرژی خود را صرف محرک های سالم می کنند و بیشتر به 
دنبال اهداف مثبت هستند، نسبت به اهداف خود تعهد زیادی دارند، 
از دستیابی به اهدافشان لذت زیادی می برند و اگر به هدفشان نرسند 

بین هستند و حداقل ناراحت می شوند، نسبت به موفقیت شان خوش 
(. در پژوهشی که توسط صالحی 11تعارض را بین اهدافشان دارند )

( بر روی دانشجویان انجام گرفت نتایج نشان داد که تاب 12فدردی )
آوری و ساختار انگیزشی انطباقی پیش بینی کننده منفی و معناداری 

و  چبرای رفتارهای پرخطر می باشد. همچنین نتایج سلیمانیان، گل پی
( نشان داد که بین افراد دارای ساختار انگیزشی 13دررودی )

غیرانطباقی، و همچنین ویژگی های مشترکی که افراد تاب آور و 
 افراد با ساختار انگیزشی انطباقی دارند، تفاوت معناداری وجود دارد.
با مروری بر ادبیات پژوهشی انجام شده در مورد تاب آوری و 

توان مشاهده نمود که اگر چه برخی عوامل موثر بر آن می 
تحقیقات تاثیر ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت در تاب 

( و تحقیقات دیگری هم به تاثیر 14آوری را بررسی نموده اند )

10 - investigator 
11 - loyalist 
12 - enthusiast 
13 - challenger 
14 - peacemaker 
15 - Sun, Kaufman & Smillie 
16 - Livingston, Heck, Flentje, Gleason, Oost, & 

Cochran 
17 - Cox, W. M., & Klinger, E 
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تاب آوری تحصیلی پرداخته اند  غیرانطباقی روی-انگیزش انطباقی
بررسی (. اما بر اساس جستجوهای به عمل آمده تحقیقی که به 15)

همزمان رابطه تیپ های شخصیتی نه گانه )اینیاگرام( بر تاب آوری 
با واسطه گری انگیزش انطباقی بپردازد در ایران انجام نشده است. 
بنابراین پژوهش حاضر درصدد پر کردن چنین شکافی است و در 
پی پاسخگویی به این مساله است که بین تیپ های نه گانه شخصیتی 

اب آوری با نقش میانجی انگیزش انطباقی چه رابطه )اینیاگرام( بر ت
ای وجود دارد؟ آیا مدل مطرح شده از برازش مناسبی برخوردار 
است؟ بدین ترتیب، مساله اساسی در پژوهش حاضر، بررسی یک 
مدل علّی است که در آن تیپ های نه گانه شخصیتی )اینیاگرام( به 

 ه عنوان متغیر میانجیعنوان متغیرهای برون زاد، انگیزش انطباقی ب
 و تاب آوری به عنوان متغیر درون زاد مورد مطالعه قرار می گیرد.

 
 هاروش مواد و 

طرح پژوهش حاضر، طرح همبستگی از طریق الگویابی معادالت 
 باشد.ساختاری است که یک روش همبستگی چند متغیری می

آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان واحدهای  جامعه
 1397-1398اه آزاد اسالمی استان تهران در سال تحصیلی دانشگ

از روش  نمونهبرای انتخاب  مشغول به تحصیل باشند، تشکیل دادند.
-ی استفاده شد. برای ایناچندمرحله یاخوشهی تصادفی ریگنمونه

تهران استان  فهرست واحدهای دانشگاه آزاد اسالمیابتدا منظور 
مشخص شد که شامل واحدهای علوم و تحقیقات تهران، تهران 
شمال، تهران غرب، تهران مرکز، تهران جنوب، تهران شرق، 

پیشوا، شهرقدس، -فیروزکوه، دماوند، رودهن، مالرد، ورامین
شهریار، صفادشت، علوم دارویی، رباط کریم، شهرری، پرند، پردیس، 

تعداد هشت دانشگاه تهران مرکز، اندیشه و اسالمشهر بودند. از این 
تهران شمال، تهران جنوب، رودهن، دماوند، شهرقدس، اسالم شهر و 

 یندگبا توجه به پراکصفادشت به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس 
 نیو عدم تجانس ب یدانشگاه واحد هر یهادانشکده ییایجغراف
ظر های بعدی در نعنوان خوشههای هر واحد بهی، دانشکدهگروه

ا هگر در هر دانشگاه به نسبت تعداد دانشکدهگرفته شد که پژوهش
ه ها بچند دانشکده را تصادفی انتخاب کرد و درنهایت پرسشنامه

ا هنسبت دانشجویان در هر دانشگاه در بین دانشجویان این دانشکده
د کنن پیشنهاد می ارکوالیدز مکاف و  ریتکنو توزیع خواهد شد.

یابی معادالت ساختاری بهتر  نمونه در مدل که برای تعیین حجم
(. 16نفر تعیین شوند ) 35تا  5 بین هرپارامتر ازای است به

روز بر روی دانشجویان  60صورت گروهی به مدت ها بهپرسشنامه
ها تورق شد و مورد اجرا شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها، تمامی آن

ه در پژوشهای بررسی قرار گرفت. با توجه به برآورد حجم نمون
وع آن را به سه ن ویابی معادالت ساختاری که کالین مبتنی بر الگ

ساده، کمی و پیچیده تقسیم می کند و با توجه به تعداد مقیاس ها و 
زیر مقیاس های مورد بررسی، پژوهش حاضر از نوع الگوهای 

نفر برای آن پیشنهاد شده  400پیچیده است که حجم نمونه حداقل 
 است.

 

 های پژوهشابزار
 اب دیویدسون و کانر را پرسشنامه دیویدسون: این و کانر آوری تاب

. کردند تهیه آوری تاب حوزه 1979-1999 پژوهشی منابع مرور
 عمومی، جمعیت گروه، شش در مقیاس این سنجی رون های ویژگی

 سرپایی بیماران اولیه، های مراقبت بخش به کنندگان مراجعه
 از روهگ دو و فراگیر اضطراب اختالل به مبتال بیماران روانپزشکی،

 تهیه .گردید بررسی سانحه، از پس استرس اختالل به مبتال بیماران
 بیخو به پرسشنامه این که اند عقیده این بر مقیاس این کنندگان

 ایه گروه در آور غیرتاب افراد از آور تاب افراد تفکیک به قادر
 یپژوهش های موقعیت در تواند می و است بوده غیربالینی و بالینی

 که دارد سوال 25 پرسشنامه این. گیرد قرار استفاده مورد بالینی و
 همیشه) چهار و( نادرست کامال) صفر بین لیکرت مقیاس در

 52 از مقیاس این میانگین نمره. شود می گذاری نمره ،(درست
 باشد، باالتر 52 از آزمودنی نمره چه هر که طوری به بود خواهد

 زا باشد، نزدیکتر صفر به او نمره چه هر و دارد باالتری آوری تاب
 آلفای ضریب با داس. بود خواهد برخوردار کمتری آوری تاب

 اشت داده نشان را کافی درونی ثبات/. 92 تا/. 84 معادل کرونباخی
 خرده برای را/. 80 معادل کرونباخی آلفای ضریب( 1997) بک و

 این به سواالت از نمونه دو. است کرده گزارش داس های مقیاس
 آدم که این مگر نمود، خوشحالی احساس بتوان مشکل: است شرح

 تگیبس بیشتر خوشحالی و باشد خالق و پولدار باهوش، قیافه، خوش
در من.  مورد در دیگران نگرش تا دارد خودم درباره من نگرش به

 دانشجویاندر بین د پژوهشی که توسط سامانی، جوکار و صحراگر
)به سازه  گزارش کردند و روایی 93/0را  صورت گرفت، پایایی آن

روش تحلیل عوامل و روایی همگرا و واگرا( توسط سازندگان 
 .های مختلف عادی و در خطر احراز گردیدآزمون در گروه

: این ابزار برای این ی شخصیتی نه گانه ریسو و هودسونتیپ ها
اسخگو تعیین شود. ریسو و پ منظور تهیه شده که تیپ غالب

زار یایی اببرآنند که از طریق مطالعات روان سنجی معبر پا هودسون
گانه ریسو و  9ای شخصیتی شاخص تیپ ه یاد شده توسط نیوجنت

را در محدوده آزمون های روان شناختی موفق و ماندگار  هودسون
شواهدی درباره  ومن و هیگینزقرار داده است. نیوجنت، پار، نی

یژگی های روان سنجی این ابزار ارائه کرده اند. نسخه اصلی شامل و
عبارت دو گزینه ای است. فرم کوتاه شاخص تیپ های  144

عبارت دو گزینه ای  36گانه ریسو و هودسون شامل  9شخصیتی 
است. این ابزار، یک آزمون با انتخاب اجباری است؛ یعنی الزم است 

عبارت که پاسخگو را به خوبی  در هر مورد از دو عبارت، تنها یک
توصیف می کند، انتخاب شود. آزمون می تواند به چند روش 
مختلف اجرا شود. در هنگام پاسخگویی شخص باید فکر کند که 
اگر مجبور باشد از بین دو گزینه دست به انتخاب بزند، کدام را 

تیپ های شخصیتی اینیاگرام نه مؤلفه را شامل می انتخاب می کند؟  
. پژوهشگر 5. فردگرا  4. موفق 3. امدادگر  2. اصالح طلب 1د: شو
ویژگی های روان . صلح طلب. 9. چالش گر 8. مشتاق 7. وفادار6

یزدی  پور، کرمی،سنجی آزمون اینیاگرام توسط حسینیان، عظیمی 
مورد بررسی قرار گرفته است. آنان برای بررسی  و کشاورزگرامی

 بریگز با-ی بین تیپ های مایرزروایی سازه این آزمون همبستگ
اینیاگرام مورد تحلیل قرار دادند که نتایج آن نشان داد که بیشتر 
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  و همکاران     خان عبدی زهرا  114

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

معنادار بودند. در این پژوهش  01/0ضرایب همبستگی در سطح 
عامل  تحلیل( و وهمگرا واگرا(روایی سازه با روش همبستگی 

ول ااکتشافی محاسبه شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که سه عامل 
کل شاخص را تبیین می کنند و سازگاری مناسبی را با سه  5/16%

سازه اصلی آزمون، احساس گرایی، ادراک گرایی و عمل گرایی، 
نشان دادند. ضرایب پایایی تیپ های نه گانه با روش همسانی درونی 

 98/0تا  95/0و با روش بازآزمایی  81/0تا  67/0آلفای کرونباخ 
برای بررسی روایی  در پژوهش موالنی و تاشک  به دست آمده است.

این آزمون از روایی محتوایی صوری و روایی همسانی درونی استفاده 
نفر از اساتید روان شناسی عمومی و تربیتی به  10شد. بدین منظور 

بررسی این آزمون پرداختند. همچنین، محاسبه همبستگی نمره هر 
ست شواهد بیشتری برای عبارت با نمره زیرمقیاس هر تیپ، توان

روایی ابزار یاد شده به دست دهد. برای پایایی نیز از روش آلفای 
 بود. 90/0کرونباخ استفاده شد که میزان ضریب برابر با 

سؤالی توسط  10پرسشنامه  این: ساختار انگیزشی کاکس و کلینگر
ارزیابی ساختار انگیزشی  برای 2004کاکس و کلینگر در سال 

شود و  ست و تکمیل آن در سه مرحله انجام میطراحی شده ا
 10تا  0مقیاسی از  بندی را بر اساس درجه ها باید کننده شرکت

مل حوزه زندگی انجام دهند که شا 11 در مورد نگرانی خاص در
یزان گرایش یا تمایل برای رسیدن به اهداف بدون تالش:  دستیابی( 1

( 3 رسیدن به هدف، پیشگیری یا اجتناب از : اجتناب( 2، به هدف
میزان اطالعات درباره (4 میزان کنترل در مورد آن هدف، :کنترل

( 6ش، در صورت تال احتمال موفقیت( 5ف، نحوه دستیابی به اهدا
کننده به شانس برای دستیابی به اهداف بدون  اعتقاد شرکت:شانس

خشنودی در صورت رسیدن که انتظار میرود با  (7ش، انجام تال
ناخشنودی در صورت رسیدن به ( 8 اهداف حاصل شود؛ دستیابی به

میزان :تعهد (10ف، ناراحتی حاصل از نرسیدن به هد( 9 هدف،
مدت زمان احتمالی مورد ( 11 و مصمم بودن برای رسیدن به هدف

هر فرد باید مهمترین دلمشغولی،  .است نیاز برای دستیابی به اهداف
آرزو یا هدفش را در هر یک از این حیطه ها، در نظر گرفته و به 
آن هدف با تکمیل این پرسشنامه و محاسبه نمرات هر بعد، یک 

شاخص به دست می آید و می توان برای هر فرد، یک نیم رخ 
ت سانگیزشی رسم کرد. از تحلیل عاملی این ابعاد، دو عامل کلی به د

آمده است. عامل اول، ساختار انگیزشی انطباقی که نشانگر وجود 
عناصر ضروری برای رسیدن به یک راه حل رضایت بحش درباره 
دغدغه های شخصی است و عامل دوم، ساختار انگیزشی غیرانطباقی 

ایج . نتوتی در رسیدن به اهداف شخصی استکه نشان دهنده بی تفا
مقیاس ساختار می نشان داد که ابراهی پژوهشتحلیل عاملی در 

ضریب آلفای . و اعتبار مناسب است سازه انگیزشی دارای روایی
بر اکرونباخ برای ساختار انگیزشی انطباقی و غیرانطباقی به ترتیب بر

فرد خالصه شده فدردی صالحی . در پژوهش دبو 77/0و  73/0با 
 ان وساختار انگیزشی با ده شاخص بر روی و نمونه شامل دانشجوی

سوءمصرف کنندگان مواد صورت گرفت. ضریب آلفای کرونباخ 
و برای سوءمصرف کنندگان مواد  77/0برای نمونه دانشجویان 

 محاسبه شد. 75/0
ها از آمده از اجرای پرسشنامهدستوتحلیل اطالعات بهتجزیه

انجام شد.  Lisrel-V8.8و  Spss-V23افزار طریق نرم
های پژوهش از مدل معادالت یههمچنین به منظور آزمون فرض

 ساختاری استفاده شد.
 

 یافته ها
بر روی  «اگرامینیا یتیشخص یهاپیت»به منظور بررسی تاثیرگذاری 

در یک « ساختار انگیزشی انطباقی»با نقش میانجی « یآورتاب»
مدل، از مدل معادالت ساختاری تائیدی استفاده شد. پس از رسم 

، اضافه نمودن قیود مدل و LISRELافزار ساختار مدل در نرم
انتخاب روش ماکسیمم درستنمایی، مدل اجرا شده و نمودار مسیر 

پارامتر استاندارد  یبرآوردهاهای زیر به دست آمد. برازش شکل
 یها از لحاظ آمارکه همه شاخص دهدینشان م ریشده در شکل ز

رند. قرار دا ییآن در سطح باال یعامل یهستند و بارها یمعنادار
یاز برازش مناسب مدل م یبرازش حاک یهاشاخص جینتا یبررس
 .باشد

 
 یانطباق یزشیساختار انگ یانجیبا نقش مآوری های شخصیتی بر روی تاب. ضرایب استاندارد مدل تاثیرگذاری تیپ1شکل 
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 یانطباق یزشیساختار انگ یانجیبا نقش مآوری های شخصیتی بر روی تابمقادیر مدل تاثیرگذاری تیپ -t.  2شکل 

 
ی مقادیر های باال نشان داده شده است، کلیهطور که در شکلهمان

پارمترهای مربوط به مدل به همراه بارهای عاملی و ضرایب مسیر 
نشان داده شده است. با توجه به مقادیر ضرایب استاندارد و ضرایب 

باالتر از های باال )مقادیر تی معناداری تی به دست آمده در شکل

روابط مستقیم  توان چنین استنباط کرد که بین عوامل( می2.58
نشان  RMSEAدو و -های خیوجود دارد. همانگونه که شاخص

کند. ها ارائه میدهند، مدل برازش مناسبتری را به دادهمی
 های الگو در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است.خروجی

 
 

 ل مسیر مدلهای برازش تحلی. شاخص1جدول 

 نام شاخص
 های برازششاخص

 حد مجاز مقدار

Chi-square/df 2.44  3کمتر از 
RMSEA )0.1کمتر از  0.064 )ریشه میانگین خطای برآورد 
CFI )0.9بزرگتر از  0.99 )برازندگی تعدیل یافته 

NFI )0.9بزرگتر از  0.97 )برازندگی نرم شده 
GFI )0.9از  بزرگتر 0.93 )نیکویی برازش 

AGFI )0.9بزرگتر از  0.91 )نیکویی برازش تعدیل شده 

های برازش الگو در وضعیت شود شاخصهمانگونه که مشاهده می
مطلوبی قرار گرفته است. در جدول زیر، ضرایب مسیر به همراه 

شود، مقادیر معناداری آورده شده است. همان طور که مالحظه می
 همه مسیرها مورد پذیرش قرار گرفته شده است. 

 
 آنها . ضرایب مسیر، مقادیر معناداری و وضعیت2جدول 

 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر
 <-- طلباصالح

 یزشیساختار انگ
 یانطباق

 تایید شد 9.74 0.87
 تایید شد 8.94 0.77 <-- امدادگر
 تایید شد 8.04 0.77 <-- موفق

 تایید شد 4.04 0.61 <-- فردگرا
 تایید شد 4.88 0.70 <-- پژوهشگر

 تایید شد 4.44 0.66 <-- وفادار
 تایید شد 4.14 0.63 <-- مشتاق
 تایید شد 8.68 0.73 <-- گرچالش
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 تایید شد 8.70 0.74 <-- طلبصلح
 تایید شد 7.82 0.65 آوریتاب <-- یانطباق یزشیساختار انگ

 <-- طلباصالح

 یآورتاب

 تایید شد 7.92 0.68
 تایید شد 6.40 0.53 <-- امدادگر
 شدتایید  8.04 0.70 <-- موفق

 تایید شد 7.33 0.61 <-- فردگرا
 تایید شد 8.78 0.73 <-- پژوهشگر

 تایید شد 6.47 0.56 <-- وفادار
 تایید شد 8.78 0.73 <-- مشتاق
 تایید شد 7.78 0.63 <-- گرچالش

 تایید شد 6.47 0.56 <-- طلبصلح

ر ببرای بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل 
وابسته الزم است تا اثرات کل، مستقیم و غیر مستقیم برای متغیر 

زای مدل ارائه شود که این اثرات در جداول زیر قابل مشاهده درون
 است.

 
 . تفکیک اثرات، مستقیم، غیر مستقیم و کل در مدل پژوهش3جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل
 اثر

 کل غیر مستقیم مستقیم
 طلباصالح

 یانطباق یزشیساختار انگ

0.68 ---- 0.68 
 0.53 ---- 0.53 امدادگر
 0.70 ---- 0.70 موفق

 0.61 ---- 0.61 فردگرا
 0.73 ---- 0.73 پژوهشگر

 0.56 ---- 0.56 وفادار
 0.73 ---- 0.73 مشتاق
 0.63 ---- 0.63 گرچالش

 0.56 ---- 0.56 طلبصلح
 0.65 ---- 0.65 یآورتاب یانطباق یزشیساختار انگ

 طلباصالح

 یآورتاب

0.87 0.44  =0.65  *0.68 1.31 
 1.11 0.53*  0.65=  0.34 0.77 امدادگر
 0.96 0.70*  0.65=  0.45 0.51 موفق

 1.21 0.61*  0.65=  0.40 0.81 فردگرا
 1.09 0.73*  0.65=  0.47 0.62 پژوهشگر

 0.86 0.56*  0.65=  0.36 0.50 وفادار
 1.07 0.73*  0.65=  0.47 0.60 مشتاق
 1.21 0.63*  0.65=  0.41 0.80 گرچالش

 0.90 0.56*  0.65=  0.36 0.54 طلبصلح

طور که در جدول قابل مشاهده است، تاثیر هر یک از همان
تار ساخ یانجیبا نقش م یآوربر تاب اگرامینیا یتیشخص یهاپیت

در ستون آخر جدول فوق آورده شده است.  یانطباق یزشیانگ
 اگرامینیا یتیشخص یهاپیتشود که تاثیر بنابراین، چنین استنباط می

ته ی پذیرفانطباقی زشیساختار انگ یانجیبا نقش م یآوربر تاب
  شود.می
 

 نتيجه گيری
نتایج نشان داد که تیپ های شخصیتی اینیاگرام بر ساختار انگیزشی 

غیرمستقیم دارد. در تبیین نتایج بدست آمده می توان انطباقی تاثیر 
چنین گفت که تیپ های شخصیتی انیاگرام می توان به افراد کمک 
کرد تا واکنش های خودکار خود و دیگران را درک کرده و در 
ارتباطات خانوادگی و روابط بین فردی بهتر عمل کنند و این امر 

ی گردد. این پژوهش با باعث افزایش انگیزش انطباقی در افراد م

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 10

http://islamiclifej.com/article-1-1290-fa.html


 117... براساس آورىتاب بينىپيش ساختارى مدل ارائه  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 3, Autumn 2022 

( 17( همسو می باشند. یانگ )18( و ایسماجلی )17مطالعات یانگ )
در تحقیقات خود با عنوان کار، عوامل انگیزش و ویژگی های 
شخصیتی به بررسی عوامل انگیزش کاری در کشور چین پرداخت 
و به این نتیجه رسید که شرایط پرداخت خوب و مناسب مهمترین 

کارکنان در چین است و همچنین نشان داد که امنیت عامل انگیزشی 
 شغلی می تواند کارکنان را برانگیخته نماید.

نتایج نشان داد که تیپ اصالح گرا، با نیازهای فیزیولوژیک مازلو، 
زیستی آلدرفر، بهداشتی هرزبرگ و تعلق مک کللند در ارتباط 

وفادار، کلیت است. تیپ های یاری دهنده، انگیزه دهنده، هنرمند، 
گرا و مسالمت جو با نیازهای فیزیولوژیک مازلو، زیستی آلدرفر، 
بهداشتی هرزبرگ و قدرت مک کللند در ارتباط هستند. تیپ 
متفکر با نیازهای اجتماعی و خودیابی مازلو، زیستی آلدرفر، بهداشتی 
هرزبرگ و تعلق مک کللند در ارتباط و همچنین تیپ رهبر با 

ی مازلو، زیستی و رشد آلدرفر، بهداشتی هرزبرگ نیازهای خودیاب
( در 19و قدرت مک کللند در ارتباط هستند. گوسرا و همکاران )

پژوهشی نشان دادند که انگیزه ها با نیازهای اساسی که موجب 
ایجاد رضایت می شوند مرتبط هستند و نقش عمده ای در ساختار 

ین نوع شخصیت و انگیزه معلمان بازی می کنند. در تحقیق آنها ب
عوامل انگیزشی فعالیت های حرفه ای، ارتباط آماری معنی دار 
تشخیص داده شده است. جدیدا استدالل می شود پژوهش شخصیت، 
سریع ترین بخش در حال رشد در پیشنه انگیزش است. نتایج یک 
مطالعه نشان می دهد که نیم رخ شخصیتی در مجموعه کاری در 

(. همچنین نتایج 20ن خیلی مهم است )پیش بینی انگیزش کارکنا
آزمون های نشان می دهد که بین انواع شخصیت انیاگرام و نظریه 
های انگیزش فرایندی رابطه معنی دار وجود دارد. تیپ های اصالح 
گرا و هنرمند بیشترین ارتباط را با نظریه انتظار و تیپ های وفادار، 

 ظریه برابر دارند.اصالح گرا و متفکر بیشترین ارتباط را با ن
نتایج نشان داد که تیپ های شخصیتی اینیاگرام بر تاب آوری با نقش 
میانجی ساختار انگیزشی انطباقی تاثیر غیرمستقیم دارد. در راستای 

(، پژوهشی تحت عنوان رابطه 21نتایج بدست آمده  بار و همکاران )
بین تاب آوری و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان در مورد 

گرش آنها نسبت به همکاری بین فردی را انجام دادند. نتایج نشان ن
داد در بین دانشجویانی که تاب آوری باالتری داشتند و دارای ویژگی 
های شخصیتی توافق پذیری و خودمختاری بودند درک مثبتی نسبت 

(، پژوهشی تحت 22به همکاری بین فردی داشتند. بایونا و کاستاندا )
گی های شخصیتی بر انگیزش در نوع روش تدریس عنوان تاثیر ویژ

معلمان انجام دادند. نتایج نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان 
نژندگرایی با انگیزش رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. 
همچنین بین ویژگی شخصیتی برون گرایی، وظیفه شناسی و 

ی معنسازگاری با انگیزش در روش تدریس معلمان رابطه مثبت و 
 دار دیده می شود.

عوامل شخصیتی با عوامل انگیزشی و تاب آوری در افراد ارتباط 
معناداری دارد. شناخت تیپ شخصیتی و پویایی های آن، به طور 
خاص رویکردی موثر به بعد ناخودآگاه، آسیب های روانی، 
مکانیسم های جبرانی ما و در نهای به دگرگونی و التیام بخشی 

ئه می دهد. اینیاگرام به ما نشان می دهد که شخصیت دردهای ما ارا
ه این اشتباه ن«. ما را به اشتباه می اندازد»ما در چه شرایطی بیشتر 

ی تخریبی و بسیار-تنها آنچه قابل دسترس ما است، بلکه نحوه خود
از واکنش ها و رفتارهای کلیشه ای و غیر ضروری ما را شامل می 

ما با شخصیت همانندسازی می کنیم، شود. این چنین است که وقتی 
کمتر از آنچه که واقعا هستیم، به وجود یا هستی خود مراجعه می 

 کنیم.
از سوی دیگر در توجیه این یافته می توان گفت دانشجویانی که 
دارای انگیزش انطباقی هستند، نوعی تلقی مثبت از مجموعه ویژگی 

ای خود را ارزشمند های درونی خود دارند و توانایی ها و انگیزه ه
می د انند که این خود می تواند بیانگر نشانه های تاب آوری در 
افراد باشد. وجود انگیزه یکی از ویژگی هایی است که برای افراد 

به این  ، ایمز و آرچرتاب آور ذکر شده است. همسو با این یافته
نتیجه رسیدند که دانشجویان دارای انگیزش انطباقی از راهبردهای 

 ونتفاده می کنند. کانر و دیویدسشناختی بیشتری برای حل مسائل اس
ی روح-روانی-تاب آوری را قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی

( آن را نوعی 2005در مقابل شاریط مخاطره آمیز می دانند. لوتار )
که با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی همراه   ترمیم خود

است، تعریف می کند. تاب آوری نشان دهنده توانایی فرد در حفظ 
تعادل فیزیکی و روانی است، از این رو نمی توان آن را معادل بهبودی 

-دانست چرا که بهبودی، فرد پیامدهای منفی و مشکالت هیجانی
در پژوهشی نشان داد که افراد با  زاطفی را تجربه می کند. گالنتع

انگیزش انطباقی باال و سازگار از تاب آوری بیشتری برخوردارند. 
افزون بر شناخت ویژگی های رفتاری مختلف مانند تاب آوری، 
شناخت علل رفتارها دلمشغولی بسیاری از پژوهشگران بوده است. 

دلیل  به عبارت دیگر، درک این نکته که انسان ها، کارها را به
شوق و عالقه درونی خودشان انجام می دهند، یا عوامل بیرونی آنها 
را به انجام امور وا می دارد، باعث پدیدایی قلمرو خاص انگیزش 

 رفتارهای انسان شده است. 
های این پژوهش محدود بودن نمونه مورد از جمله محدودیت

ب و تواند معرف خوبررسی از دانشجویان است که این تعداد نمی
کافی برای جامعه باشد. بنابراین تعمیم دادن نتایج فقط به جامعه 

پذیر است، و برای سطوح دیگر باید با موردنظر منطقی و امکان
ها با استفاده از رعایت احتیاط این کار را انجام دهیم. داده

اند که ممکن است های خود گزارش دهی تهیه شدهپرسشنامه
نان وجود داشته باشد. کمبود ادبیات دهی در آهای پاسخسوگیری

پژوهشی و نظری به زبان فارسی در زمینه اینیاگرام در کنار دستیابی 
به منابع یکی از محدودیت های جدی ر این زمینه است. بنابراین 
برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی اینیاگرام برای دانشجویان 

 د شد.باعث افزایش تاب آوری و انگیزش در آنان خواه
در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود از مدل اینیاگرام در بافت های 

 هایپژوهشفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی گوناگون استفاده شود. 
مشابه در این زمینه انجام گیرد تا بتوان نتایج حاصل از پژوهش را 

در جهت اطمینان نسبت به نتایج حاصله از این . ها مقایسه کردبا آن
تر پیشنهاد تر در جوامع بزرگهای گستردهجام پژوهشپژوهش ان

 . شودمی
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