
Keywords

Enneagram

Emotional Self-regu-
lation

Couples

Pre-Marital Stage

*Corresponding Author
Study Type: Original
Received: 11 May 2019
Accepted: 08 Jun 2020

The Effectiveness of  Enneagram Typology Training Package 
on Emotional Self-Regulation of Couples in Premarital Stage

Seyedhamid Atashpour*: Associate professor, Islamic Azad university, Isfahan, Khorasgan branch, Isfahan, 
Iran Islamic Azad university, Isfahan, Khorasgan branch, Isfahan, Iran. hamidatashpour@gmail.com

Farnaz Navabifar: Ph.D. candidate, Islamic Azad university, Isfahan, Khorasgan branch, Isfahan, Iran Islamic 
Azad university, Isfahan, Khorasgan branch, Isfahan, Iran. farnaz.navabifar@gmail.com

Mohsen Golparvar: Associate professor, Islamic Azad university, Isfahan, Khorasgan branch, Isfahan, Iran 
Islamic Azad university, Isfahan, Khorasgan branch, Isfahan, Iran. drmgolparvar@gmail.com

Abstract 
Introduction: A successful society depends on coherent and success-
ful families and it comes true when the choice of couples is made on 
knowledge to fulfill intimacy. Establishing intimate relationships is 
hinged upon a variety of factors including the ability to recognize and 
regulate emotions. This study aimed to determine the effectiveness of 
training of Enneagram typology on emotional self-regulation of couples 
in the premarital stage.  
Methods: This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest 
design and control group. The sample of this study was all couples in 
the premarital stage were referred to the counseling centers of Isfahan 
city, among them forty couples were selected by purposive sampling 
method based on entry and exit criteria and randomly divided into 
control and experimental groups. The data were collected by the cogni-
tive emotion regulation questionnaire-CERQ. The experimental group 
received ten sessions of ninety-minute enneagram typology training 
once a week while the control group received none. After completing 
the interventions and after forty-five days, both groups responded to the 
posttest. Analysis of covariance was run to analyze the data.
Results: According to the results, the Enneagram personality types 
training was effective on emotional self- regulation of couples and 
there was a significant difference between the experimental and control 
groups in terms of emotional self-regulation criteria. [P<0.05]
Conclusions: This study shows that training Enneagram typology by 
providing insights on the different characteristics of the personality 
in couples leads them to perceive precise knowledge of the emotional 
states of themselves and their partner will be effective in preventing 
future problems in marital life to achieve a successful marriage.
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چکیده

مقدمه: جامعه موفق در گرو خانواده های منسجم و موفق می باشد و این مهم زمانی تحقق 
گاهی به منظور دستیابی به صمیمیت صورت  می یابد که ازدواج، انتخاب همسر از روی آ
بستگی  هیجان  تنظیم  توانایی  ازجمله  مختلفی  عوامل  به  صمیمانه  روابط  برقراری  گیرد. 
بر  انیاگرام  تیپ های شخصیتی  آموزش  بسته  اثربخشی  بررسی  با هدف  پژوهش  این  دارد. 

خودتنظیمی هیجانی زوجین در مرحله پیش از ازدواج صورت گرفت.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل 
بود. جامعه آماری مشتمل بر کلیه زوجین در مرحله پیش از ازدواج مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر 
اصفهان بود. چهل زوج به روش هدفمند مبتنی بر مالک های ورود و خروج انتخاب شدند. پرسشنامه 
نظم جویی شناختی هیجان-Cognitive Emotional Regulation Questionnaire CERQ-P در دو 
مرحله پیش آزمون و پس آزمون، با فاصله چهل و پنج روز پس از اتمام آموزش، برای سنجش 
متغیر وابسته استفاده شد. گروه آزمایش طی ده جلسه نود دقیقه ای یک بار در هفته مورد 

آموزش قرار گرفتند. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته ها نشان داد بسته آموزش تیپ های شخصیتی انیاگرام بر خودتنظیمی هیجانی 
زوجین در دوره پیش از ازدواج اثربخش بوده است. همچنین بین نمرات گروه آزمایش و 

 ]P>0/05[.کنترل پس از کنترل پیش آزمون تفاوت معناداری مشاهده شد
انیاگرام  تیپ شناسی  آموزش  حاضر  پژوهش  نتایج  اساس  بر  نتیجهگیری:  و بحث
به منظور ایجاد بینش نسبت به ویژگی های متفاوت شخصیت و درک حاالت هیجانی خود 
و دیگری برای پیشگیری از مشکالت بعدی در زندگی زناشویی و دستیابی به یک ازدواج 

موفق، پیشنهاد می شود. 

اثربخشی بسته آموزش تیپ های شخصیتی انیاگرام بر خودتنظیمی 
هیجانی زوجین در دوره پیش از ازدواج
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ناتساز 1398، دوره 8، شماره 4، پیاپی 4530

ریآمیآ دیم پیر و همکاراز

مقدمه

ازدواج در زمره پیچیده ترین روابط انســانی است و مشــاوره پیش از ازدواج زمانی انجام می گیردکه زوج ها وارد یک رابطه 
شده و درجستجوی کسب اطالعات برای تقویت رابطه و ارزیابی خود برای یک ازدواج موفق می باشند. بنابراین مشاوره قبل 
از ازدواج فرایندی آموزشی، پیشگیرانه و درمانی است و به مراجع کمک می کند مناسبترین همسر را انتخاب کند و مراحل 

ازدواج را به بهترین نحو انجام دهد.)1(
 مروری بر ادبیات مشــاوره قبل از ازدواج نشــان می دهد که یکی از راه های تغییر یا کاهش انتظارات و باورهای ازدواج، 
برنامه های آموزش قبل از ازدواج اســت که اثر معناداری بر باورهای افراد دارد.)2( مطالعات متعدد نیز نقش موثر آموزش و 
گاهی و نگرش افراد مورد مطالعه نشان داده است.)3( در اکثر مطالعات مداخله ای مرتبط  مشاوره قبل از ازدواج را در ارتقا آ
با آموزش و مشــاوره قبل از ازدواج، دانش و نگرش شرکت کنندگان در گروه مورد مداخله بهتر از گروه کنترل گزارش شده 
است. نتایج پژوهش امیدوار و همکاران)5( بیانگر تاثیر معناداری آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر افزایش عملکرد افراد 
در انتخاب همسر نسبت به گروه گواه دارد. استنلى و همکاران)6( در پژوهشی تحت عنوان آموزش پیش از ازدواج، کیفیت 
زناشویی و ثبات زناشویی، یک نمونه وسیع را به صورت تصادفی از چهار ايالت آمريكا كه دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعى 
متوسط بودند، انتخاب كردند.  نتايج نشان داد كه شركت كنندگان در آموزش هــای پیــش از ازدواج بهطور معناداری سطوح 
 باالتری از رضايت و تعهد در ازدواج و سطوح پایینتری از تعارض و نیز كاهش نرخ طالق را نسبت به گروه گواه نشان دادند. 
 در بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زناشویی و ازدواج، دو دیدگاه درون شخصی وبین شخصی مطرح است. از دیدگاه 
درون شخصی، صفات شخصیتی عامل مهم و تاثیرگذار بر عملکرد زناشویی است، درحالی که براساس دیدگاه بین فردی 
تعامالت زوجین با یکدیگر بر کنش زناشویی آن ها موثر است. بسیاری از پژوهشگران براساس دیدگاه تلفیقی معتقدند هر دو 
عامل تعاملهای بین شخصی و صفات شخصیتی در کیفیت روابط زوجین اهمیت دارند.)7( بسیاری از تحقیقات مقطعی 
و طولی نیز نشان داده اند که ویژگی های شخصیتی با رضایت و موفقیت ازدواج و رابطه زناشویی، ارتباط دارند.)8و9( نتایج 
پژوهش محققان نیز نشــان می دهد ازدواجی که با توجه به ارزش ها و ویژگی های شخصیتی، خانوادگی و فرهنگی همسانی 
صورت گیرد استحکام و دوام بیشتری می یابد و زوجین احساس خوشبختی بیشتری را تجربه می کنند.)10( دراین میان، یکی 
از ویژگی های شــخصیتی مهم كه درالگوهای شــخصیتی افراد نقش مهمی را ايفا می کند، تنظیم هیجان است.)11( ایجاد و 
حفظ رابطه عاشــقانه و رضایت بخش نیازمند توانایی تشــخیص عواطف و هیجان ها و توانایی ابراز آن ها اســت.)12( اصوال 
هیجان را می توان واکنش های زیست شــناختی به موقعیت هایی دانســت که آن را یک فرصت مهم یا چالش برانگیز ارزیابی 
می کنیم و این واکنش های زیســتی با پاســخی که به آن رویدادهای محیطی می دهیم همراه می شوند.)13( هیجانات دارای 
کیفیت باالیی هستند به اين صورت که می توانند باعث واکنش مثبت يا منفی در افراد شوند؛ اگر متناسب با موقعیت و شرايط 
باشند باعث واکنش مثبت و در غیر اين صورت باعث واکنش منفی می شوند. نقص و ناتوانی در شــناخت هیجان ها باعث 
به وجود آمدن مشکالت بین فردی در ایــــن زمینه ها می شــود.)12( پژوهش های متعدد خودنظم بخشی هیجانی رامهمترین 
عامل پیش بینی كننده سازگاری مثبت در روابط دانسته اند.)14( نظم بخشــی هیجانی را فرایندهای درونی و بیرونی مســول 
پایش و ارزشــیابی و تعدیل واکنش های هیجانی، برای دســتیابی بــه اهداف می دانند. با این تفســیر، زمانی می توان فهمید 
بدتنظیمی هیجانی رخ داده که برانگیختگی هیجانی شدید شخص، خودتنظیمی وی را برهم بزند. یعنی هنگامی که شخص 
صرفا آشــفته اســت نباید گفت که خودنظم بخشــی هیجانیش به هم ریخته اســت؛ بلکه عالمت مهم بدتنظیمی هیجانی، 
برانگیختگی هیجانی منفی شــدید یا تداوم تداخل با اهداف فرد است. این تداخل، می تواند به شکل رفتار ناسازگارانه باشد 
که فرد برای تنظیم، کاهش شدت و مدت، هیجان های منفی خود، درگیر آن می شود یا به شکل درد و رنج هیجانی باشد که 
فرد را از خودتنظیمی عادی باز می دارد.)15( تنظیم هیجان، عامل مهمی در برقراری روابط بین شخصی موفقیت آمیز است. 

مطابق با پژوهش ها تنظیم هیجان، پیش بینی کننده رضایت زناشویی در ازدواج است.)16(
 ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده اند ابعاد شخصیت و حالت های هیجانی در ارتباط با یکدیگر قرار داشته)14( و صفات شخصیتی 
افــراد تاثیر مهمی بر راهبردهای تنظیم هیجان آن ها دارد.)17( بنابراین زمانی که هیجــانات شديد يا طوالنی می شوند و يا با شرايط 
سازگار نیستند آن زمان نیاز به تنظیم کردن و مداخله دارند.)18( از نقطه نظرخودنظم بخشی نیز، مداخله موثر عبارت است از فرآیندی 
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فصلنااه اآدکاری اجسماعی46

اثربخشی بتسه داینش ییپ های شخصیسی انیاگرام بر خیدینظیمی هیجانی نوجین در...

که ازطریق آن، زوجین مهارت هایی را برای تعدیل رفتارشان فراگیرند.)19( 
از آغاز علم روانشناسی تاكنون نظریه های متعددی به طبقه بندی و توصیف 
تیپ های مختلف شخصیتی پرداخته اند که یکی از جديدترين آن ها نظريه 
انیاگرام است. انیــاگرام یک شکل هندسی است که نه شخصیت اصلی 
انسان و روابط پیچیده آن را ترسیم میکند. همان طور که در شکل شماره 
یک دیده می شــود انیاگرام دارای نمادی است به شکل دایره که نه نقطه 
 روی آن با فواصل یکسان توسط نه خط به یکدیگر متصل شده است.)20(

شــناخت ویژگی های تیپ های شخصیتی انیاگرام موارد استفاده متعددی 
گاهی و خودشناســی روشــن و  دارد که مهمترین آن ها عبارتند از: خودآ
عمیقتر، آشــنایی با مسیر رشد، تکامل هر سنخ شخصیتی و آموزش پیش 
از ازدواج که به وســیله آشنایی با قالب های فکری و حسی طرفین، منجر 
گاهانه و مناســبتری می شود. و نیز زوج درمانی که از طریق  به انتخاب آ
شــناخت کامل و عمیق همســر امکان پذیر می گردد.)21( بدیهی است 
گاهی از نیازها، باورها، ترس ها و  کــه شناخت خود و دیگران منجر به آ
نگرانیهای خود و دیگران شده و امکان حل برخی از مشکالت را فراهم 

می نماید.)22( 
با در نظر گرفتن تاثیر ارتباط بین صفات شــخصیتی افراد بر راهبردهای 

تنظیــم هیجــان)14( و با توجــه اينكه تنظیم 
هیجان پیش بیــن قدرتمنـدی بـرای رفتارهای 
بیــن فردی و کیفیــت روابط در بیــن زوج ها 
به شــمار مــی رود،)16( پژوهــش حاضــر با 
هدف تعیین اثربخشی بسته آموزش تیپ های 
برخودتنظیمــی هیجانی  انیاگرام  شــخصیتی 
زوجیــن در دوره پیــش از ازدواج طراحی و 

اجرا گردید. 

روش

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشــی یا تجربی و طرح پژوهش دو گروهی، شــامل یک گروه آموزش تیپ های شــخصیتی 
انیاگــرام و یــک گروه کنترل یا گواه با دو مرحله، شــامل یک مرحله پیش آزمون و یک مرحلــه پس آزمون بود. طی طرح 
نیمه آزمایشــی مورد اشاره، آموزش تیپ های شخصیتی انیاگرام برخودتنظیمی هیجانی زوجین در دوره پیش از ازدواج مورد 
بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مشتمل بر کلیه زوجین در مرحله پیش از ازدواج مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر 
اصفهان در بهار و تابستان 1397 بود که از این میان چهل زوج به عنوان نمونه به روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر مالک های 
ورود و خروج و با توجه به توصیه پژوهشگران مبنی بر حضور حداقل پانزده نفر برای مطالعات آزمایشی برای هر گروه)23( و 
با توجه به ریزش احتمالی انتخاب شدند. در نهایت نیز به علت ریزش پیش بینی شده، نمونه پژوهش به سی زوج تقلیل یافت 
و در نهایت افراد نمونه انتخاب شده به طور تصادفی در دو گروه، هر گروه پانزده زوج و شامل یک گروه آموزش تیپ های 

شخصیتی انیاگرام و یک گروه کنترل گمارده شدند.
مالکهایورودوخروج

گاهانه بــرای شــرکت در پژوهــش، سطح تحصیالت حداقل دیپلم، عدم حضور  مالکهــایورود: شــامل رضایــت آ
درکالس های آموزش پیش از ازدواج قبل از ورود به مراکز مشاوره، قرار داشتن در دامنه سنی بیست تا سی و پنج سال، عدم 

سابقه ازدواج قبلی و مراجعه زوجی برای آموزش بود. 
مالکهایخروج: شامل عدم همکاری به علت وجود دالیل شخصی و یا عدم شرکت در بیش از دو جلسه آموزش، قرار داشتن 
تحت آموزش و مشاوره موازی، ابتال به بیماری و یا اختالل جسمی و روانی که مانعی برای شرکت در جلسات آموزشی باشند، 
 داشتن تجربه ازدواج قبلی، داشتن سن کمتر از بیست سال و یا بیشتر از سی وپنج سال و عدم مراجعه زوجی برای آموزش بود. 
مالحظــاتاخالقی: مالحظات اخالقی مطرح در پژوهش رعایت رازداری کامل برای تمام شــرکت کنندگان، داشــتن 
آزادی و اختیــار کامــل بــرای کناره گیری از پژوهش، اطالع رســانی کامل در مــورد پژوهش و کســب رضایت نامه کتبی، 
اســتفاده از داده ها فقط در راســتای اهداف پژوهش، بررسی عمیق و بررســی تخصصی محتوای جلسات به منظور اطمینان 
از آســیب زا نبودن مداخله آموزشــی و آموزش گروه کنترل از طریق بسته آموزشی تیپ شناسی انیاگرام پس از اتمام پژوهش 
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ناتساز 1398، دوره 8، شماره 4، پیاپی 4730

ریآمیآ دیم پیر و همکاراز

بود. ایــن پژوهش دارای کد اخالق مصوب 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهشی  شورای 
واحد اصفهان-خوراسگان به شـــــــــــماره 

IR.IAU.KHUISF. REC. 1397.058 می باشد.
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آزمون )با اجرای پس
روز( در گروه  45فاصله 

 n=15کنترل

 CONSORT( نمودار 1نمودار)

ابزارپژوهش
پرسشنامهتنظیمشناختیهیجان: این 
پرسشنامه شــامل ســی و شش ســوال است و 
راهبردهای تنظیم شــــناختی هیجان ها را در 
پاســخ به حوادث تهدیدکننده و اســترس زای 
زندگــی در قالــب مقیاس پاســخگویی پنج 
درجه ای، طیف لیکرت، بر حســب نه خرده 
مقیــاس می ســــنجد و هــر گویــه، امتیازی 
بیــن یک-هرگز تا پنج-همیشــــه را به خود 
اختصــاص می دهــد. در بررســی پایایی این 
پرسشــنامه در نمونــه ای از جمعیت عمومی 
سیصد و شصت و پنج نفر، صد و نود و چهار 
زن و صد و هفتــاد و یک مرد ضرایب آلفای 
کرونباخ برای خرده مقیاس ها از شصت و هفت 
 صدم تا هشتاد و نه صدم محاســبه شــد.)24(

روایی و پایایی این پرسشــنامه در ایران تاکنون 
مطلوب گزارش شــده اســت. بشارت1391، 
روایی محتوایی پرسشــنامه را براساس داوری 
هشــت نفر از متخصصان روانشناسی بررسی 
و ضرایب توافــق کندال برای خرده مقیاس ها 
را از هشــتاد و یک صدم تا نود و دو صدم و 
پایایــی بازآزمایی برای خرده مقیاس های این 

پرسشــــنامه را با فاصله زمانــــی دو تا چهار هفته، پنجاه و هفت صدم 
تا هفتاد و شــش صدم گزارش کرد. یوســفی1386 روایی و پایایی این 
مقیاس را در نوجوانان ایرانی بررسی کرده است. ضریب پایایی به روش 
آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس راهبردهای تنظیم هیجان منفی هفتاد 
و هشت صدم و خــرده مقیاس راهبردهای تنظیم هیجان مثبت هشتاد و 
سه صدم و کل مقیاس هشتاد و یک صدم به دســــت آمــده و ضریب 

روایی مقیاس نیز هشتاد و پنج صدم گزارش شده است.)25(
روند اجــرای پژوهش به این صورت بود که پــس از انتخاب هدفمند 
شــرکت کنندگان بــر مبنای معیارهــای ورود و خروج، شــرکت کنندگان 
به صورت تصادفی در دو گروه، شــامل یک گروه آزمایش و یک گروه 
کنترل قرار گرفتند. ســپس در هر دو گروه پرسشــنامه تنظیم  شــناختی 
هیجان به عنوان پیش آزمون اجرا شــد. ســپس گــروه آموزش تیپ های 
شــخصیتی انیاگــرام به صورت گروهی و طی ده جلســه نود دقیقه ای و 
به صورت هفته ای یک جلســه تحت آموزش قرار گرفتند. گروه کنترل 
درایــن مدت هیچ گونه آموزشــی دریافت ننمود. پس از پایان جلســات 
آمــوزش و پس از یــک دوره چهل و پنج روزه، هــر دوگروه در مرحله 

پس آزمون، مجددا به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند.
 الزم به ذکر اســت که آموزش تیپ های شخصیتی انیاگرام برای اولین 
بار و به طور اختصاصی و با اســتفاده از متــون معتبر حوزه های آموزش 
انیاگرام تهیه و تدوین شده است. ضریب توافق بر سر محتوای جلسات 
بــرای آموزش انیاگرام زوجین در مرحله پیش از ازدواج هشــتاد و چهار 
صدم، ســاختار آموزش هشت دهم، کفایت آموزش نود وشش صدم و 
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 ازدواج زوجین متقاضی در انیاگرام شناسیتیپ بر مبتنی آموزش جلسات اختصاری ( شرح1جدول)

 محتوای جلسه و فنون و تکنیک ها ///هدف جلسه آموزش ///عنوان کلی جلسه ///جلسه
در  شرکت نحوه به مربوط قواعد توضیح ///مقدماتی معارفه و آشنایی ///مقدماتی هایسنجش با همراه معارفه و آشنایی ///اول

 .آزمونپیش اجرای آموزشی، دوره اهداف کلی بیان گروه، قواعد به بندیپای ضرورت آموزشی و دوره
 دفاعی هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///یک شخصیتی تیپ با آشنایی ///دوم

تمرین چهار جزء ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و
 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“یکآگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 

 و دفاعی هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///دو شخصیتی تیپ با آشنایی ///سوم
تمرین چهار جزء ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه

 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“دوآگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 
 هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///شخصیتی سه تیپ با آشنایی ///چهارم
تمرین چهار ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و دفاعی

 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“سهجزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 
 هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///چهار شخصیتی تیپ با آشنایی ///پنجم

تمرین چهار ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و دفاعی
 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“چهارجزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 

 دفاعی هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///آشنایی با تیپ شخصیتی پنج ///ششم
تمرین چهار جزء ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و

 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“پنجآگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 
 هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///شش شخصیتی تیپ با آشنایی ///هفتم

تمرین چهار ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و دفاعی
 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“ششجزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 

 هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///هفت شخصیتی تیپ با آشنایی ///هشتم
تمرین چهار ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و دفاعی

 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“هفتجزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 
 هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///هشت شخصیتی تیپ با آشنایی ///نهم

تمرین چهار ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و دفاعی
 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“هشتجزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 

 و دفاعی هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///نه  شخصیتی تیپ با آشنایی ///دهم
تمرین چهار جزء ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه

 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“نهآگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 
 
 

 شناختی جویینظم ( میانگین و انحراف استاندارد2جدول)
در دوگروه پژوهشهای آن و مولفه هیجان  

 مرحله متغیر
 گروه آزمایش  گروه کنترل

 Σ میانگین Σ میانگین

 خویش مالمت
آزمونپیش  3//11  17/3  66/10  11/3  
آزمونپس  55/118  15/39  83/40  24/26  

 پذیرش
آزمونپیش  96/10  48/2  63/11  10/3  
آزمونپس  78/89  45/42  48/68  61/48  

آزمونپیش نشخوارگری  16/13  23/3  36/13  91/2  
آزمونپس  35/86  46/29  93/21  99/15  

 مجدد تمرکز
 مثبت

آزمونپیش  86/9  18/3  5/11  09/3  
آزمونپس  5/50  15/26  43/137  09/23  

 بر مجدد تمرکز
 ریزیبرنامه

86/10 پیش آزمون  33/4  63/13  68/3  
98/43 پس آزمون  68/23  61/128  9/19  

 مجدد ارزیابی
 مثبت

آزمونپیش   16/11  97/3  6/13  02/4  
آزمون پس  95/49  62/26  35/128  32/16  

آزمون پیش گیریدیدگاه  76/10  58/3  83/12  37/3  
35/56 پس آزمون  63/37  01/107  48/33  

آزمون پیش سازیفاجعه  13/11  28/3  036/9  32/3  
آزمون پس  55/102  48/32  85/27  34/21  
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فصلنااه اآدکاری اجسماعی48

اثربخشی بتسه داینش ییپ های شخصیسی انیاگرام بر خیدینظیمی هیجانی نوجین در...

یافته ها

در جــدول شــــماره دو میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمــرات نظــم 
جویی شــناختی هیجــان و مولفه هــای آن در گروه کنترل و آزمایــــش در 
پیش آزمون و پس آزمون نشــــان داده شــده اســــت. همان گونه که جدول 
شــــماره دو مشــاهده می شــــود، در هر نه مولفه مالمت خویش، پذیرش، 
نشــخوارگری، تمرکــز مجدد مثبت، تمرکــز مجدد بر برنامه ریــزی، ارزیابی 
مجــدد مثبــت، دیدگاه گیــری، فاجعه ســازی و مالمت دیگــران، در مرحله 
 پس آزمون تغییرات گروه آزمایش نســبت به گروه کنترل قابل توجه تر است.

به منظــور تحلیــل داده ها، ابتــدا پیش فرض های تحلیل کوواریانس بررســی 
شــد. برای تعیین نرمال بــودن داده ها از آزمون کولموگروف-اســــمیرنوف 
اســــتفاده گردیــدP<0/05 کــه ایــن پیش فرض برقــرار بود. بــرای تعیین 
 P<0/05،برابــری واریانس هــا، آزمون لویــن مورداســــتفاده قرارگرفــت
کــه این فــرض بــرای متغیــر نظم جویــی شــناختی هیجــان برقــرار بود. 
بررســی شــیب خطوط رگرســیون نیز نشــان داد که این مفروضــه نیز برقرار 
 اســت. بنابرایــن از تحلیــل کوواریانس برای تحلیل داده ها اســتفاده شــد. 
در جدول شــماره ســه نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه گروه آزمایش 
و کنترل در مولفه های تنظیم شــناختی هیجان آمده اســت. نتایج نشــان داد 
F=75/40،P>0/01 کــه آمــوزش تیپ های شــخصیتی انیاگرام بر مالمت 
خویــش به عنوان اولین مولفــه تنظیم هیجان بین دو گــروه آزمایش و کنترل 
معنادار اســت. بــه این معنی که نمــرات پس آزمون گــروه آزمایش پس از 
کنترل نمرات پیش آزمون به طور معناداری بیشــتر از گروه کنترل می باشــد. 
میزان تاثیر آموزش برابر شــصت درصد بود. جدول شــماره ســه نشــان داد، 
F=6/26،P>0/05 آموزش تیپ های شــخصیتی انیاگرام بر پذیرش به عنوان 
دومین مولفه تنظیم هیجان بین دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است. میزان 
تاثیر آموزش برابر با شــصت درصد، آموزش تیپ های شــخصیتی انیاگرام بر 
نشخوارگری به عنوان سومین مولفه تنظیم هیجان بین دو گروه آزمایش و کنترل 
F=107/52،P>0/01 معنادار است. میزان تاثیر آموزش شصت و نه درصد. 
آموزش تیپ های شــخصیتی انیاگرام بر تمرکز مجدد مثبت به عنوان چهارمین 
 F=138/33،P>0/01 مولفــه تنظیم هیجان بین دو گروه آزمایــش و کنترل
معنــادار بود. میــزان تاثیر آموزش هفتــاد و چهار درصد، آمــوزش تیپ های 
شخصیتی انیاگرام بر تمرکز مجدد بر برنامه ریزی به عنوان پنجمین مولفه تنظیم 
هیجــان بین دو گروه آزمایش و کنتــرل F=175/33،P>0/01 معنادار بود. 
میزان تاثیر آموزش هفتاد و هشت و دو دهم درصد، آموزش تیپ های شخصیتی 

 F=148/75،P>0/01 انیاگرام بر ارزیابی مجدد مثبت به عنوان ششــمین مولفه تنظیم هیجان بین دو گروه آزمایش و کنترل
معنادار است. میزان تاثیر آموزش هفتاد و پنج و دو دهم درصد، آموزش تیپ های شخصیتی انیاگرام بر دیدگاه گیری به عنوان 
هفتمیــن مولفه تنظیم هیجان بین دو گروه آزمایش و کنترل F=26/44،P>0/01 معنادار اســت. میزان تاثیر آموزش ســی 

مناسب بودن طول زمان آموزش و طول زمان جلسات آموزشی نود و دو 
صدم به دست آمد. خالصه محتوای جلسات آموزش به همراه فنون ارایه 

شده در جدول شماره یک ارایه شده است. 
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 ازدواج زوجین متقاضی در انیاگرام شناسیتیپ بر مبتنی آموزش جلسات اختصاری ( شرح1جدول)

 محتوای جلسه و فنون و تکنیک ها ///هدف جلسه آموزش ///عنوان کلی جلسه ///جلسه
در  شرکت نحوه به مربوط قواعد توضیح ///مقدماتی معارفه و آشنایی ///مقدماتی هایسنجش با همراه معارفه و آشنایی ///اول

 .آزمونپیش اجرای آموزشی، دوره اهداف کلی بیان گروه، قواعد به بندیپای ضرورت آموزشی و دوره
 دفاعی هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///یک شخصیتی تیپ با آشنایی ///دوم

تمرین چهار جزء ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و
 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“یکآگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 

 و دفاعی هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///دو شخصیتی تیپ با آشنایی ///سوم
تمرین چهار جزء ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه

 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“دوآگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 
 هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///شخصیتی سه تیپ با آشنایی ///چهارم
تمرین چهار ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و دفاعی

 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“سهجزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 
 هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///چهار شخصیتی تیپ با آشنایی ///پنجم

تمرین چهار ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و دفاعی
 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“چهارجزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 

 دفاعی هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///آشنایی با تیپ شخصیتی پنج ///ششم
تمرین چهار جزء ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و

 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“پنجآگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 
 هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///شش شخصیتی تیپ با آشنایی ///هفتم

تمرین چهار ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و دفاعی
 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“ششجزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 

 هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///هفت شخصیتی تیپ با آشنایی ///هشتم
تمرین چهار ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و دفاعی

 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“هفتجزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 
 هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///هشت شخصیتی تیپ با آشنایی ///نهم

تمرین چهار ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه و دفاعی
 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“هشتجزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 

 و دفاعی هایمکانیسم ها،ترس تمایالت، نیازها، ها،خواسته ها،نگرش رفتارها، با آشنایی ///نه  شخصیتی تیپ با آشنایی ///دهم
تمرین چهار جزء ”، “مرور پیشرفتبینی و پیش”، ”اقدام کردن”، ”آگاهی پذیرا”ارائه فنون ///سه تیپ گیریتصمیم نحوه

 .کنندگانبازخورد از شرکت دریافت مطالب، بندی، جمع“نهآگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به تیپ 
 
 

 شناختی جویینظم ( میانگین و انحراف استاندارد2جدول)
در دوگروه پژوهشهای آن و مولفه هیجان  

 مرحله متغیر
 گروه آزمایش  گروه کنترل

 Σ میانگین Σ میانگین

 خویش مالمت
آزمونپیش  3//11  17/3  66/10  11/3  
آزمونپس  55/118  15/39  83/40  24/26  

 پذیرش
آزمونپیش  96/10  48/2  63/11  10/3  
آزمونپس  78/89  45/42  48/68  61/48  

آزمونپیش نشخوارگری  16/13  23/3  36/13  91/2  
آزمونپس  35/86  46/29  93/21  99/15  

 مجدد تمرکز
 مثبت

آزمونپیش  86/9  18/3  5/11  09/3  
آزمونپس  5/50  15/26  43/137  09/23  

 بر مجدد تمرکز
 ریزیبرنامه

86/10 پیش آزمون  33/4  63/13  68/3  
98/43 پس آزمون  68/23  61/128  9/19  

 مجدد ارزیابی
 مثبت

آزمونپیش   16/11  97/3  6/13  02/4  
آزمون پس  95/49  62/26  35/128  32/16  

آزمون پیش گیریدیدگاه  76/10  58/3  83/12  37/3  
35/56 پس آزمون  63/37  01/107  48/33  

آزمون پیش سازیفاجعه  13/11  28/3  036/9  32/3  
آزمون پس  55/102  48/32  85/27  34/21  
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در دو گروه پژوهش سیربر ردمو یمتغیرها اتنمر یانسارووک تحلیل ( نتایج3جدول)   

تغییرات منبع متغیر  مجموع 
 مجذورات

 درجه
 آزادی

 میانگین
 معنا سطح Fمقدار مجذورات

 داری
 ضریب

 اتا
 توان
 آماری

 مالمت
 خویش

96/539 پیش آزمون  1 96/539  487/0  488/0  65/0  1 
گروهی عضویت  61/83537  1 61/83537  40/75  001/0  6/0  1 

83/54281 خطا  49 79/1107  - - - - 

 پذیرش
آزمون پیش  05/3952  1 05/3952  192/2  143/0  23/0  9/0  

گروهی عضویت  67/11156  1 7/11156  26/6  016/0  11/0  96/0  
28/87284 خطا  49 31/1781  - - - - 

 نشخوارگری
آزمون پیش  53/709  1 35/709  64/0  34/0  65/0  1 

گروهی عضویت  03/5108  1 03/5108  52/107  001/0  96/0  1 
07/23277 خطا  49 04/475  - - - - 

 تمرکز
مثبت مجدد  

آزمون پیش  6/142  1 6/142  31/0  721/0  003/0  064/0  
گروهی عضویت  17/85790  1 17/85790  33/138  001/0  47/0  1 

4/30388 خطا  49 17/620  - - - - 
 تمرکز
بر مجدد  
ریزیبرنامه  

آزمون پیش  48/691  1 48/691  62/0  43/0  013/0  123/0  
گروهی عضویت  5/87700  1 5/87700  31/175  001/0  782/0  1 

24/24512 خطا  49 25/500  - - - - 

 ارزیابی
مثبت مجدد  

آزمون پیش  95/1132  1 95/1132  023/1  317/0  108/0  76/0  
گروهی عضویت  85/73314  1 85/73314  75/148  001/0  752/0  1 

78/24150 خطا  49 87/492  - - - - 

گیریدیدگاه  
آزمون پیش  36/476  1 63/476  43/0  51/0  43/0  99/0  

گروهی عضویت  22/34332  1 22/34332  44/26  001/0  351/0  999/0  
26/63612 خطا  49 2/1298  - - - - 

سازیفاجعه  
آزمون پیش  27/61  1 72/61  60/0  81/0  001/0  60/0  

گروهی عضویت  86/60899  1 86/60899  87/88  001/0  645/0  1 
94/33577 خطا  49 26/685  - - - - 

 مالمت
 دیگران

آزمون پیش  52/131  1 52/131  21/0  73/0  004/0  07/0  
گروهی عضویت  98/101378  1 98/101378  84/168  001/0  775/0  1 

35/29421 خطا  49 43/600  - - - - 
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ناتساز 1398، دوره 8، شماره 4، پیاپی 4930

ریآمیآ دیم پیر و همکاراز

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر که با هدف بررســی اثربخشی بسته آموزش تیپ های شخصیتی انیاگرام بر خودتنظیمی هیجان های زوجین 
در مرحله پیش از ازدواج صورت گرفت، یافته ها نشان داد که بین گروه آزمایش با گروه کنترل درمولفه های تنظیم شناختی 
هیجان یعنی مالمت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، 
دیدگاه گیری، فاجعه سازی و مالمت دیگران، در پس آزمون پس از کنترل پیش آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. درتطابق 
نتایج پژوهش حاضر باپژوهش های مشابه، با توجه به مطالعات اندکی که در ارتباط با تیپ شناسی انیاگرام در ايران وجود دارد، 
تحقیقی در دســترس قرار نگرفت که به طور نســبی از لحاظ موضوعی با این پژوهش تطابق داشــته باشد، با این حال می توان 
گفت که نتایج حاصل از این مطالعه با بخش هایی از یافته های معمارزاده و همکاران)26( و نیز با نتایج پژوهش ماتیس،)27( 
تالک،)28( گرادنر،)29( اکستاین،)30( دانالن و همکاران)31( و آرتور)32( همسویی نشان می دهد. نتایج پژوهش های این 
محققان حاکی از آن  اســت که با آموزش تیپ های شــخصیتی انیاگرام می توان به افراد کمک کرد تا واکنش های خودکار 
خــود و دیگران را درک کرده و در ارتباطات خانوادگی و روابط بین فردی بهتر عمل کنند. تفاوت اصلی بین نتایج پژوهش 
حاضر با نتایج مطالعات مورد اشاره در این است که در مطالعه حاضر ، تنظیم شناختی هیجان و نه مولفه آن همزمان به عنوان 
متغیر وابســته همراه با بسته آموزش تیپ های شــخصیتی انیاگرام با تمرکز بر زوجین در مرحله پیش از ازدواج برای اولین بار 

در ایران به مرحله اجرا در آمده است. 
مرور ادبیات پژوهش نشان می دهد ازدواجی که با توجه به ارزش ها و ویژگی های شخصیتی، خانوادگی و فرهنگی همسانی 
صورت گیرد اســتحکام و دوام بیشتری می یابد و زوجین احساس خوشبختی بیشتری را تجربه می کنند.)10( همچنین تاکید 
یافته های متعدد پژوهشــی بر نقش ویژگی های شــخصیتی در روابط زوجین درجهت دســتیابی به ازدواج موفق و ثبات در 
ازدواج، موید ارتباط بین شخصیت و ازدواج موفق است.)33و34( با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تنظیم هیجانات در عملکرد 
موفق در تعامالت اجتماعي و از آنجا که زوجین در مرحله پیش از ازدواج ممکن اســت از وجود هیجانــــات مثبــــت و 
گاهی نداشــته باشند، از این رو درتبیین اثربخشی بســته آموزش تیپ های شخصیتی انیاگرام  منفی خویــــش به طور کامل آ
می توان اذعان کرد در بســتر شــناختی که به واسطه آموزش تیپ های شــخصیتی انیاگرام فراهم می شود، زوجین با نیازهای 
هیجانی منحصر به تیپ های شخصیتی مختلف و نیز تعدد و تنوع تجارب و واکنش های هیجانی آشنا می شوند. کسب چنین 
بینشی منجر به شکل گیری نگرشی جدید در زوجین می شود. به عبارت دیگر، در بستر شناخت و ادراکی حاصل از آموزش 
تیپ های شخصیتی انیاگرام، توانایی تعامل با موقعیت های هیجانی، مهارت های ارتباطی و شناختی زوجین به صورت مثبت 
گاهی هیجانی، پذیرش هیجانی و  و سازنده فعال شــده و منجر به افزایش و بهبود توانمندی های هیجانــی و به طور خاص آ
استفاده از استراتژی های متنوع تنظیم هیجان متناسب با موقعیت می گردد. این آشنایی به تبع آن موجب می گردد تا هیجان های 
فردی به شــکل مناســبتری مدیریت شده و این فرایند ســبب از بین رفتن و حذف نارســایی ها در تنظیم هیجان ها می گردد. 
عالوه بر این، مواجهه زوجین با رویدادهای روزمره، با بهره گیری از توانمندی هایی در تشخیص پاسخ های هیجانی و واکنش 
متناسب به موقعیت های هیجانی، گسترش دامنه بینش و ایجاد نگرش مناسب زوجین درباره وقایع و هیجان ها را در پی دارد. 
گاهی از نیازها،   از آنجا که در تیپ شناســی انیاگرام اعتقاد بر این اســت که کســب شناخت از خود و دیگران منجر به آ
باورها، ترس ها و نگرانیهای خود و دیگران شده و امکان حل برخی از مشکالت را فراهــم می نمایــد)22( بــر این اســاس 
گاهــی هر زوج از ویژگی های روانی، شــخصیتی و رفتاری خود و طــرف مقابل از طریق درک  می تــوان اذعــان نمود که آ

و پنج و یک دهــم درصد. آموزش تیپ های 
شــخصیتی انیاگرام بر فاجعه ســازی به عنوان 
هشــتمین مولفه تنظیم هیجان بیــن دو گروه 
 F=88/87،P>0/01کنتــرل و  آزمایــش 
معنادار اســت. میزان تاثیر آموزش شــصت و 
چهــار و پنج دهم درصــد. آموزش تیپ های 

شــخصیتی انیاگرام بر مالمت به عنوان نهمین مولفه تنظیم هیجان بین دو 
گروه آزمایش و کنترلF=168/84،P>0/01 معنادار است. میزان تاثیر 
آموزش هفتاد و هفت و پنج دهم درصد. بر اساس نتایج ارایه شده تایید 
می شــود که آموزش تیپ های شخصیتی انیاگرام برخودتنظیمی هیجانی 

زوجین در دوره پیش از ازدواج تاثیرگذار بوده است. 
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فصلنااه اآدکاری اجسماعی50

اثربخشی بتسه داینش ییپ های شخصیسی انیاگرام بر خیدینظیمی هیجانی نوجین در...

تفاوت ها در واکنش نســبت به هیجانات به زوجیــن کمک می کند، تا 
ادراک ویژه خود از تجارب هیجانی، مساله های و نگرانی های خود را با 
یکدیگر در میان گذاشته و بدین شکل بتوانند از گیرافتادن در تعامالت 
هیجانــی منفی و پیامدهای متعاقب آن، خود را رها کرده و با احســاس 

امنیت بیشتری تعارضات احتمالی در رابطه را حل و فصل نمایند. 
 همان طور که در مقدمه نیز اشــاره شد، از نقطه نظر خودنظم بخشی، 
مداخله موثر عبارت است از فرآیندی که از طریق آن، زوجین مهارت هایی 
را برای تعدیل رفتارشان فراگیرند.)19( بر این اساس، در مداخله آموزشی 
صورت گرفته برمبنای تیپ شناسی شخصیت های انیاگرام می توان چنین 
اســتدالل کرد که به واسطه کسب شــناخت ویژگی های منحصربه فرد 
هر تیپ  شــخصیتی، زمینه ای برای مهارت در درک اختالف سلیقه ها، 
تفاوت ها و نیز مواجهه صحیح هیجانات زوجین با یکدیگر فراهم شــده 
که این امر باعث می شــود زوجیــن از نقش خود در ایجاد اختالفات و 
گاهی یابند. به این ترتیب از طریق خودنظم بخشی  مشکالت بین فردی آ
به هیجانات خود، مسولیت تصمیم گیری در مورد مساله های مهم زندگی، 
از جملــه انتخاب خــود در ازدواج را به عهده گرفتــه و نحوه تعامل با 
یکدیگر را بهبود می بخشند. از ســوی دیگر، دانش و شــناخت حاصل 
از آشــنایی با ویژگی های شخصیتی خود در زمینه شـناخت احساسـات 
و هیجانات، به زوجین در مرحله پیش از ازدواج اين امكان را مـــی دهد 
که در مواقع رويارویی با فشارهای روانی-اجتماعی زوجـی یا بین فردی 
در تعامالت خــود بهجای فـرار از احساسـات و هیجانات نامطلوب، از 
طریــق مواجهه گری بـا ايـن هیجانات روبرو شــده و با مدیریت صحیح 

هیجان ها به رفتارهای موثر و سازگارانه تری دست بزنند. 
 به نظر می رســد  به کارگیری آموزش هایی که به واســطه ایجاد بینش در 
مراجعان منجر به اثربخشــی در تجارب  هیجانی ناســازگار و سبک های 
تنظیم هیجان افراد می شــود، مفید خواهد بــود. چراکه این آموزش ها با 
تمرکــز بر دانش هیجان و اســتراتژی های مرتبط با آن، به شــیوه موثری 
توانایــی محوریــت دادن به هیجان هــا و تمرکز بــر آن را دارد، چرا که  
زوجین بدون ترس از تنبیه شدن یا مورد قضاوت قرارگرفتن، هیجاناتشان 
را تجربه کرده و جنبه های متضادشــان  را می پذیرند. در چنین شــرایطی 
زوجین به جای آشکار کردن هیجان های منفی خود در برابر دیگران، بر 
ظرفیت های درونی خود تکیه می کنند که این امر افراد را به سمت کنترل 
و تنظیم درونی به جای کنترل بیرونی سوق می دهد. چنین آموزش هایی 
می توانند به عنوان راه حلــی عملی برای کنترل درونی هیجانات در نظر 
گاهی  گرفته شــوند تا افراد با تامل بیشــتر بر درونیات خویش، سطح آ
و مســولیت پذیری خود را در تعدیل و تنظیــم هیجانی افزایش دهند. با 
این توصیف به نظر می رســد به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجانی مانند 
گاهی هیجانی از طریق آموزش، توانایی زوجین را برای متعادل  پذیرش و آ
کردن و باال بردن سطح پاسخ های هیجانی خود افزایش خواهد داد. این 

آموزش ها سبب می شود که زوجین با توانمند 
شــدن از نظر هیجانی، احســاس های خود را 
تشــخیص داده، مفاهیم ضمنی آن ها را درک 
کرده و به گونه موثرتری حاالت هیجانی خود 
را برای دیگران بیــان کنند. این افراد در کنار 
آمدن با تجربه های منفی از موفقیت بیشــتری 
برخوردار شــده و ســازگاری مناسبتری را در 
ارتبــاط با محیط و روابط بیــن فردی از خود 
نشــان دهند. به این ترتیب چنین آموزش هایی 
که بر پایه خودشناســی دقیق بنا می شــود، در 
ایجاد نگرش صحیح و انتخاب دقیقتر طرف 
مقابــل در ازدواج نقش مهمی داشــته و این 
رویکرد برای پیشگیری از مشکالت بعــدی 
در زندگی زناشویی و دستیابی به یک ازدواج 

موفق، موثر خواهد بود.
محدودیتهــا: فقدان مرحلــه پیگیری، 
استفاده از ابزار خودگزارش دهی پرسشنامه و محدود 
بودن محیط پژوهش به زوج های متقاضی ازدواج 
 شــهر اصفهان از محدودیت هــای پژوهش بود. 
پیشــنهادها:با توجه به تاثیر بسته آموزش 
تیپ های شخصیتی انیاگرام بر تنظیم شناختی 
هیجــان و نه مولفــه آن در زوج های متقاضی 
ازدواج با یکدیگر، پیشــنهاد می شود که بسته 
آموزشــی ارایه شــده در این مطالعه در مراکز 
مشاوره پیش از ازدواج برای زوج های متقاضی 
ازدواج به کار گرفته شود. عالوه بر این پیشنهاد 
می شــود که کتابچه های ساده نویسی شده و 
کاربردی که برای تمام سطوح تحصیلی قابل 
استفاده باشــد راجع به تیپ شناسی شخصیتی 
انیاگرام تهیه و در اختیــار زوج های متقاضی 

ازدواج قرار گیرد. 
سپاســگزاری: از کلیــه زوجین متقاضی 
ازدواج کــه بــا همکاری خــود در انجام این 
پژوهش ما را یاری نمودند، صمیمانه تشکر و 

قدردانی می نماییم. 
تضادمنافع:در این پژوهش تضاد منافعی 

بین نویسندگان وجود نداشته است. 
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