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Objectives This study aimed to develop a premarital educational package based on based on 9-type per-
sonalities (Enneagram) to improve emotional expressiveness of couples preparing for marriage.
Methods In this quasi-experimental study with pretest/posttest design, the study population consisted 
of all couples in the premarital stage referred to counseling centers in Isfahan, Iran during spring and 
summer 2017. Of these, 30 were selected and divided into two groups of intervention and control. They 
completed the Emotional Expressiveness Questionnaire (EEQ) before the study and 45 days after the 
end of intervention. The educational package was developed based on the study literature and tech-
niques related to enneagram typology and considering its constructs, and then presented to the inter-
vention at ten 90-min sessions once a week.
Results The ANCOVA results indicated that the designed enneagram-based intervention could signifi-
cantly affect the emotional expressiveness of the study couples. There was a significant difference be-
tween the scores of study groups after intervention (P<0.05).
Conclusion the designed enneagram-based educational package was effective in improving the emo-
tional expressiveness of couples preparing for marriage through familiarity with the personality traits of 
themselves and their partner. These results are useful for professionals and those involved in premarital 
counseling to provide better services.
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Extended Abstract

1. Introduction

remarital preparation course is a new ap-
proach to prevent and eliminate dissatis-
faction with marriage, where couples learn 
how to have a successful and lasting mat-
rimony. Accordingly, premarital counsel-

ing is an educational, therapeutic, and preventive method. 
Preventive approaches have two major goals: improving 
family life and preventing divorce. The theories and models 

proposed in the field of marriage clarifies that various fac-
tors affect the stability of marriage. One of the most impor-
tant factors is the personality traits of couples. On the other 
hand, maintaining romantic and satisfying relationships re-
quires the ability to recognize and express emotions. Emo-
tional expressiveness refers to a facial movement, bodily 
behavior, or verbal expression that communicates an emo-
tional state in a special and reliable way.

Previous studies suggest that emotional expression is as-
sociated with the individuals’ personality traits. One of the 
new topics in the field of typology in psychology, especially 

https://orcid.org/0000-0002-8938-9352
https://orcid.org/0000-0003-2090-7577
https://orcid.org/0000-0002-1425-5480
http://dx.doi.org/10.32598/ijpcp.26.1.3128.1
http://ijpcp.iums.ac.ir/page/73/Open-Access-Policy
http://ijpcp.iums.ac.ir/page/73/Open-Access-Policy
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.%2032598/ijpcp.26.1.3128.1


3

Spring 2020, Volume 26, Number 1
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

in Iran is the nine-personality types known as “enneagram”. 
It is a system consisting of nine personality types that ad-
dresses the strengths and weakness of each type and pro-
vides a global language that helps people better understand 
themselves and others. The enneagram diagram consists 
of a triangle and a hexagon enclosed within a circle. The 
combination of these elements creates nine points along 
the circle. Each of these nine points provides a strategy for 
interacting with the environment which affects personality 
and identifies nine distinct personality types (Figure 1). 

The study of emotional expression in couples applying 
for marriage is important, theoretically and functionally, be-
cause our greater understanding of the personality traits that 
influences emotional expression can lead to a better under-
standing of this phenomenon, especially in the premarital 
phase.  To the best of our knowledge, no enneagram-based 
interventional program has been developed to affect the 
emotional expression of couples. Thus, the present study 
is the first study aimed to develop an educational package 
based on enneagram types to affect the emotional expres-
siveness of couples preparing for marriage.

2. Methods

Study subjects 

This quasi-experimental study was conducted on 30 
couples in premarital phase selected using a convenience 
sampling technique and randomly assigned into interven-
tion and control groups, after meeting the inclusion and ex-
clusion criteria. The inclusion criteria were: having a high 
school degree, not attending other premarital educational 
courses before entering the study, age 20-35 years, and no 
previous marriage and training. The exclusion criteria in-
cluding: absent for more than two training session, being 
under both training and counseling, and having any mental 
disease that can prevent attending training sessions accord-
ing to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders, 5th Edition (DSM-5) criteria diagnosed by a psychia-

trist. The subjects in both groups completed the Emotional 
Expressiveness Questionnaire (EEQ) before the study, and 
45 days after the end of intervention. The educational pack-
age was presented to the intervention group at ten 90-min 
sessions once a week. The control group received no infor-
mation but was informed to receive the package later. 

Developing the educational Package

The enneagram-based educational package was devel-
oped based on the study literature, the emotional expres-
sion predictors, and existing enneagram principles provided 
by experts in Iran and other countries. Then, the objectives, 
contents, and assignments were evaluated. By combining 
and matching techniques and the related emotional expres-
sion components including behaviors, attitudes and views, 
needs and desires, fears and concerns, and defense mecha-
nisms, a guideline was formulated entitled “A guide to the 
enneagram with a focus on emotional expression”, aiming 
to affect the emotional expressiveness of marriage appli-
cants. Then, it’s the initial packages were distributed among 
five premarital consultants with a PhD degree in premarital 
education, and were asked to rate the structure and content 
of each session based on a Likert scale. The final version 
was then confirmed after modifications. Then, the effect of 
the designed package on the emotional expressiveness of 
couples was assessed using ANCOVA.

3. Results

The results indicated that the designed enneagram-based 
intervention could significantly affect the emotional ex-
pressiveness of the study couples. There was a significant 
difference between the scores of intervention and control 
groups after intervention (P<0.05) (Table 1).

4. Discussion

The enneagram-based educational package could signifi-
cantly affect the behaviors, attitudes and views, needs and 
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Figure 1. The enneagram of personality types
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desires, fears and concerns, defense mechanisms and, con-
sequently, the emotional expressiveness of couples. These 
findings support the results of previous studies. Since the 
enneagram-based tasks continued after the end of inter-
vention and the couples were supposed to perform them 
at home, it was observed that after 45 days the improve-
ments were significantly continued, indicating the stable 
effect of the educational intervention. It is suggested that 
further studies should be conducted tp compare the effect 
of enneagram-based educational package on the emotional 
expressiveness of couples with the effect of other personal-
ity-related educational tools.
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Table 1. ANCOVA results for the effect of intervention on emotional expressiveness

Variable Source Sum of 
Square df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared
Observed 

Power

Expression of positive 
emotion

Pre-test 198.84 1 198.84 0.22 0.64 0.004 0.07

Group 130914.55 1 130914.55 148.26 0.000 0.73 1

Error 47680.97 54 882.98 - - - -

Expression of inti-
macy 

Pre-test 3490.51 1 3490.51 3.16 0.8 0.11 0.704

Group 78023.92 1 78023.92 70.67 0.000 0.56 1

Error 56613.9 54 1103.96 - - - -

Expression of nega-
tive emotion

Pre-test 24.42 1 24.42 0.02 0.89 0.000 0.05

Group 82716.39 1 82716.39 66.58 0.000 0.55 1

Error 67090.92 54 12421.42 - - - -

Overall 

Pre-test 1232.41 1 1232.41 1.77 .019 0.032 0.26

Group 141655.27 1 141655.27 203.29 0.000 0.80 1

Error 37627.05 37627.05 696.8 - - - -
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اهداف این طرح با هدف تدوین بسته آموزش شخصیت محور مبتنی بر تیپ شناسی انیاگرام و اثربخشی آن بر ابرازگری هیجانی افراد متقاضی 
ازدواج انجام شده است تا روان شناسان و مشاوران خانواده بتوانند آن را در مشاوره های پیش از ازدواج برای ارتقای ازدواج های سالم به زوجین 

آموزش دهند. 
مواد و روش ها بسته آموزشی مبتنی بر انیاگرام، با مروری بر منابع و پژوهش های مربوطه و بر اساس پیشینه پژوهشی و تکنیک های مربوط به 
تیپ شناسی انیاگرام با در نظر گرفتن سازه های مؤثر بر آن و به صورت کتابخانه ای و وسیع بررسی و ساخته شد. جامعه پژوهش مشتمل بر کلیه 
زوجین در مرحله پیش از ازدواج مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در بهار و تابستان 1396 بود که در طرحی شبه آزمایشی انتخاب 
شدند.  پرسش نامه ابرازگری هیجانی کینگ و امونز )EEQ, 1990(، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون )با فاصله 45 روز پس از اتمام آموزش( 

برای سنجش متغیر وابسته استفاده شد. گروه آزمایش نیز طی ده جلسه نوددقیقه ای یک بار در هفته مورد آموزش قرار گرفتند. 
یافته ها آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد بسته آموزشی شخصیت محور مبتنی بر انیاگرام، بر ابرازگری هیجانی افراد متقاضی ازدواج مؤثر بوده 

 .)P<0/05( است. بین نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون پس از کنترل پیش آزمون تفاوت معناداری وجود داشت
نتیجه گیری به طور کلی این پژوهش نشان داد بسته آموزشی ازدواج جهت کمک به زوجین متقاضی ازدواج برای شناسایی و ابراز صحیح 
هیجانات از طریق آشنایی با ویژگی های شخصیتی خود و طرف مقابل، درمقایسه با گروه کنترل، اثربخش بوده است؛ این نتایج برای متخصصان 

و دست اندرکاران امور مشاوره پیش از ازدواج جهت ارائه خدمات بهتر کاربردی است.

کلیدواژه ها: 
ابرازگری هیجانی، متقاضیان 
ازدواج، تیپ های شخصیتی 

نُه گانه )انیاگرام(، مشاوره 
پیش از ازدواج

تاریخ دریافت: 05 مرداد 1398
تاریخ پذیرش: 23 دی 1398 

تاریخ انتشار: 13 فروردین 1399

1. گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران.

ساخت و بررسی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر تیپ های شخصیتی نُه گانه )انیاگرام( بر ابرازگری 
هیجان متقاضیان ازدواج

، محسن گل پرور1  ، *حمید آتش پور1  فرناز نوابی فر1 

مقدمه

برای  جدید  رویکرد  یک  ازدواج  از  پیش  آمادگی  دوره های 
است.  آن  رفتن  بین  از  و  ازدواج  در  نارضایتی  از  جلوگیری 
پیش فرض این رویکرد این است که زوج ها می توانند یاد بگیرند 
این  بر   .]1[ باشند  داشته  پایدار  و  موفق  ازدواج  چگونه  که 
و  درمانی  آموزشی،  روش  یک  ازدواج  از  پیش  مشاوره  اساس، 
پیشگیرانه است ]2[. آموزش های پیشگیرانه دو هدف عمده را 
دنبال می کنند: یکی بهبود زندگی خانواده و دیگری پیشگیری 
پیش ِروی  را  مسائل جدیدی  ازدواج  که  آنجا  از   .]3[ از طالق 
زوجین قرار می دهد زوج ها، نیاز به آموزش در مورد چگونگی 
مدل های  و  نظریه ها  بررسی   .]4[ دارند  مسائل  این  با  مقابله 
که  است  مهم  این  روشن کننده  زناشویی  حوزه  در  مطرح شده 
می گذارند.  اثر  ازدواج  ناپایداری  و  پایداری  بر  مختلفی  عوامل 

یکی از عوامل بسیار مهم، ویژگی های شخصیتی همسران است 
]5[. محققین عدم آگاهی از خصوصیات شخصیتی همسر را از 
نتایج  جمله عوامل پدیدآورنده تعارضات معرفی می کنند ]6[. 
پژوهش های متعدد محققانی همچون دانالن و همکاران ]7[، 
لو و کلونن ]8[، کالکستون و همکاران ]9[، عباسی و همکاران 
]10[ و محمدی و همکاران ]11[ حاکی از آن است که رضایت و 
سازگاری و نیز تعارضات زوجین، بیشترین تأثیر را از ویژگی های 
شخصیتی دریافت می کنند. از سوی دیگر، ایجاد و حفظ روابط 
و  عواطف  تشخیص  توانایی  نیازمند  رضایت بخش  و  عاشقانه 
ابرازگري هیجانی1 به  ابراز آن است ]12[.  توانایی  هیجان ها و 
هرگونه تغییرات چهره ای، حرکات بدنی و یا ابراز کالمی اطالق 
می شود که به طرزی ویژه و قابل اطمینان یک وضعیت هیجانی 

1. Emotional Expressiveness
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را منتقل می کند ]13[. ابرازگري هیجانی با برخی از فرایندهای 
زوجی از جمله رضایت زناشویی مرتبط است ]14[.

 یکی ازموضوعاتی که در مبحث تیپ شناسی در روان شناسی 
نُه گانه  الگوی  نوپاست،  و  تازه  کاماًل  ایران  در  و  است  مطرح 
شخصیت است که به انیاگرام2 معروف است )تصویر شماره 1(. 
پژوهشگران  از سوی  که  است  بسیار جدیدی  پدیده  انیاگرام 
بررسی های  مورد  شمالی  و  جنوبی  آمریکای  روان شناسان  و 
علمی و تجربی قرار گرفته است ]15[. »انیا« در زبان یونانی به 
معنای »نُه« و»گرام« به معنای »شکل یا چیز مکتوب« است 
شخصیتی  تیپ  ـُه  ن از  متشکل  سیستمی  »انیاگرام«،   .]16[
مشکالت  اندازه  همان  به  و  استعدادها  و  قدرت ها  که  است 
هر تیپ شخصیت را توصیف کرده و یک زبان جهانی فراهم 
درك  سریع تر  دیگران  و  خـود  تا  می کند  کمک  که  می کند 
در  باز  و شش ضلع  مثلث  از یک  انیاگرام  ]17[. طرح  شوند 
درون یک دایره تشکیل شده است. ترکیب این عناصر نُه نقطه 
را در درون دایره به وجود می آورند. هر نُه نقطه ارائه شده در 
انیاگرام راهبردی را برای تعامل با محیط ارائه می دهد که بر 
شخصیت تأثیر می گذارد و نُه تیپ شخصیتی متفاوت و قابل 
تکامل یافته  و  امروزی  ]6[. شکل  تعیین می کند  را  تشخیص 
انیاگرام، تیپ های شخصیتی نُه گانه را روی دایره توسط اعداد 
یک تا نُه نشان می دهد و شخصیت های نُه گانه را به طور مفصل 

و بسیار منطقی بررسی و تقسیم بندی می کند ]18[. 

از  پیش  آموزش های  پیشگیرانه  رویکرد  گرفتن  نظر  در  با 
ازدواج و با توجه به اینکه مقوله پایداری ازدواج تأمین کننده 
بهداشت روانی خانواده و درنتیجه بهداشت روانی جامعه است 
به عنوان یک عملکرد  ابرازگری هیجان  اینکه  به  با عنایت  و 
در روابط و تعامالت بین فردی زوجین تأثیرگذار است، بررسی 
ابرازگری هیجانی زوجین متقاضی ازدواج هم به لحاظ نظری 
و هم عملکردی اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه فهم بیشتر ما از 

2. Enneagram

ابرازگری هیجان می تواند  ویژگی های شخصیتی تأثیرگذار بر 
ازدواج  از  پیش  مقوله  در  به ویژه  پدیده  این  از  بهتر  به درك 
منجر شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن این مسئله، بسته آموزش 
و  ساخته،  )انیاگرام(  نُه گانه  شخصیتی  تیپ های  بر  مبتنی 
بر  ازدواج  متقاضی  زوجین  ابرازگری هیجان  بر  آن  اثرگذاری 
پژوهشی  پیشینه  و  انیاگرام  تیپ شناسی  تکنیک های  اساس 
مربوط به مولفه های نُه تیپ شخصیتی، از جمله رفتارها، نگرش 
و دیدگاه، نیازها و تمایالت، ترس ها و نگرانی ها و مکانیسم های 
این  پژوهشگران  بررسی های  اساس  بر  شد.  سنجیده  دفاعی 
تیپ های  بر  مبتنی  آموزشی  مداخله  طرح  کنون  تا  تحقیق، 
با  زوجین  هیجان  ابرازگری  بر  )انیاگرام(  نُه گانه  شخصیتی 
تمرکز بر مؤلفه های شخصیت که با افزایش ابرازگری هیجان 
این  نظر می رسد  به  و  تدوین نشده است  ارتباط هستند،  در 

پژوهش اولین طرح موجود در این حوزه باشد. 

روش

نوع  از  هدف،  مبنای  بر  دسته بندی  نظر  از  پژوهش  این 
شیوه  مبنای  بر  دسته بندی  نظر  از  و  کاربردی  تحقیقات 
که  است  شبه آزمایشی  پژوهش های  نوع  از  داده ها،  جمع آوری 
انجام شد.  با دو گروه  قالب طرح پیش آزمون و پس آزمون  در 
جامعه پژوهش مشتمل بر کلیه زوجین در مرحله پیش از ازدواج 
مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در بهار و تابستان 
1396 بود که از این میان، سی زوج به صورت در دسترس که 
تمایل به همکاری با پژوهش داشتند، انتخاب شدند. این تعداد 
با توجه به توصیه پژوهشگران مبنی بر وجود حداقل پانزده نفر 
برای مطالعات آزمایشی برای هر گروه، با در نظر گرفتن ریزش 
احتمالی انتخاب شدند. زوج های شرکت کننده در پژوهش پس از 
بررسی مالك های ورود و خروج درباره آن ها به صورت تصادفی 
به دو گروه آزمایش و کنترل )هرکدام پانزده زوج( تقسیم شدند.

رضایت  از:  بودند  عبارت  شرکت کننده ها  ورود  مالك های 
آگاهانه برای شرکت در پژوهش، سطح تحصیالت حداقل دیپلم، 

تصویر 1. نماد و ساختار تیپ های شخصیتی انیاگرام
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عدم حضور درکالس هاي آموزش پیش از ازدواج قبل از ورود 
به مراکز مشاوره، قرار داشتن در دامنه سنی20 تا 35 سال، عدم 
سابقه ازدواج قبلی و مراجعه زوجی برای آموزش و مالك های 
قرار  آموزش،  دو جلسه  از  بیش  در  عدم شرکت  خروج شامل 
یا  و  بیماری  به  ابتال  موازی،  مشاوره  و  آموزش  تحت  داشتن 
اختالل روانی که مانعی برای شرکت در جلسات آموزشی باشد 
توسط   DSM-Vمعیارهای طبق  روان پزشکی  ارزیابی  )انجام 
روان پزشک(، داشتن تجربه ازدواج قبلی و عدم مراجعه زوجی 
برای آموزش بودند. آزمودنی ها در هر دو گروه در دو نوبت )پیش 
از شروع جلسات و 45 روز پس از اتمام جلسات( به پرسش نامه ها 
پاسخ دادند. بسته آموزشی در ده جلسه نوددقیقه ای در گروه 
آزمایش اجرا شد و آموزش دهنده متعهد شد این دوره را برای 

افراد گروه کنترل در چند ماه آینده برگزار کند. 

ابزار اندازه گیری

پرسش نامه ابرازگری هیجانی کینگ و امونز3 

این پرسش نامه را کینگ و امونز )1990( به منظور بررسی 
ابرازگري هیجانی طراحی کرده اند که شامل شانزده گویه است. 
پرسش نامه شامل سه زیرمقیاس ابرازگري هیجانی مثبت، ابراز 
صمیمیت و ابرازگري هیجانی منفی است. این پرسش نامه بر 
پایه مقیاس پنج رتبه اي لیکرت تنظیم شده است؛ بدین صورت 
پاسخ کاماًل مخالف  به  و  پنج  نمره  موافق  کاماًل  پاسخ  به  که 
نمره یک تعلق می گیرد. بر اساس این شیو نمره گذاري نمره 
کل فرد از شانزده تا هشتاد متغیر است. نمره باالتر بیانگر ابراز 
هیجانی باالتر است. به منظور بررسی روایی هم گرا، بین نمرات 
پرسش نامه ابرازگري هیجانی و نمرات پرسش نامه چندوجهی 
شخصیت مینه سوتا، از مقیاس عاطفه مثبت برن استفاده شد و 
همبستگی مثبت به دست آمد ]19[. پایایی این مقیاس به روش 
همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ بررسی شد و 
مقدار آن براي کل مقیاس و زیرمقیاس هاي ابراز هیجان مثبت 
و برای ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی )به ترتیب 0/68، 
0/65، 0/59 و 0/68( شد که در سطح α=0/001 معنادار بود. 
همچنین در مورد روایی پرسش نامه هم مقیاس مذکور دارای 
همساالنی باال و معنادار بین خرده مقیاس ها بوده است ]20[. 
در پژوهش حاضر نیز آلفاي کرونباخ این پرسش نامه براي کل 
مقیاس و زیرمقیاس هاي ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و 
ابراز هیجان منفی )به ترتیب 0/79 ، 0/77 ، 0/73 و 0/77( شد 

که در سطح α=0/001 معنی دار بود. 

روش ساخت بسته آموزشی

بر  مبتنی  آموزشی  بسته  آماده سازی  و  تدوین  منظور  به 

3. Emotional Expressiveness  Questionnaire (EEQ)

تیپ شناسی انیاگرام، از روش پژوهش کیفی تحلیل موضوعی 
قیاسی متون مربوطه و از شیوه نظریه محور )رویکرد انیاگرام( 
استفاده شد. با توجه به نوپا بودن نظریه انیاگرام در دسترسی 
به منابع مرتبط با ادبیات پژوهشی انیاگرام، منابع متعدد شامل 
کتب، مقاالت و پایان نامه های مرتبط با موضوع، بر پایه اشباع 
کامل اطالعات موردنیاز در نظرگرفته شدند. در صورت نیاز به 
اطالعات بیشتر نیز در مواردی، تا تکمیل اطالعات مجدداً به 
این منابع مراجعه شده است. نتایج تحلیل موضوعی متن محور 
مبتنی بر نظریه، طی پنج مرحله اصالح و پاالیش، به شبکه 
مضامین درپنج مؤلفه رفتار، نگرش و دیدگاه، نیازها و تمایالت، 
نُه  از  برای هریک  و مکانیسم های دفاعی  نگرانی ها  و  ترس ها 

تیپ شخصیتی به صورت جداگانه منتهی شد.

پس از تحلیل مضمون انجام شده، با توجه به نُه تیپ شخصیتی 
جلسات  طول  در  تیپ ها  این  از  هریک  روی  کار  اهمیت  و 
آموزشی به شکل مساوی، و با توجه به شبکه مضامین مشخص 
شد نُه تیپ شخصیتی از نظر فراوانی اجزای کالن تا خرد خود 
بسته  تدوین  برای  دلیل  به همین  نزدیک هستند،  یکدیگر  با 
آموزشی برای هریک از تیپ های شخصیتی یک جلسه آموزشی 
در نظر گرفته شد. زیرگروه های مفهومی محتوایی تشکیل شده 
در مرحله دوم به حیطه های قابل اجرا در آموزش تیپ شناسی 
انیاگرام جهت تدوین اولیه بسته آموزشی تبدیل شدند. بسته 
آموزشی اولیه به پنج نفر متخصص با مدرك دکتری در زمینه 
درخواست  آن ها  از  و  ارائه  ازدواج  از  پیش  مشاوره  و  آموزش 
قالب  در  جلسات  از  هریک  محتوای  و  ساختار  به  راجع  شد 
پرسش نامه نظرسنجی که به همراه بسته آموزشی تدوین شده 
در اختیارشان قرار گرفته بود، اعالم نظرکنند. عالوه بر این، یک 
فرم اظهار نظر بازپاسخ نیز به منظور ارائه پیشنهادات و نظرات 
اصالحی هریک از متخصصان به منظور ارتقای محتوا، ساختار و 
فرایند بسته آموزشی در اختیار آن ها قرار گرفت. سپس نظرات 
تخصصی و اصالحی متخصصان همراه با فرم نظرسنجی نهایی 
و محاسبه ضریب توافق متخصصان در مورد فرایند، ساختار و 

محتوای آموزشی در آماده سازی نهایی بسته اعمال شد. 

ضریب توافق بر سر محتوای جلسات برای آموزش انیاگرام 
آموزش  ساختار   ،)0/84( ازدواج  از  پیش  مرحله  در  زوجین 
زمان  طول  بودن  مناسب   ،)0/96( آموزش  کفایت   ،)0/8(
آموزش و طول زمان جلسات آموزشی )0/92( همگی مطلوب 
بر  و ضریب توافق کلی تخصصی روی بسته آموزشی مبتنی 
تیپ شناسی انیاگرام در مشاوره پیش از ازدواج برابر با 0/904 
به دست آمد. خالصه محتوای جلسات آموزش به همراه فنون 
ارائه شده در جدول شماره 1 ارائه شده است. مداخله آموزشی 
توسط فرد دارای پنج سال سوابق آموزشی در حوزه انیاگرام 
و پس از تأیید آموزش دهنده توسط متخصصین حوزه آموزش 

پیش از ازدواج انجام شد.
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یافته ها

چنان که در جدول شماره 2 مشاهده می شود،پنجاه درصد 
آزمودنی های گروه کنترل و آزمایش مرد و پنجاه درصد زن 
بوده اند. مطابق با این جدول شصت درصد آزمودنی های گروه 
کنترل در دوران آشنایی، 26/7 درصد دوران نامزدی و 13/3 
درصد در دوران عقد به سر می برند. در گروه آزمایش 73/3 
درصد در دوران آشنایی، 20 درصد دوران نامزدی و 6/7 درصد 

آزمودنی های  درصد   26/7 همچنین  بوده اند.  عقد  دوران  در 
گروه کنترل دارای مدرك دیپلم، 10 درصد فوق دیپلم، 60 
و  لیسانس  فوق  مدرك  دارای  درصد   3/3 و  لیسانس  درصد 
دارای  آزمایش  گروه  آزمودنی های  درصد   26 بوده اند،  باالتر 
مدرك دیپلم، 16/7 درصد فوق دیپلم، 46/7 درصد لیسانس و 
10 درصد دارای مدرك فوق لیسانس و باالتر بوده اند. مطابق 
 33/3 بیکار،  کنترل  گروه  آزمودنی های  درصد   23/3 جدول، 
درصد کارمند و 43/3 درصد دارای شغل آزاد بوده اند. در گروه 

جدول 1. شرح اختصاری جلسات آموزش مبتنی بر تیپ شناسی انیاگرام در آموزش پیش از ازدواج

محتوای جلسه و فنون و تکنیک هاهدف جلسه آموزشعنوان کلی جلسهجلسه

ول
آشنایی و معارفه همراه با ا

آشنایی و معارفه مقدماتیسنجش های مقدماتی
توضیح و ارائه قواعد مربوط به نحوه شرکت در دوره آموزشی و 
ضرورت پایبندی به قواعد گروه، ارائه کلی اهداف دوره آموزشی، 

اجرای پیش آزمون

دوم

آشنایی با تیپ شخصیتی 
یک

آشنایی با رفتارها، نگرش ها، خواسته ها، نیازها، تمایالت، 
ترس ها، مکانیسم های دفاعی و نحوه تصمیم گیری تیپ یک

ارائه فنون آگاهی پذیرا، اقدام کردن، پیش بینی و مرور پیشرفت، 
تمرین چهار جزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به 
تیپ یک، جمع بندی مطالب، دریافت بازخورد از شرکت کنندگان

آشنایی با رفتارها، نگرش ها، خواسته ها، نیازها، تمایالت، آشنایی با تیپ شخصیتی دوسوم
ترس ها، مکانیسم های دفاعی و نحوه تصمیم گیری تیپ دو

ارائه فنون آگاهی پذیرا، اقدام کردن، پیش بینی و مرور پیشرفت، 
تمرین چهار جزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به 
تیپ دو، جمع بندی مطالب، دریافت بازخورد از شرکت کنندگان

ارم
آشنایی با تیپ شخصیتی چه

سه
آشنایی با رفتارها، نگرش ها، خواسته ها، نیازها، تمایالت، 

ترس ها، مکانیسم های دفاعی و نحوه تصمیم گیری تیپ سه

ارائه فنون آگاهی پذیرا، اقدام کردن، پیش بینی و مرور پیشرفت، 
تمرین چهار جزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به 
تیپ سه، جمع بندی مطالب، دریافت بازخورد از شرکت کنندگان

جم
آشنایی با تیپ شخصیتی پن

چهار
آشنایی با رفتارها، نگرش ها، خواسته ها، نیازها، تمایالت، 

ترس ها، مکانیسم های دفاعی و نحوه تصمیم گیری تیپ چهار

ارائه فنون آگاهی پذیرا، اقدام کردن، پیش بینی و مرور 
پیشرفت، تمرین چهار جزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی 
منحصر به تیپ چهار، جمع بندی مطالب، دریافت بازخورد از 

شرکت کنندگان

شم
آشنایی با تیپ شخصیتی ش
پنج

آشنایی با رفتارها، نگرش ها، خواسته ها، نیازها، تمایالت، 
ترس ها، مکانیسم های دفاعی و نحوه تصمیم گیری تیپ پنج

ارائه فنون آگاهی پذیرا، اقدام کردن، پیش بینی و مرور پیشرفت، 
تمرین چهار جزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به 
تیپ پنج، جمع بندی مطالب، دریافت بازخورد از شرکت کنندگان

فتم
آشنایی با تیپ شخصیتی ه

شش
آشنایی با رفتارها، نگرش ها، خواسته ها، نیازها، تمایالت، 

ترس ها، مکانیسم های دفاعی و نحوه تصمیم گیری تیپ شش

ارائه فنون آگاهی پذیرا، اقدام کردن، پیش بینی و مرور 
پیشرفت، تمرین چهار جزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی 
منحصر به تیپ شش، جمع بندی مطالب، دریافت بازخورد از 

شرکت کنندگان

شتم
آشنایی با تیپ شخصیتی ه

هفت
آشنایی با رفتارها، نگرش ها، خواسته ها، نیازها، تمایالت، 

ترس ها، مکانیسم های دفاعی ونحوه تصمیم گیری تیپ هفت

ارائه فنون آگاهی پذیرا، اقدام کردن، پیش بینی و مرور 
پیشرفت، تمرین چهار جزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی 
منحصر به تیپ هفت، جمع بندی مطالب، دریافت بازخورد از 

شرکت کنندگان
هم

آشنایی با تیپ شخصیتی ن
هشت

آشنایی با رفتارها، نگرش ها، خواسته ها، نیازها، تمایالت، 
ترس ها، مکانیسم های دفاعی و نحوه تصمیم گیری تیپ 

هشت

ارائه فنون آگاهی پذیرا، اقدام کردن، پیش بینی و مرور 
پیشرفت، تمرین چهار جزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی 
منحصر به تیپ هشت، جمع بندی مطالب، دریافت بازخورد از 

شرکت کنندگان

هم
آشنایی با رفتارها، نگرش ها، خواسته ها، نیازها، تمایالت، آشنایی با تیپ شخصیتی نُهد
ترس ها، مکانیسم های دفاعی و نحوه تصمیم گیری تیپ نُه

ارائه فنون آگاهی پذیرا، اقدام کردن، پیش بینی و مرور پیشرفت، 
تمرین چهار جزء آگاهی، پذیرش، عملکرد و پیروی منحصر به 
تیپ نُه، جمع بندی مطالب، دریافت بازخورد از شرکت کنندگان
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آزمایش 30 درصد بیکار، 23/3 درصد کارمند و 46/7 درصد 
دارای شغل آزاد بوده اند. برای اطمینان از عدم تأثیر متغیرهای 
جمعیت شناختی بر نتایج، با استفاده از آزمون خی دو، سه متغیر 
جنسیت، وضعیت تأهل و میزان تحصیالت در گروه آزمایش و 
آزمون خی دو  نتایج  قرار گرفتند.  مقایسه  مورد  گروه کنترل 
نشان داد بین دو گروه پژوهش در متغیرهای جمعیت شناختی 

تفاوت معناداری وجود ندارد )جدول شماره 2(. 

ابرازگری  بر  تدوین شده  بسته  اثربخشی  بخش  این  در 

هیجان زوجین متقاضی ازدواج بررسی شد. میانگین و انحراف 
استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های آزمایش و 
کنترل در متغیر خودابرازی هیجانی و مؤلفه های آن در جدول 

شماره 3 به تفکیک ارائه شده است.

نتایج جدول شماره 3 نشان می دهد که در متغیر ابرازگری 
دارای  پیش آزمون  مرحله  در  کنترل  گروه  مثبت،  هیجان 
میانگین 20/9 و در مرحله پس آزمون دارای میانگین 39/25 
نیز  انیاگرام  تیپ شناسی  بر  مبتنی  آموزشی  است. گروه  بوده 

جدول 2. توزیع فراوانی و درصد فراوانی گروه های پژوهشی در متغیرهای جمعیت شناختی

خی دو )معناداری(
گروه آزمایش گروه کنترل

متغیر
تعداد ) درصد فراوانی( تعداد )درصد فراوانی(

)1( 0
15 )50( 15 )50( مرد

جنسیت
15 )50( زن )50( 15

)0/79( 1/34
22 )73/3( 18 )60( دوره آشنایی

)20( 6مرحله ازدواج 8 )26/7( دوره نامزدی
2 )6/7( 4 )13/3( دوره عقد

)0/90( 0/81
9 )30( 7 )23/3( بیکار

)23/3( 7شغل 10 )33/3( کارمند
14 )46/7( 13 )43/3( آزاد

)0/46( 2

8 )26/7( 8 )26/7( دیپلم

تحصیالت
5 )16/7( 3 )10( فوق دیپلم
14 )46/7( 18 )60( لیسانس

3 )10( 1 )3/3( فوق لیسانس و باالتر

جدول3. میانگین و انحراف استاندارد خودابرازی هیجانی و مؤلفه های آن در دو گروه پژوهش

مرحلهمتغیر
گروه آزمایشگروه کنترل

میانگین ± انحراف معیارمیانگین ± انحراف معیار

ابرازگری هیجان مثبت
5/93±5/4724±20/9پیش آزمون

29/05±31/43136/07±39/25پس آزمون

ابراز صمیمیت
4/6±4/0618/4±15/87پیش آزمون
32/62±35/83123/37±48/9±پس آزمون

ابرازگری هیجان منفی
2/66±2/510/73±10/6پیش آزمون
35/72±33/45125/18±44/65پس آزمون

ابرازگری هیجانی کل
11/05±9/5553/13±47/37پیش آزمون

26/61±27/72138/28±36/2پس آزمون
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در  و  بوده  با 24  برابر  میانگین  دارای  پیش آزمون  مرحله  در 
به  گروه  این  در  مثبت  هیجان  ابرازگری  میانگین  پس آزمون 
136/07 رسیده است. در متغیر ابراز صمیمیت، گروه کنترل 
در مرحله پیش آزمون دارای میانگین برابر 15/87 و در مرحله 
آموزشی  گروه  است.  بوده   48/9 میانگین  دارای  پس آزمون 
مبتنی بر تیپ شناسی انیاگرام نیز در مرحله پیش آزمون دارای 
ابراز  میانگین  پس آزمون،  در  و  بوده   18/4 با  برابر  میانگین 
همین  به  است.  رسیده   123/37 به  گروه  این  در  صمیمیت 
در  کنترل  گروه  منفی،  هیجان  ابرازگری  متغیر  در  ترتیب 
مرحله پیش آزمون دارای میانگین برابر با 44/65 و در مرحله 
آموزشی  گروه  است.  بوده   47/37 میانگین  دارای  پس آزمون 
مبتنی بر تیپ شناسی انیاگرام نیز در مرحله پیش آزمون دارای 
میانگین برابر با 10/73 بوده و در پس آزمون میانگین ابرازگری 

هیجان منفی در این گروه به 125/18 رسیده است. 

ابرازگری  در  می شود،  مشاهده  جدول شماره 4  در  چنان که 
هیجان مثبت، ابراز صمیمیت، ابرازگری هیجان منفی و ابرازگری 

هیجانی کل، بین گروه آموزشی مبتنی بر تیپ شناسی انیاگرام 
با گروه کنترل در مرحله پس آزمون، پس از کنترل پیش آزمون 
در سطح P کوچک تر از P<0/05، تفاوت معناداری وجود دارد. 
در ابرازگری هیجان مثبت، مقدار ضریب اتا برابر با 0/73 و توان 
آزمون برابر با یک است؛ به این معنی که تحلیل کوواریانس با 
صد درصد توان، 73 درصد تفاوت در ابرازگری هیجان مثبت بین 
گروه های پژوهش را تأیید کرده است. در ابراز صمیمیت، مقدار 
ضریب اتا برابر با 0/56 و توان آزمون برابر با یک است؛ به این 
معنی که تحلیل کوواریانس با صددرصد توان، 56 درصد تفاوت 
در ابراز صمیمیت بین گروه های پژوهش را تأیید کرده است. در 
متغیر ابرازگری هیجان منفی، مقدار ضریب اتا برابر با 0/55 و 
توان آزمون برابر با یک است؛ به این معنی که تحلیل کوواریانس 
با صددرصد توان، 55 درصد تفاوت در ابرازگری هیجان منفی 
بین گروه های پژوهش را تأیید کرده است. در ابرازگری هیجانی 
با یک  برابر  با 0/80 و توان آزمون  برابر  اتا  کلی، مقدار ضریب 
است؛ به این معنی که تحلیل کوواریانس با صددرصد توان، 80 
درصد تفاوت در ابرازگری هیجانی کلی بین گروه های پژوهش را 

جدول4. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس مربوط به تأثیرمداخله آموزشی بر نمرات پس آزمون ابرازگری هیجانی

توان آماریضریب اتاسطح معنا داریمقدار Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

ابرازگری 
هیجان مثبت

198/841198/840/220/640/0040/07پیش آزمون

عضویت 
130914/551130914/55148/260/0000/731گروهی

----47680/9754882/98خطا

ابراز صمیمیت

3490/5113490/513/160/80/110/704پیش آزمون
عضویت 
78023/92178023/9270/670/0000/561گروهی

----56613/9541103/96خطا

ابرازگری 
هیجان منفی

24/42124/420/020/890/0000/05پیش آزمون

عضویت 
82716/39182716/3966/580/0000/551گروهی

----67090/925412421/42خطا

ابرازگری 
هیجانی کل

1232/4111232/411/770/190/0320/26پیش آزمون

عضویت 
141655/271141655/27203/290/0000/801گروهی

----37627/05696/8   37627/05   خطا
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تأیید کرده است؛ بنابراین بر اساس نتایج ارائه شده در جدول های 
شماره 3 و 4، اثربخشی آموزش مبتنی بر انیاگرام بر ابرازگری 

هیجانی متقاضیان ازدواج مورد تأیید قرار می گیرد.

سه  هر  در  می شود،  مشاهده  در جدول شماره 4  چنان که 
ابرازگری  صمیمیت،  ابراز  مثبت،  هیجان  ابرازگری  مؤلفه  
هیجان منفی و ابرازگری هیجانی کل، در گروه آموزشی مبتنی 
بر تیپ شناسی انیاگرام تغییرات از مرحله پیش آزمون به مرحله 

پس آزمون نسبت به گروه کنترل چشمگیرتر است. 

بحث

پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش شخصیت محور مبتنی 
بر تیپ شناسی انیاگرام بر خودابرازگری هیجانی افراد متقاضی 
ازدواج انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، آموزش 
شخصیت محور مبتنی بر انیاگرام بر ابرازگری متقاضیان ازدواج 
اثربخش بوده است. با توجه به نوین بودن موضوع تیپ شناسی 
بررسی  در  و  ایران  فرهنگ  در  به ویژه  انیاگرام  شخصیت های 
مطالعات پیشین، پژوهشی در دسترس قرار نگرفت که از نظر 
موضوعی با این پژوهش تطابق محتوایی نسبی داشته باشد، با 
این حال، نتایج حاصل از این تحقیق با بخش هایی از یافته های 
مطالعاتی همچون پژوهش معمارزاده و همکاران ]21[، کارول و 
دوهرتی ]22[، دانالن و همکاران ]7[، مک گئورگ و کارلسون 

]23[ و آرتور و آلن ]24[ همسوست. 

این پژوهشگران در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که 
شناخت عمیق حاصل از آشنایی با تیپهاي شخصیتی انیاگرام 
در یافتن خصوصیات، باورها، نقاط قوت، نقاط ضعف، ترسها، 
تمایالت، گرایشهاي رفتاري و سایر عملکردها و ویژگیهاي 
تیپهاي شخصیتی در رضایت از زندگی و کیفیت روابط تأثیر 
معنیداري دارد. درنتیجه، شناخت تیپ های شخصیتی میتواند 
در مشاوره های زناشویی، ازدواج و خانواده کاربرد داشته باشد؛ 
با  رابطه  در  که  همهجانبهاي  و  عمیق  فهم  با  روش  این  زیرا 
تیپهاي شخصیتی مختلف به افراد میدهد، باعث میشود تا 
افراد با دیدي باز و صحیح از شخصیت خود و طرف مقابل وارد 
رابطه شده و روابط آنان به سوي هماهنگی و هارمونی بیشتري 

هدایت شود ]25 ،24[.

 در زمینه ابرازگری هیجان نیز یافته های پژوهش حاضر با 
نتایج مطالعاتی همچون کشاورز افشار و همکاران ]26[، کوالك 
و ولینگ ]27[ و فراین و همکاران ]28[ هم خوان بوده است. 
تفاوت مطالعه حاضر نسبت به پژوهش های قبلی در این است 
که ابرازگری هیجانی و مؤلفه های آن به عنوان متغیر وابسته 
و آموزش ویژگی تیپ های شخصیتی انیاگرام به عنوان متغیر 
مستقل با تمرکز بر زوجین متقاضی ازدواج، برای اولین بار در 

ایران به مرحله اجرا درآمده است. 

امروزی  مفهوم  شد  اشاره  نیز  مقدمه  در  که  همان طور 
خودابرازی هیجان بر »تفاوت های فردی« تأکید دارد. بر این 
اثربخش  بر  مبنی  پژوهش حاضر  یافته های  تبیین  در  اساس 
بودن آموزش های مبتنی بر شناخت و درك تفاوت های فردی 
از جنس آموزش تیپ های شخصیتی انیاگرام و با توجه به اینکه 
محوریت آموزش های انیاگرام در زمینه هیجانات بر آگاه سازی 
افراد از تفاوت در نوع ابراز هیجان قرار دارد، می توان استدالل 
کرد که در طی آموزش تیپ های شخصیتی، زوجین به نحوه 
بروز هیجانات خود و نیز رفتارهای غیرکالمی ای که قباًل نادیده 
گرفته می شدند، »توجه« بیشتری مبذول می دارند؛ در نتیجه، 
حاصل  هیجانی  تجارب  از  هشیارانه تری  و  عمیق تر  آگاهی 
می شود که زمینه ساز توانمندسازی هیجانی در زوجین است. 
بر همین اساس، توانمند سازی هیجانی زوجین، مؤید کارکرد 
انطباقی هیجانات در رفتار افراد است؛ زیرا هیجان ها، به انسان 
کمک می کنند تا بتواند به مشکالت و فرصت هایی سازگارانه 

پاسخ دهد که در زندگی با آن ها روبه روست ]29[. 

توصیف  با  که  دارد  اصولی  انیاگرام  نظریه  این،  بر  عالوه 
تیپ  هر  در  هیجان  ابراز  منحصربه فرد  سبک  شناسایی  و 
شخصیتی و با تأکید بر »تفاوت های فردی« در این زمینه از 
طریق ایجاد یک چالش شناختی و ادراکی که به واسطه درك 
نیازها، انگیزش ها و دالیل رفتاری فرد دیگر در نگرش زوجین 
ایجاد می کند، موجب می شود زوجین نسبت به یکدیگر نگرش 
در  اختالف ها  و  فردی  تفاوت های  و  کنند  پیدا  واقع بینانه تری 
این  بپذیرند.  عنوان یک چالش  به  را  ابرازگری هیجان  زمینه 
تغییر نگرش موجب می شود زوجین به یک دیدگاه مشابه در 
مورد مسائل دست یابند. بر اساس نظریه تعادل شناختی، نگرش 
مشابه نسبت به امور، نیاز زوج ها به تعادل را رفع می کند و باعث 
 .]30[ کنند  احساس صمیمیت  به هم  نسبت  زوج ها  می شود 
می شود  موجب  نوبه خود  به  روان شناختی  افزایش صمیمیت 
هیجانی  پاسخ های  ابراز  در  بازداری  به  گرایش  که  زوجینی 
احساس  مثبت  هیجانات  ابراز  و  خودبیانگری  در  دارند،  خود 
امنیت و اعتماد بیشتری داشته باشند و بنابراین می توان انتظار 
داشت ابرازگری هیجانی مثبت در زوجین تحت آموزش اصول 

تیپ شناسی انیاگرام به طور معناداری مؤثر واقع شود. 

در تبیین یافته دیگر پژوهش مبنی بر افزایش صمیمیت از 
طریق آموزش های انیاگرام باید اذعان کرد که اساس آموزه های 
انیاگرام بر »شناخت خود« و »رشد هویت« با حفظ »فردیت« 
و نهایتاً »رشد فردی« قرار دارد. افزون بر این، انیاگرام می تواند 
کمک بزرگی برای شناخت دیگران هم باشد؛ چراکه با این شیوه 
تشخیص تیپ شخصیتی می توان با ترس ها، تمایالت، باورها، 
ارزش ها، ضعف ها و توانایی های دیگران آشنا شد و تفاوت های 
بین خود و آن ها را شناخت. این یافته با نتایج پژوهش هایی از 

جمله پژوهش پاتریک و همکاران ]31[ کاماًل هم خوانی دارد. 
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درموفقیت  مؤثر  عوامل  از  محققان،  این  پژوهش  اساس  بر 
ازدواج »صمیمیت زوجین« است که به عنوان توانایی ارتباط 
با دیگران با حفظ »فردیت« تعریف می شود. این گونه تعاریف 
مبتنی بر »خویشتن«، حاکی از آن است که فرد به درجه ای از 
»رشد فردی« دست یابد تا با دیگران رابطه صمیمانه برقرار کند. 
صمیمیت را می توان توانایی »شناخت خود« در حضور دیگران 
دانست؛ چراکه »خودآگاهی« و »رشد هویت«، برای ظرفیت 
بر  قابلیت شخصی در جهت صمیمیت، بسیار ضروری است. 
این اساس، دست یابی به صمیمت از طریق آموزش های انیاگرام 
کاماًل با چنین تعریفی از صمیمیت هم خوانی دارد؛ از این رو 
بر  مبتنی  تیپ های شخصیتی  آموزش  داشت  انتظار  می توان 

انیاگرام در افزایش صمیمت زوجین، اثربخش بوده باشد. 

در تبیین اثربخشی آموزش تیپ های شخصیتی بر ابرازگری 
سبک های  تنوع  از  آگاهی  گفت  می توان  منفی،  هیجانات 
ابرازگری هیجان در تیپ های شخصیتی مختلف به افراد بینش 
می دهد چگونه پاسخ های خاصی به دیگران دهند و حتی مهم تر 
از آن به درك و شناخت تفاوت ها در ارائه پاسخ کمک خواهد 
افزایش  با  انیاگرام  نُه گانه  تیپ های  آموزش  رو،  این  از  کرد. 
افراد  می شود  موجب  هیجانات  غیرقضاوتی  پذیرش  و  آگاهی 
ابراز پاسخ هیجانی  با دست یابی به »خودآگاهی هیجانی« در 
به شکل تعدیل شده تری رفتار کنند. از سوی دیگر، آگاهی از 
آسیب پذیری و نقاط ضعف سبب می شود افراد در برابر بسیاری 
از افکار و هیجانات مقاومت نکرده و در عوض آن ها را همان گونه 
که هستند، بپذیرند که این خود به نوعی توانمند سازی هیجانی 
منجر می شود؛ چراکه افراد توانمند از نظر هیجانی در رویارویی 
تشخیص  را  خود  احساس های  است،  آزاردهنده  آنچه  هر  با 
گونه  به  و  می کنند  درك  را  آن  ضمنی  مفاهیم  می دهند، 
مؤثرتری حالت های هیجانی خود را برای دیگران بیان می کنند. 

این افراد در مقایسه با افرادی که مهارت و توانایی ابراز مناسب 
هیجان های خود را ندارند، در کنار آمدن با تجربه های منفی از 
موفقیت بیشتری برخوردارند و سازگاری مناسب تری را در ارتباط 
با محیط و دیگران نشان می دهند ]32[. بر این اساس، آموزش 
تیپ های شخصیتی مبتنی بر انیاگرام می تواند بر ابرازگری هیجان 
ازدواج  متقاضی  زوجین  در  مناسب  و  صحیح  شکل  به  منفی 
که  است  این  نهاییخودابرازی  که هدف  آنجا  از  باشد.  اثربخش 
به زوجین کمک شود تا به شکلی غیرتهاجمی و مثبت هیجانات 
خود را ابراز کرده و به جاي رانده شدن از هم، به عنوان واحدهاي 
یافته های  به  توجه  با  و   ]33[ شوند  نزدیک  یکدیگر  به  پیوسته 
در  زوجین  به  انیاگرام  آموزش  می رسد  نظر  به  حاضر  پژوهش 

مرحله ازدواج در دست یابی به این هدف تأثیرگذار بوده است.

نتیجه گیری

با در نظر گرفتن یافته هاي پژوهش حاضر، می توان گفـت 

یک روش مناسب برای زوجین متقاضی ازدواج، کمـک بهآنها 
از طریق  ابراز صحیح هیجان هاي خود  و  در جهت شناسایی 
اسـت.  مقابل  طرف  و  خود  ویژگی های شخصیتی  با  آشنایی 
این مهم می تواند به متخصصان و دست اندرکاران امور مشاوره 

پیش از ازدواج جهت ارائه خدمات بهتر کمک کند. 

از سوی دیگر بسته مشاوره قبل از ازدواج مبتنی بر تیپ شناسی 
با  همسر  انتخاب  شرف  در  زوجین  که  می کند  کمک  انیاگرام 
از  انتظارات خود  آینده، شفاف ساختن  و شریک  شناخت خود 
از خصوصیات  آگاه شدن  و  ارتقای مهارت حل مسئله  یکدیگر، 
بهبود  را  روابطشان  ازدواج  از  قبل  دوره  در  ناسازگار  و  سازگار 
بخشند. با توجه به اهمیت مقوله انتخاب مناسب در ازدواج و به 
منظور ثبات و تحکیم بنیان خانواده ها و غنی کردن روابط زوجین 
در زندگی مشترك و به منظور تداوم کیفیت خدمات ارائه شده 
به زوجین در شرف ازدواج، بسته آموزشی و مشاوره ای مبتنی بر 

تیپ شناسی انیاگرام بر اساس نیازهای زوجین طراحی شد.

هر پژوهشی در مراحل مختلف خود با محدودیت هایی مواجه 
بهبود کیفیت تحقیقات مشابه در  بیان آن ها در  می شود که 
آینده مؤثر خواهد بود. فقدان مرحله پیگیری، استفاده از ابزار 
خودگزارش دهی پرسش نامه و محدود بودن محیط پژوهش به 
محدودیت های  از  اصفهان  شهر  در  ازدواج  متقاضی  زوج های 
پژوهش حاضر بود. بر این اساس و با توجه به اثربخشی بسته 
در  هیجان  ابرازگری  بر  انیاگرام  شخصیتی  تیپ های  آموزش 
زوج های متقاضی ازدواج پیشنهاد می شود که بسته آموزشی 
ارائه شده در این مطالعه در مراکز مشاوره پیش از ازدواج برای 
این  بر  عالوه  شود.  گرفته  کار  به  ازدواج  متقاضی  زوج های 
کاربردی  و  ساده نویسی شده  کتابچه های  تا  می شود  پیشنهاد 
مورد  در  باشد  استفاده  قابل  تحصیلی  سطوح  تمام  برای  که 
تیپ شناسی شخصیتی انیاگرام تهیه شود و جهت مطالعه در 

اختیار زوجین در مرحله پیش از ازدواج قرار گیرد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول  اخالق پژوهش

 به منظور رعایت مسائل اخالقی، پس از آگاهی شرکت کنندگان 
از اهداف و روند اجرای پژوهش و داوطلبانه بودن شرکت در 
پژوهش، رضایت کتبی از تمام شرکت کنندگان گرفته شد و به 
آنان اطمینان داده شد اطالعات دریافتی کاماًل محرمانه خواهد 
ماند. این مطالعه دارای کد اخالق از کمیته پژوهش تحقیقات 

علمی )IR.IAU.KHUISF. REC. 1397.058( است.
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