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اثربخشي آموزش تيپ های شخصيت انيه گرم بر سازگاری تحصيلي دانشجویان
فيروزه سپهریان  ، *2اميد

فتاحي 1

 )1استادیار روانشناسی دانشگاه ارومیه
 )2کارشناس ارشد روانشناسی
*نویسنده مسوول:

تاریخ دریافت مقاله  22/5/1تاریخ آغاز بررسی مقاله  22/7/12تاریخ پذیرش مقاله 22/8/14
چكيده
مطالعه حاضر در صدد بر آمده است تا تاثیر آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم را بر سازگاری تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه قرار دهد .بدین منظور
 121دانشجو با استفاده از نمونه های در دسترس انتخاب شدند و به شیوه کامالً تصادفی در گروه های آزمایشی(  01دانشجو) و کنترل(  01دانشجو) قرار
گرفتند و به آزمون سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک قبل و بعد از مداخله پاسخ دادند .گروه آزمایش به مدت شش جلسه یک ونیم ساعته آموزش تیپ
های شخصیت انیه گرم را دریافت کردند .این طرح از نوع مطالعه نیمه آزمایشی پیش -پس آزمون با گروه کنترل می باشد .داده های پژوهش به کمک
آزمون های توصیفی و استنباطی از جمله میانگین ،انحراف استاندارد ،آلفای کرانباخ ،تی برای گروه های مستقل و تحلیل کواریانس تحلیل گردیدند .نتایج
تحلیل آزمون تی بر تفاضل نمرات پیش و پس آزمون و تحلیل کواریانس نشان داد ،بین گروه آزمایش و کنترل در میزان سازگاری تحصیلی تفاوت معنی
داری وجود دارد .یافته های به دست آمده نشان داد که آموزش تیپ های شخصیت در انیه گرم بر سازگاری تحصیلی دانشجویان موثر می باشد.
کليد واژگان :سازگاری تحصیلی ،تیپ های شخصیت ،انیه گرم

مقدمه

هانسبرگر و پنسر )2111( 2نیز معتقدند ورود به دوره

ورود به دانشگاه مقطعی بسیارحساس به شمار میرود که

دانشگاه یکی از مهمترین دورههای گذر در زندگی یک

تغییر عمدهای در زندگی اجتماعی و فردی به وجود می-

نوجوان یا جوان است .دانشجویان با چالش های جدیدی

آورد .دراین دوره فرد با تغییرات زیادی در روابط انسانی و

در تحصیالت ،ارتباطات اجتماعی مواجه می شوند که به

اجتماعی روبرو میشود (اشمیدت و ولش .)2111 ،1از آن

وسیله یک محیط کامالً جدید به آنها تحمیل میگردد .این

جمله میتوان به ایجاد روابط جدید ،دوری از خانواده ،

تغییر و تحوالت ،منجر به افزایش سطح تنیدگی (اسکر،

مدیریت مسایل تحصیلی ،معیشتی و عاطفی ،تغییر در

وود و گاتهام )1220 ،8و شیوع مشکالت سازش یافتگی در

عادات مطالعه ،زندگی در شرایط خوابگاه دانشجویی ،کافی

بین دانشجویان ،به خصوص در سال های اول و دوم می-

نبودن امکانات رفاهی و اقتصادی ،منابع درسی متعدد اشاره

شود (جی و یو1221 ،4؛ پانتاگس و گریدان 1278 ،5به نقل

کرد .ناتوانی در رویارویی موفقیتآمیز با مسائل یاد شده از

اگر چه اغلب

از مک کارتی و همکاران.)1228 ،

عوامل مهم در ناسازگاری و افت تحصیلی دانشجویان می-

دانشجویان با محیط جدید به سرعت خو میگیرند ،اما برای

باشد (خجسته مهر و همکاران .)1887 ،تائو ،دانگ ،پرات،

برخی این دورهگذر ،استرسهای شخصی و ناسازگاریهای
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هیجانی به دنبال دارد .دستیابی به موفقیت تحصیلی در

میباشد .سازگاری تحصیلی ناظر بر توانمندی فراگیران در

دانشگاه نیاز به چالش و سازگاری با شرایط جدید آموزشی

انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشهایی است که

دارد و تاثیر این سازگاری برای پیشرفت و تکمیل برنامه

محیط آموزشی ،به عنوان یک نهاد اجتماعی فرا روی آنها

های آموزشی بسیار مهم می باشد .از جمله چالشهایی که

قرار میدهد (بارت ،هاجمی و هایم .)2117 ،7امروزه

دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه پیشرو دارند ،تفکر آن-

سازگاری تحصیلی تنها بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

ها درارتباط با توانایی کنارآمدن با الزاماتی است که بر

تاکید نمیکند بلکه مفهوم آن گسترش یافته و شامل انگیزه

سازگاریشان تاثیرگذار میباشد (زسچووسکی.)2117 ، 1

یادگیری ،توانایی برنامهریزی برای فعالیت های علمی،

از این رو میتوان گفت کنارآمدن با چنین تغییراتی مستلزم

احساس تعهد ،پشتکار در امور آموزشی و یادگیری،

آن است که فرد از توانایی سازگاری مناسبی برخوردار باشد

رضایت از فضا و محیطی آموزشی میباشد .بنابراین

( اسپیر .)2111،2سازگاری عبارت از برقراری رابطهی

سازگاری تحصیلی شامل عوامل شناختی مانند شیوههای

رضایتبخش بین فرد و محیطی زندگی اوست که نشانهی

یادگیری و فرایند حافظه ( بلستاین 8و همکاران )1280 ،و

آگاهی و توانایی فرد می باشد (برزونسکی وکوک.)2115،8

عوامل روانی مانند اضطراب ،افسردگی ( جردس و

رد ویکتور )2118(4سازگاری را جریانی می داند که در آن

مالینکروت )1224 ،2میباشد که میتواند بر سالمت روان،

فرد برای وفقدادن خود با فشارهای درونی و بایدهای

مهارتهای اجتماعی ،سازگاری تحصیلی ،شخصی،

بیرونی تالش میکند .از دیدگاه روان پویایی فروید ،هرگاه

اجتماعی و تصمیمگیری تاثیر منفی داشته باشد .برخی از

بین نهاد ،خود و فراخود تعادل برقرار شود ،شخص سازگار

مطالعات (ویلیامسون به نقل از کافی )1882،نشان دادند که

میباشد (نای 1225به نقل ازجاللی .)1881 ،برن (1201به

دانشجویان برخوردار از سازگاری تحصیلی انگیزه پیشرفت

نقل ازشفیع آبادی )1888 ،فرد سازگار را کسی می داند که

و پشتکار باالیی دارند .پتتاس )2110( 11نیز معتقد است

در او سه ساخت شخصیت با یکدیگر هماهنگ و دم سازند

دانشجویانی که در امر سازگاری تحصیلی با مشکل روبهرو

و مرزهای شخصیت مشخص و نفوذپذیر می باشند.

میشوند ،به احتمال زیاد در سایر ابعاد زندگی نیز دچار

راجرز معتقد است زمانی که ارگانیزم تجارب حسی و

مشکل خواهند شد .سازگاری تحصیلی با ورود نوجوان به

درونی خود را به صورت منظم و کامل جزء ساخت «خود»

دانشگاه اهمیت بیشتری پیدا میکند .عوامل زیادی به عنوان

قرار دهد و بپذیرد ،سازگاری روانی حاصل می شود و از

فاکتورهای تاثیرگذار بر سازگاری تحصیلی پیشنهاد شده

نظر ویلیام گالسر 5شخصیت سازگار برابر است با هویت

است .که میتوان به رابطه بین معلم و دانشآموز و تعداد

موفق (شفیع آبادی .)1888،نتایج تحقیقات شکری ،کدیور،

دوستان همسال در آغاز سال تحصیلی(گودمن ،بروملی،

غنایی؛ دانشورپور؛ موالیی (  ،)1880عیدیان( )1884و

اچوارد

جوسهمت ،کوستنر ،لیکس و الندری )2115 (0نشان داد که

اجتماعی(مکدرموت )1225 ،12شخصیت و خصوصیات

بین سازگاری و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.

فردی مانند :شناخت ،توانش کالمی ،هماهنگی دیداری-

یکی از زیر مجموعههای سازگاری ،سازگاری تحصیلی

حرکتی 18و خلق وخو( 14پیانتا و استولمن )2114 ،15روابط
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خانوادگی(1الکساندر ،اینتویسل و اولسون )2111 ،2اشاره

درک شوند .هر کدام از نه تیپ شخصیتی انیهگرم تفاوت،

کرد .یکی از راه های که به سازگاری انسان کمک می کند"

راهبردهای مقابلهای خوب رشد یافته برای ارتباط با خود،

خود شناسی است" و در این مسیر یکی از مهمترین

دیگران و محیط دارد (پالمر .)1225 ،5برتریها و ضعف

ابزارهایی که انسان را به این هدف می رساند ،شناخت

های رشد انسان میتواند در هر تیپ یافت شود .به علت

"تیپ شخصیتی" اوست .زیرا بدین وسیله ،فرد به تواناییها

شرایط بیوشیمیایی ،ژنتیکی ،فیزیولوژیکی و محیطی هر فرد

و نقصانهای خود پی میبرد و میتواند با محیط و دیگران

در یکی از این تیپها قرار میگیرد .انیه گرم توسط یک

بیشتر سازگار شود .هرتیپ شخصیتی ،ذخایرخاصی از

شخص یا موسسه پویش نیافته بلکه نتیجه تحقیقات و

نگرشها و مهارتهایی درجهت غلبه برمشکالت و

تحلیل های فراوانی است از ترکیب روش های متعدد

وظایف محیطی دارد .تیپهای شخصیت مختلف دارای

اسطوره ای و روانشناسی امروزی سرچشمه گرفته است.

عالیق ،صالحیتها وحاالت مزاجی متفاوتی هستند ،مایل-

برخی معتقدند ریشه در صوفی گری دارد و برخی دیگر

اند که خود را با افراد و موضوعات مخصوصی احاطه کنند

زیر مبنای آن را ایدئولوژی فیثاغورثی  ،افالطونی و

و در جستجوی مسائلی هستند که با عالیق ،صالحیتها و

نئوافالطونی می دانند ( دقیقیان .)1887 ،عالقه اولّیه به انیه
*0
سوتیک

به وجود آمده است.

طرز تفکرشان نسبت به جهان متجانس باشد (عظیمی پور،

گرم از درک و استباط عدد

حسینیان .)1870،مدلی که در مطالعه حاضر برای تعیین

در مشاهده طرح انیه گرم (شکل  ،)1نکته ای که بالفاصله

تیپ های شخصیتی به کار گرفته شده و راهبردهای مرتبط

مورد توجّه قرار می گیرد ،مثلثی است که از سه عدد 2،0،8

با آن ،انیه گرم نامیده میشود .در زبان یونانی کلمه Ennea

تشکیل شده و نماد واحدی که از اعداد 1،4،2،8،5،7شکل

به معنای « نُه » و  Gramبه معنای « کشیدن » است(تاللون،8

گرفته است (جانسون،2114 ،ص .)4معرفی انیه گرم به

سیکورا . )2110 ،4انیهگرم سیستمی از نه تیپ شخصیتی

جامعه غرب به گرجیف 7نسبت داده می شود (سودهار و

است که قدرتها و استعدادها و به همان اندازه مشکالت

سنجیتا ،2110 ،ص.)2

هر تیپ شخصیت را توصیف میکند و یک زبان جهانی
فراهم میکند که کمک میکند تا خود و دیگران سریع تر

شكل .2طرح تيپ های نه گانه سخصيت در انيه گرم
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حسین

پور،

طباطبایی،

خداپناهی،

کاظم

روش پژوهش

نژاد،

خصری( )1887رابطه بین سطوح سازگاری و رگههای

طرح این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر شیوه

شخصیتی را در  450دانش آموزان سوم متوسطهی مطالعه

گرد آوری داده ها جزء مطالعات آزمایشی (تجربی) است.

کردند و گزارش کردند که هویت جنسی ،اشتراک ،انعطاف

طرح تحقیق از نوع مطالعه شبه آزمایشی پیش -پس آزمون

پذیری،اجتماعی شدن و سلطه گری در مقایسه با سایر

با گروه کنترل می باشد.

ترکیبها بیشترین توان را در پیش بینی سطوح سازگاری

جامعه آماری مورد مطالعه ،کلیه دانشجویان رشته مقطع

دارند .سپهریان و قالوندی( )1821اثربخشی آموزش تیپ-

کارشناسی دانشگاههای ارومیه در سال تحصیلی 82-21

های شخصیت انیهگرم را برکاهش تعارضات زناشویی

بودند .جهت اطمینان از اینکه نمونههای مورد مطالعه قبالً

زوجین برروی14زوج درشهرستان ارومیه مورد مطالعه قرار

هیچگونه آشنایی با تیپشناسی انیهگرم نداشته باشند از

دادند .نتایج مطالعه آنان حاکی از کاهش میزان تعارضات

نمونههای در دسترس استفاده شد .بدین منظور 121دانشجو

زناشویی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود.

به عنوان نمونههای مورد مطالعه انتخاب شدند و صورت

حسینیان و عظیمی پور ( )1887گزارش کردند که آموزش

کامال تصادفی در گروه های آزمایش(  01نفر) و کنترل( 01

تیپ های شخصیت انیه گرم بر افزایش عزت نفس

نفر) قرار گرفتند .گروه آزمایش  0جلسه21دقیقهای ،در

دانشجویان تاثیر معناداری داشته است .لی ،کی ،جی

کالس های آموزش انیه گرم شرکت کردند .آزمودنی ها با

( )2112نیز کالس های آموزش انیه گرم را برای گروهی

خصوصیات و راهبردهای حمایتی ،برگزیده و مورد غفلت

از پرستاران کره ای اجرا کرد ،نتایج مطالعه او نشان داد که

قرار گرفته مربوط به هر تیپ و خصوصیاتی که در محدوده

آموزشی تیپ های شخصیت انیه گرم تاثیر معناداری بر

تیپ شخصیت قابل تغییر است ،آگاهی یافتند .مبنای

عزت نفس نمونه های مورد مطالعه او داشته است.

آموزش کالس ها ،برنامه های آموزش تخصصی انیه گرم

سازگاری و ابعاد مختلف آن از مباحث بنیادی و بسیار

هلن پالمر( )2111بود .آزمون سازگاری تحصیلی قبل و

گسترده در روان شناسی محسوب می شود .به همین جهت

بعد از اتمام کالس های آموزشی برای هر دو گروه مورد

شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن ،ضمن افزایش حیطه

مطالعه اجرا شد.

دانش ،می تواند کاربردهای زیادی در کاهش مشکالت
فردی و بین فردی داشته باشد .آموزش انیه گرم را نیز می

ابزارسنجش

توان مسیری مطمئن برای خود شناسی و افزایش سازگاری

بهمنظور گردآوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه

دانشجویان دانست .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر

سازگاری دانشجویان با دانشگاه استفاده شد .این آزمون
سیریاک1

( )1284در دانشگاه کالرک آمریکا

بررسی تاثیر آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم بر

توسط بیکر و

سازگاری تحصیلی دانشجویان می باشد.

ساخته شده و به شکل گسترده ای در آمریکا ،اروپا ،چین

با توجه به هدف و پیشینه پژوهش ،چنین فرض شده است

و ژاپن به کار گرفته شده است (النثیرو ویندهام.)2114 ،

که:

پرسشنامه مذکور دارای چهار زیر مقیاس سازگاری

 -1دانشجویانی که دوره های آموزش تیپ شناسی انیه گرم

تحصیلی (24سوال)،

را گذرانده اند در مقایسه با دانشجویانی که چنین دوره ای

سازگاری شخصی -هیجانی (15سوال) و دلبستگی به

را نگذرانده اند ،به طور معناداری سازگاری تحصیلی

موسسه/دانشگاه (8سوال) می باشد .آزمودنی در یک مقیاس
لیکرت 5درجه ای از "کامال درباره من صدق می کند "تا

باالتری دارند.
. Baker & Syriak

سازگاری اجتماعی (21سوال)،

1
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"اصالً درباره من صدق نمی کند "به سوال های آزمون

حاضر آلفای کرانباخ برای زیر مقیاس های آزمون سازگاری

پاسخ می دهد 4 .نمره برای خرده مقیاس ها و یک نمره

با دانشگاه از1/82تا  1/22به دست آمد.

کل محاسبه می شود (بیرز و وسنز  .)2112،در بررسی بیکر
و سیریاک( )1280ضریب آلفای کرانباخ تمام خرده مولفه

یافته ها

ها و نمره کل باالی 81درصد بود .النیثیر و ویندهام

یافته توصیفی نمرات زیر مقیاس های سازگاری تحصیلی

()2114در مطالعه خود ضرایب ثبات درونی برای مولفه ها

به تفکیک برای گروه های آزمایش و کنترل در پیش آزمون

را بین  80درصد تا  25در صد محاسبه کرده اند .در مطالعه

و پس آزمون در جدول 1آمده است.

جدول  .2شاخص های توصيفي زیر مقياس های سازگاری با دانشگاه در گروه های آزمایش و کنترل
شاخص

گروه ها

سازگاری اجتماعي

سازگاری عاطفي -شخصي

دلبستگي بهدانشگاه

نمره کل سازگاری تحصيلي

پس آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

کنترل

81/87

18/05

42

112

77/82

2/42

42

112

01

آزمایش

81/87

11/48

57

112

88/15

11/75

01

110

01

کل

81/02

12/11

42

112

81/18

11/51

58

110

121

کنترل

08/17

11/72

45

88

04/85

8/08

45

88

01

متغير
سازگاری تحصيلي

پيش آزمون

تعداد

آزمایش

07/12

11/40

82

82

02/27

2/82

51

82

01

کل

07/52

11/52

82

82

07/10

2/24

45

82

121

کنترل

58/87

11/88

82

75

51/81

7/81

82

05

01

آزمایش

58/15

8/24

88

72

58/42

8/74

88

72

01

کل

58/51

2/08

82

72

51/80

8/41

82

87

121

کنترل

82/02

4/78

21

41

28/88

0/18

10

41

01

آزمایش

81/78

4/47

12

41

81/28

4/51

24

41

01

کل

82/21

4/01

10

41

81/18

5/05

10

41

121

کنترل

285/41

81/27

155

222

221/85

25/24

155

275

01

آزمایش

282/42

28/18

175

810

287/72

20/41

187

818

01

جدول  .1نتایج تحليل کواریانس گروه های مورد مطالعه در نمره کل سازگاری با دانشگاه
شاخص

SS

df

MS

F

P

מ

منبع تغيير
مقدار ثابت

11828/472

1

11828/472

88/525

1/111

1/225

گروه

11084/17

1

11084/17

84/27

1/111

1/281

هم متغير

45288/28

1

45288/28

148/21

1/111

1/501

مقدار خطا

85581/85

117

814/12

جمع

0827212

121

R =1/012 ، R2 =1/525
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همانگونه که در جدول  1مشاهده می شود ،میانگین کل

با توجه به نتایج جدول ، 2تحلیل کواریانس ( 2=1/28מ

پس آزمون در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می باشد.

117( =84/27 ، MSE =84/27، p =1/1111و  )f)1معنی

جهت کنترل اثر پیش آزمون و بررسی دقیق تر تاثیر متغیر

دار بود .با توجه به ضریب آتا ارزیابی شده ،دخالت های

مستقل بر گروه آزمایشی و کنترل از تحلیل کواریانس

آموزشی موجب 28درصد تغییرات متغیر وابسته شده است

استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل مقدماتی برای ارزیابی

و این به معنای آن است که آشنایی دانشجویان با

همگنی بین شیبهای رگرسیون نشان داد که اثر متقابل

خصوصیات مربوط به تیپ خود و دیگران در سازگاری

بین متغیر کوارینت ( پیش آزمون) و عامل معنادار نمی

آنان موثر بوده است .نتایج نشانگر آن است که عوامل

باشد (110( = 8/70 MSE=1110 /25, p =1/10،و f )1

دیگری نیز در سازگاری تحصیلی دخالت دارند که مطالعه

) .بر اساس نتایج آزمون لوین ( ) P=1/28, F=1/47مبنی

حاضر به آن ها نپرداخته است .میانگین های اصالح

بر برقراری پیش فرضهای مربوط به نرمال بودن تقریبی و

شده(جدول )8نشان می دهد که میانگین سازگاری گروه

همسانی واریانسها ،تحلیل کواریانس دنبال شد(جدول.)2

آزمایش بیشتر از گروه میانگین می باشد.

جدول .9ميانگين تعدیل شده متغير سازگاری در پس آزمون
گروه

ميانگين

خطای استاندارد

حد پایين

حد باال

آزمایش

288/71

2/25

284/25

284/17

کنترل

212/80

2/25

215/41

224/82

جدول  .4نتایج تحليل کواریانس دو گروه کنترل و آزمایش در زیر مقياس های سازگاری با دانشگاه
شاخص
زیر مقياس

منبع تغيير

سازگاری تحصيلي*

سازگاری اجتماعي**

سازگاری عاطفي -شخصي***
دلبستگي به دانشگاه ****
* R =1/410 ، R2 =1/410
*** R =1/882 ، R2 =1/821

مجموع مجذورات

ميانگين مجذورات

F

معني داری

مجذور اتا

گروه

1174/02

1174/02

10/41

1/111

1/128

هم متغیر

4404/22

4404/22

08/15

1/111

1/808

گروه

712/21

712/21

18/72

1/111

1/115

هم متغیر

8408/02

8408/02

00/51

1/111

1/802

گروه

858/12

858/12

7/47

1/117

1/10

هم متغیر

2421/11

2421/11

51/24

1/111

1/817

گروه

405/42

405/42

18/41

1/111

1/180

هم متغیر

454/14

454/14

17/27

1/111

1/188

** R =1/822 ، R2 =1/882
=1/212

R2

**** R =1/222 ،

در نهایت تحلیل کواریانس برای زیر مقیاس های آزمون

وجود دارد .شرکت در کالسهای آشنایی با تیپ های

سازگاری تحصیلی محاسبه شد .نتایج در جدول شماره 4

شخصیت انیهگرم توانست باعث افزایش میانگین در همه

آمده است .با توجه به نتایج حاصل از آمارههای توصیفی،

زیرمقیاسهای سازگاری با دانشگاه در گروه آزمایش شود.

معناداری ضریب  ،Fو در نهایت آزمون تحلیل کوواریانس

به عنوان یافته های جانبی مطالعه حاضر ،سازگاری با

نشان داد که شرکت در کالسهای انیهگرم بر گروه آزمایش

دانشگاه در دانشجویان دختر و پسر مورد مقایسه قرار

موثر بوده و تفاوت معنیداری بین میانگینهای دو گروه

گرفت .یافته های حاصل از آزمون  tبر اساس تفاضل
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نمرات پیشآزمون از پس آزمون نشان داد که در هیچ یک

شناخت هرچه بیشتر خود و خواستههایشان بهتر میتوانند

از زیر مقیاسهای آزمون تفاوت معناداری بین دو گروه

فشارها و استرسهای محیط آموزشی را تحمل کنند که این

دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد .

خود میتواند به عنوان نوعی بهبود در سازگاری با دانشگاه
مدنظر قرار گیرد.

بحث و نتیجه گیری

الزم به ذکر است که پژوهش های مداخله ایی اندکی در

برای دست یابی به اهداف پژوهش و پاسخ علمی به سوالی

رابطه با سازگاری تحصیلی انجام شده است .با وجود توجّه

که برای پژوهشگر مطرح بود به آزمون فرضیه تحقیق

به جایگاه سبک شناسی انیه گرم در جهان ،برگزاری کالس

مبادرت شد که در این قسمت به بحث و تحلیل یافته های

ها و ایجاد انیسیتوهای خود شناسی که به آموزش تیپ های

مطالعه حاضر پرداخته می شود .با توجّه به یافته های آماری

شخصیت انیه گرم می پردازند ،متاسفانه در ایران هنوز این

حاصل از تحلیل کواریانس مشخص شد که آشنایی با تیپ

تیپ شناسی جایگاه خود را در تحقیقات پیدا نکرده است.

های شخصیتی انیه گرم راهبرد کمکی نسبتاً موثر در زمینه

این پژوهش از نخستین تحقیقاتی است که در فرهنگ ایرانی

سازگاری تحصیلی می باشد.

تیپ های شخصیتی انیه گرم را مورد مطالعه قرار می دهد

این یافته نشان داد همانگونه که در تحقیقات سپهریان و

و همچنین نخستین مطالعه ای است که به بررسی تاثیر

قالوندی ( ، )1821لی ،کی ،جی( )2112و عظیمی پور و

آموزش انیه گرم بر افزایش سازگاری تحصیلی پرداخته

حسینیان ( )1882آموزش تیپ های انیه گرم بر متغیرهای

است .بنابراین امکان مقایسه نتایج با سایر مطالعات در

مورد مطالعه آن ها تاثیر داشته در مطالعه حاضر نیز آشنایی

فرهنگ ایران وجود نداشت ،که این مسئله از جمله

با انیه گرم در افزایش سازگاری تحصیلی موثر بوده است.

محدودیت های مطالعه حاضر می باشد .علی رغم

در مطالعه سپهریان و قالوندی ( )1821آشنایی با انیه گرم

محدودیت های ذکر شده  ،با عنایت به نتایج تحقیق،

سازگاری زوجین را افزایش داد و در مطالعه لی ،کی،

پیشنهاد می شود که در تحقیقات آینده رابطه متغیرهای

جی( )2117و عظیمی پور و حسینیان ( )1882آموزش

دیگر با تیپ های شخصیتی انیه گرم بررسی شود .همچنین

تیپ های انیه گرم بر افزایش عزت نفس تاثیر داشته است.

با توجّه به این که در نتیجه آشنایی دانشجویان با تیپ های

در تبیین این یافته می توان اشاره کرد که اگر فردی با

انیه گرم ،سازگاری تحصیلی در گروه آزمایش افزایش

خصوصیات ،نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیت خود آشنا

یافت .لذا پیشنهاد می شود برنامه هایی جهت آموزش تیپ

می شود می تواند با تکیه بر نقاط قوت ،نقاط ضعف خود

های انیه گرم برای دانشجویان طرح ریزی و اجرا شود .چرا

را تعدیل دهد .هدف از خودشناسی این است که افراد تیپ

که جوانان امروز سرمایه و سازندگان آینده کشور هستند.

خود را تشحیص دهند ،ابعاد سالم و ناسالم تیپخود را

بنابراین توانمند ساختن آنان برای زندگی آینده گامی مهم

بشناسند و به قسمت میانه و باالخره به بعد سالم نزدیک

خواهد بود.

شوند .زمانی که شخص میفهمد که دیگران چگونه فکر و
احساس میکنند ،بیشتر صبور میشود و نیز تحمل ،پذیرش

منابع

و درک دیگران آسانتر می شود .بنابراین با تشخیص دفاع-
های روانی و هیجانی مخصوص هر تیپ ،شرکت کنندگان

 -حسینپور،شهریار؛

فرصتهایی را برای رشد و سالمت شخص به دست می

محمدکریم؛ کاظمنژاد ،انوشیروان؛ خصری ،ثریا.)1887(.رابطه بین

آورند (پالمر .)1225 ،در مطالعه حاضر پس از اتمام

سطوح سازگاری و رگههای شخصیتی نوجوانان دانشآموز پایهی سوم

رسولزاده

طباطبایی،کاظم؛

خداپناهی،

متوسطهی منطقه  8شهرتهران .مجله علوم رفتاری .دوره ،2شماره،2

جلسات آموزشی ،افراد شرکت کننده اظهار کردند که با

صص.74-08
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Abstract
The purpose of this study was to examine the efficacy of enneagram personality types teaching on educational
adjustment. To achieve our aim, first, 120 available students were assigned to experimental (60 students) and
control groups (60students). Then, the Baker & Syriak of educational adjustment questionnaire was administered
to subjects. Experimental group received enneagram of personality training for six weeks of 1/30 hours. The
research method of this study was quasi-experimental, pretest – posttest randomized group design. Finally
educational adjustment questionnaire was administrated the 2 groups again. Analysis of the data involved both
descriptive and inferential statistics including mean, standard deviation, Cronbach, t test, and Analysis of covariance. Analysis of the data submitted to t test, and Analysis of co-variance indicated significant differences
between the control vs., experimental group as for as the level of educational adjustment. The result of this study
shows that enneagram training has positive effects on educational adjustment.
Keywords: Educational adjustment, Personality type, Enneagram
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