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3دكتر فرهاد جمهري

4دكتر احمد برجعلي

:تاريخ وصول:                                          تاريخ پذيرش

كيده چ

خويي، برونگرايي، سازگاري، آزردهعامل بزرگ شخصيتي روان5در پژوهش حاضر بين 

. پذيري با رضايتمندي زناشويي موردبررسي قرار گرفتبودن به تجارب و مسئوليتپذيرا

هاي هاي دولتي شهر تهران، ساكن در خوابگاهجامعه آماري شامل كليه دانشجويان دانشگاه

اي پس از آنكه از طريق خوشه. بود)زوج87(دانشجوي متأهل 174نه متأهلي، و حجم نمو

هاي دولتي شهر تهران هاي متأهلي دانشگاههاي مورد نظر از بين تمام خوابگاهخوابگاه

انتخاب گرديد، به دفتر سرپرستي هر يك از آنها مراجعه شد و ليست تمامي اعضاي ساكن 

سپس يك . عضاي گروه نمونه انتخاب گرديدنددر خوابگاهها تهيه و از طريق تصادفي ا

هاي به ترتيب براي گردآوري دادهENRICHو يك پرسشنامه  NEO-FF-Iپرسشنامه

. عامل شخصيت و رضايتمندي زناشويي بر روي هر يك از زوجين اجرا شد5مربوط به 

منفي خويي رابطه آزردهروان،عامل شخصيت5نشان داد كه از بين نتايج ضريب همبستگي

پذيري رابطه مثبت و معناداري با رضايت و معنادار، برونگرايي، سازگاري و مسئوليت

. اي وجود نداشتبين پذيرا بودن به تجارب با رضايتمندي زناشويي رابطه. زناشويي دارند

.استاين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه عالمه طباطبايي -1

عمومي دانشگاه عالمه طباطباييانشناسي روكارشناس ارشد -2

عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي-3

عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي-4
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آزرده عامل به ترتيب روان5گرسيون نشان داد كه كه از بين اين رهمچنين نتايج تحليل 

بيني آن سازگاري بيشترين رابطه را با رضايت زناشويي داشته و توان پيشخويي و بعد از

.استمعناداريآن در سطح 

آزرده خويي، برونگرايي، سازگاري، پذيرا بودن به تجارب، مسئوليت روان:واژگان كليدي

.پذيري، رضايت زناشويي

مقدمه

سعادت و سالمت خانواده . تنشانگر استحكام و كارايي نظام خانواده اس1رضايت زناشويي

و در نهايت جامعه به ارتباطات سالم و بالنده زوجين بستگي دارد و چنانچه پايه خانواده از 

. استحكام الزم برخوردار نباشد پيامد منفي آن انواع مشكالت جسماني و رواني است

عنا و ازدواج مناسب حسي از م.)2004، 3؛ به نقل از هاتي1996(2براساس گفته آلدوز

در نهايت جامعه سالم از پيوندهاي آگاهانه خانواده و.آوردهويت را در زندگي بوجود مي

چنانچه پايه خانواده از استحكام الزم برخوردار نباشد تبعات آن و.گيردزوجين شكل مي

.بلكه براي كل جامعه خواهد بودنه تنها براي خانواده،

همترين علل مراجعه زوجها به مشاوران و كاهش و فقدان رضايت زناشويي يكي از م

سير صعودي آمار طالق و وجود تعارضات و آشفتگي روابط . خانواده استدرمانگران

كارهاي مناسب جهت مقابله با اين پديده زوجين، انگيزه محققان را براي يافتن راه

اي ناپايدار و هاند كه، ازدواجبررسيهاي متعدد گواه اين بوده. اجتماعي افزايش داده است

دهند، ناآرام عالوه بر اينكه مشكالت روانشناختي و جسماني را در زن و شوهر افزايش مي

آمارهاي موجود نشان .شوندفرزندان نيز ميدرهمچنين موجب افزايش اين مشكالت 

در بعضي از ها در حال افزايش است ودهد كه با گذشت زمان درصد مشكالت خانوادهمي

تحقيقات نشان . امروزه آمار طالق از ازدواج پيشي گرفته استاياالت متحدهكشورها مثل

ميليون زن و شوهر به مشاوره نياز دارند و بيش از نيمي از چهلدهند كه در آمريكا بيشمي

1. Marital Satisfaction
2. Aldous
3. Hattie,j
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افزايش . )2000و همكاران 1واستن(شوند ها به جدايي و طالق ختم مياز اولين ازدواج

كاري كودكان و نوجوانان در كشورما ل،كودكان خياباني و بزهآمار فرار دختران از منز

هاي آشفته و طالق دارد و نكته مهم اينكه عدم جو سالم در ارتباط مستقيمي با خانواده

به نسل بعدي جامعهخانواده، يكي از موانع اصلي انتقال آداب، رسوم، فرهنگ و هنجارهاي 

باً نيمي از زنان ديپلمه در ايران وضعيت كرده و تقريچهل درصد از زنان تحصيل. است

دانند و در نگاه كلي سطح رضايت زناشويي تر از حد متوسط ميازدواج خود را پايين

توجه به اين موضوع . )22/4/83وقايع االتفاقيه، (مخصوصاً در زنان ايراني بسيار پايين است 

قزوجين از طرسازي راهكارهاي مناسب جهت افزايش رضايت زناشويي درو پياده

مختلف و همچنين تالش در جهت بهبود همسرگزيني و انتخاب مناسب و آگاهانه همسر و 

، ضروري به نظر مداوم خودبيشتر از زندگيو رضايتكمك به آنها براي شادماني

بيشتر پژوهشهايي كه در كشور ما در زمينه علل سست شدن پيوندهاي زناشويي و . رسدمي

شان صورت گرفته بر متغيرهاي كالن از جمله ز زندگي زناشويينارضايتي زوجين ا

هاي وضعيت اقتصادي، كاهش درآمد خانوار، بيكاري، تحصيالت، مذهب، سن و چالش

ها و در حاليكه اين عوامل را در افزايش نارضايتي.انداجتماعي تأكيد نموده-فرهنگي

درون فردي ژوهشگران از عواملتوان ناديده گرفت، اكثر پناسازگاريهاي زناشويي نمي

هاي شخصيتي كه در درازمدت و بصورت پايدارتري رضايت صفات و ويژگييعني

از جمله مهمترين و .اندسازد، غفلت كردهميشان را متأثر زوجين از زندگي زناشويي

هاي اخير مدل پنج عاملي بوده است ها در بررسي صفات شخصيت در دههبانفوذترين مدل

الگوي پنج .ژوهش در شخصيت را به خود اختصاص داده استاز همه حوزه پكه بيش 

عاملي توافقي است ميان روانشناسان صفات كه پنج بعد يا عامل اصلي در توصيف همه 

:معروفند عبارتند از»2پنج بزرگ«اين پنج عامل كه به .صفات شخصيت وجود دارد

1. Watson etal
2. Big Five
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.5و مسئوليت پذيري4ذيرابودن به تجربه، پ3، سازگاري2، برونگرايي1خوييآزردهروان

.)ترجمه كديور و جوادي،1381جان وپروين(

به همين جهت ضروريست با ديدگاهي . شخصيت استدر واقع زناشويي ازدواج دو

هاي زناشويي و عدم موفقيت در فردي ناسازگاريها و نارضايتيآسيب شناختي به علل درون

. شخصيتي در رضايت زناشويي مورد بررسي قرار گيردها پرداخته و نقش عوامل ازدواج

هر يك از همسران با پيشينه تحولي و سبك شخصيتي و تركيب عوامل زيست شناختي، 

هاي پژوهشي نشان گذارند و يافتهمحيطي و تجربي گوناگون به زندگي مشترك قدم مي

تحصيالت يا سابقه بهتر از متغيرهاي تقويمي مثل سن،يدهند كه عوامل و ابعاد شخصيتمي

).1998، 6بنتلر و نيوكمپ(كند بيني ميجدايي كيفيت در گذشته رابطه زناشويي را پيش

تواند تأثير مهمي بر روي دهد كه شخصيت همسر مينتايج جديدترين يافته ها نشان مي

از يك بيماري تهديدكننده سالمت )و شايد زندن ماندن(توانايي افراد براي بهبود يافتن 

بيني كند بعد پيشماهتواند سطح افسردگي همسرش را در هيجدهنها داشته باشد و ميآ

ها و صفاتشود كه هر كدام از ويژگيبنابراين اين سؤال مطرح مي. )2007، 7سانتانيا(

ارتباط دارند؟ در اين رابطه آنهاتا چه اندازه با رضايت زناشويي زوجين شخصيتياصلي

- يك مطالعه طولي نشان دادند كه سطح باالي رواندر)2008(9و مك نالتي8فيشر

رنجورخويي خود فرد و همسرش سطوح پايين رضايت زناشويي را در يك سال بعد 

انجام دادند به )2007(12و گوتز11، بيسر10در پژوهشي ديگر كه شاكلفورد. پيش بيني كرد

هاي سازگاري و وظيفه كه افرادي كه همسراني دارند كه در مؤلفه،اين نتيجه رسيدند

در . شان رضايت خواهند داشتشناسي پايين هستند كمتر از زندگي و وضعيت زناشويي

1. Neuroticism
2- Extraversion
3. Agreeableness
4. Openness
5. Conscientiousness
6. Bentler & Newcomb
7. Santayana,G
8. Fisher,T.D
9. Mcnulty,J.K
10. Shackelford,T.K
11. Besser,A
12. Goetz.A.T
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كه همسران درگير در روابط آشفته روان رنجور تحقيقي ديگر پژوهشگران نشان دادند

.)2006، 2، بارلدز و ديجيكسترا1بارلدز(خوتر و درون نگرتر از همسران عادي بودند 

نفري از زوجين رابطه 3436بررسي با گروه نمونه يكدر طي)2005(3نيكول ميد

، افسردگي و تكانش گري با رضايت زناشويي خوييمنفي و معناداري را بين روان رنجور

پذيري و عزت نفس با رضايت زناشويي و رابطه مثبت و معناداري را بين مهرباني، انعطاف

با هدف آزمون تأثير شخصيت بر روي )2005(4در پژوهشي كه ماري زوبي. بدست آورد

همبستگي مثبت و متوسطي بين توافق : رضايت زناشويي انجام داد اين نتايج بدست آمد

و . هاي رضايت زناشويي وجود داردجويي، گشودگي به تجربه و وظيفه شناسي با شاخص

بدست هاي رضايت زناشويي همبستگي منفي و متوسطي آزرده خويي و شاخصبين روان

.آمد

بنابراين با توجه به نتايج متفاوت بدست آمده در پژوهشهاي مختلف و لزوم انجام 

را تا يك فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي استاز اين نوع در كشور ما سعي شدهيپژوهش

:مورد آزمون قرار دهد

::::فرضيه اصلي

.داردوجودبين پنج عامل بزرگ شخصيت و رضايتمندي زناشويي رابطه

::::فرضيات فرعي

.بين روان آزرده خويي با رضايت زناشويي رابطه وجود دارد-1

.بين برونگرايي با زناشويي رابطه وجود دارد-2

.بين سازگاري با رضايت زناشويي رابطه وجود دارد-3

.بين پذيرا بودن به تجارب با رضايت زناشويي رابطه وجود دارد-4

.وجود داردپذيري با رضايت زناشويي رابطهبين مسئوليت-5

1. Barelds.P.H
2. Dijkstra
3. Meed, Nicole.M
4. Marie zoby.M
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روش پژوهش

جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه

شهر تهراندولتيجامعه موردنظر در اين پژوهش كليه دانشجويان متأهل دانشگاههاي

اي گيري با استفاده از روش خوشهنمونه. سكونت داشتنددر خوابگاههاي متأهلي، بودند كه

حوابگاههاي متأهلي موردنظر ،ايگيري خوشهونهپس از آنكه از طريق روش نم. انجام شد

شهر تهران انتخاب گرديد، به دفتر سرپرستي هر يك از خوابگاهها دانشگاههاياز بين تمام 

مراجعه شد و ليست تمام اعضاي ساكن در خوابگاهها تهيه و از طريق تصادفي اعضاي 

ظر براساس ميزان حجم نمونه پژوهش موردن. گروه نمونه موردنظر انتخاب گرديدند

دالور، (همبستگي موردنياز مطالعات گذشته و همچنين از طريق فرمول برآورد اندازه نمونه 

همچنين بيشترين فراواني آزمودنيها از . باشدمي)زوج87(دانشجوي متأهل 174، )1380

، از لحاظ )%1/24(سال 4-3، از لحاظ مدت ازدواج )%46(سال 30- 26سني ةامندلحاظ 

و از لحاظ )%9/52(، از لحاظ تعداد فرزند بدون فرزند )%5/30(ان دانشجوي دكتري ميز

.)%7/43(باشند وضعيت شغلي شاغل مي

روش گردآوري داده ها و ابزار پژوهش

عامل شخصيت و 5هاي مربوط به در اين پژوهش براي گردآوري اطالعات و داده

و  NEO-FF-Iعاملي شخصيت رضايت زناشويي به ترتيب از پرسشنامه جديد پنج

يك از از انتخاب افراد گروه نمونه در هرپس.استفاده شده استENRICH1پرسشنامه 

در )ENRICHو يك پرسشنامه NEO-FF-Iيك پرسشنامه (پرسشنامه ودخوابگاهها

اختيار هركدام از زوجين قرار گرفته، پس از توضيحات كامل در مورد نحوه تكميل هر 

ها از آنها خواسته شد كه در زمان مقرر و با نهايت دقت و حوصله به امهيك از پرسشن

.مبادرت ورزندهاپاسخگويي آن

1. Enriching and Nurturin.Relationship issues,Communication
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 NEO-FF-Iپرسشنامه 

-، كاستا و مكNEO)NEO-PI-Rشده اين پرسشنامه فرم كوتاهي از پرسشنامه تجديدنظر

را اندازه بعد شخصيت بهنجار 5آيتمي است و 60است كه يك پرسشنامه )1992گري، 

از آزمودني خواسته . باشدبعد مي5آيتم براي هر يك از 12گيرد و شامل مي

شود كه بر روي يك مقياس ليكرت، ميزان انطباق عبارات ارائه شده با نظرات خودش مي

ي اين پرسشنامه، ضريب يدر زمينه پايا. را از كامالً موافقم تا كامالً مخالفم مشخص نمايد

متغير بوده 81/0با ميانگين 89/0تا 74/0ه توسط مك گري و كاستا بين آلفاي گزارش شد

در مورد روايي همزمان اين پرسشنامه بين آن و پرسشنامه ريخت مايرز بريگز، . است

كاليفرنيا، بررسي مزاج گيلفورد و هسوتا، پرسشنامه تجديد نظر شدمينهپرسشنامه شخصيتي 

.ترابطه بااليي مشاهده شده اسزاكرمن

ENRLCHپرسشنامه

هاي قوت و پرباري زا يا شناسايي زمينههاي بالقوه مشكلاين پرسشنامه براي ارزيابي زمينه

سؤالي است و47پرسشنامه مورداستفاده در اين پژوهش فرم . رودرابطه زناشويي بكار مي

و بالعكس نمره باال در اين پرسشنامه نشانه رضايت زناشويي بيشتر. خرده مقياس دارد12

ييضريب پايا)1373(در پژوهش سليمانيان . ين نشانه رضايت زناشويي كمتر استئنمره پا

ضريب همبستگي پرسشنامه . بدست آمد93/0اين پرسشنامه به صورت آلفا محاسبه و عدد 

ENRLCHبا مقياسهاي رضايت از و60/0تا41/0رضايت خانوادگي از يبا مقياسها

.استسازه آنبدست آمده كه نشانه روائي41/0تا 33/0زندگي

و تحليل داده ها تجزيهروش 

ميانگين، انحراف استاندارد : هاي آمار توصيفي شاملها از شاخصبراي تجزيه و تحليل داده

ابعاد هاي آمار استنباطي شامل همبستگي براي تعيين رابطه تك تكو همچنين از شاخص

ر گام براي تعيين تغييرات متغيبهسيون چند متغيره گامرگرزناشويي وشخصيتي با رضايت

استفاده )عوامل شخصيتي(كننده از طريق متغيرهاي پيش بيني)رضايت زناشويي(مالك 

.شده است
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نتايج

هاي آماري مختلف از جمله فراواني، حداقل نمره، حداكثر نمره، شاخص) 1(جدول شماره 

ستاندارد متغيرهاي مختلف پژوهش را به تفكيك ميانگين، خطاي استاندارد و انحراف ا

.دهدگروه مردان، زنان و كل زوجين نشان مي

هاي توصيفي متغيرهاي رضايت زناشويي و ابعاد اصلي شخصيت در مردان، شاخص:1جدول 

زنان و كل زوجين
شاخصهاي

آماري

متغيرها

تعداد

اف استانداردانحرخطاي استانداردميانگينحداكثر نمرهحداقل نمره

زنانمردان
كل 

زوجين
زنانمردان

كل 

زوجين
زنانمردان

كل 

زوجين
زنانمردان

كل 

زوجين
زنانمردان

كل 

زوجين

رضايت 

زناشويي

871821186565659/4602/4595/4597/0/171/08/92/928/9

مسئوليت 

پذيري

8711141148484812/3568/3240/3475/065/05/096/68/656/6

روان 

آزرده 

خويي

872138414177/1756/2167/1985/096/066/097/76/867/8

8713121240424267/2888/2728/2860/068/046/067/535/601/6برونگرايي

گشودگي 

به تجربه

8710151038424216/2710/2864/2756/059/041/020/555/538/5

8714191443474710/3297/3254/3255/057/040/017/529/528/5سازگاري

با توجه به اينكه پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسي رابطه بين پنج عامل بزرگ 

لذا در اين راستا براي بررسي فرضيات اول تا پنجم . شخصيت و رضايت زناشويي بپردازد

ضريب ) 2(در جدول شماره . استفاده شده استپيرسونب همبستگي پژوهش از ضري

عامل بزرگ شخصيتي با رضايتمندي زناشويي آورده شده پنجهمبستگي بين هر يك از 

خويي و رضايت آزردهبين روان(كند به منظور بررسي فرضيه اول كه بيان مي. است

حاسبه گرديد كه نتايج در بين دو متغير مضريب همبستگي)زناشويي رابطه وجود دارد

.نشان داده شده است) 2(جدول شماره 
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عامل شخصيت با رضايمتندي زناشوييپنجماتريس همبستگي بين :2جدول 

هاي آماريشاخص

متغيرها
سطح معناداريضريب پيرسونتعداد

000/0-174335/0ان آزرده خويي با رضايت زناشوييردو

17421/0006/0برونگرايي با رضايت زناشويي

174286/0000/0سازگاري با رضايت زناشويي

174122/0109/0پذيرا بودن با رضايت زناشويي

174183/0016/0مسئوليت پذيري با رضايت زناشويي

، 01/0شود رابطه بين اين دو متغير در سطح نتايج جدول مشاهده ميازهمانطور كه

به اين معني كه با افزايش يكي . باشدنفي و و معنادار ميباشد و اين رابطه ممي- 335/0

آزرده رسد كه افراد داراي نمرات باال در روانبه نظر مي. يابد و بالعكسديگري كاهش مي

در نتيجه فرضيه اول )P>01/0(باشند و بالعكس خويي داراي رضايت زناشويي كمتر مي

.گرددپژوهش تأييد مي

رضايت زناشويي رابطه وبين برونگرايي «:ه عبارتست ازبراي بررسي فرضيه دوم ك

نيز از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول شماره » وجود دارد

.آمده است) 2(

را نشان نتايج جدول رابطه مثبت و معناداري بين برونگرايي با رضايت زناشويي 

فراد داراي نمرات باال در برونگرايي رضايت شود كه ابنابراين نتيجه گرفته مي. دهدمي

- و در نتيجه فرضيه دوم پژوهش نيز تأييد مي)P>01/0(زناشويي بيشتري دارند و بالعكس 

.گردد

بين سازگاري و رضايت زناشويي رابطه «:ست ازادر خصوص فرضيه سوم كه عبارت

ديده ) 2(در جدول همانطور كه . نيز ضريب همبستگي پيرسون محاسبه گرديد» وجود دارد

بنابراين با اطمينان . است286/0و آن نيز اندازهمعنادار 01/0شود اين ضريب در سطح مي

99%)01/0<P(معناداري رابطه گيريم كه بين سازگاري با رضايت زناشويي نتيجه مي

.وجود دارد و فرضيه سوم پژوهش تأييد شود
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را بودن به تجارب و رضايت زناشويي بين پذي«ارد كه دفرضيه چهارم پژوهش بيان مي

.»رابطه وجود دارد

گردد ضريب پيرسون بدست آمده مشاهده مي) 2(همانطور كه در جدول شماره 

مي توانيم بگوييم كه %95باشد كه مثبت است ولي معنادار نيست، و با اطمينان مي122/0

.شودفرضيه چهارم پژوهش رد مي

بين مسؤليت پذيري و «دارد ضريب پيرسون بدست آمده براي فرضيه پنجم كه بيان مي

)r=183/0(معني دار است ، )P>05/0(05/0در سطح » رضايت زناشويي رابطه وجود دارد

توانيم بگوييم كه بين مي% 95شود با اطمينان نيز ديده مي) 2(همانطور كه در جدول شماره 

.شودناشويي رابطه معناداري وجود دارد و فرضيه تأييد ميمسؤليت پذيري و رضايت ز

بين پنج عامل بزرگ «دارد براي آزمودن فرضيه اصلي پژوهشي كه عنوان مي

از رگرسيون چندمتغيره گام به گام » شخصيت و رضايتمندي زناشويي رابطه وجود دارد

نخستين گام عامل نيز مشاهده مي شود در ) 3(همانطور كه در جدول . استفاده شده است

وارد معادله )P>01/0(خويي رابطه معناداري با رضايت زناشويي دارد آزردهروان

.شود و در گام دوم عامل سازگاري رابطه معناداري با رضايت زناشويي داردرگرسيون مي

كننده در رضايت زناشوييرگرسيون گام به گام مربوط به عامل هاي پيش بيني :3جدول 

كننده نيز نشان داد كه در نخستين گام چهار بينيهاي پيشنتايج مربوط به خروج عامل

پذيري از معادله رگرسيون خارج عامل برونگرايي، پذيرا بودن، سازگاري و مسؤليت

پذيري از معادلهگردند و در دومين گام سه عامل برونگرايي، پذيرا بودن و مسؤليتمي

هاي آماريشاخص

متغيرها
مقدار بتاBمقدار 

خطاي 

استاندارد
tمقدار 

سطح 

معناداري

مقدار ثابت گام اول 

آزرده خوييروان

003/53

35/0-335/0-

22/4

128/0

09/32

65/4-001/0

گام دوم مقدار ثابت روان 

خويي و سازگاريآزرده

86/40

284/0-

33/0

265/0-

18/0

2/4

126/0

028/0

82/7

47/3-

45/2

001/0

015/0
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بيني رضايت زناشويي را در سطح بنابراين اين سه عامل قدرت پيش. گردندخارج مي

آزرده گردند و در نهايت دو عامل روانمعناداري نداشته و از معادله رگرسيون خارج مي

)كنندهين پيش بينيمبه عنوان دو(و سازگاري )كنندهبينيترين پيشبه عنوان قوي(خويي 

.شوندكننده هاي برتر شناسايي ميبينيد و به عنوان پيشنانمدر معادله باقي مي

بحث و نتيجه گيري

خويي، آزردهروانشخصيتي عامل بزرگ 5هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين 

پذيري با رضايتمندي زناشويي برونگرايي، سازگاري، پذيرا بودن به تجارب و مسئوليت

آزارده تيجه اين پژوهش نشان داد كه بين روانآزرده خويي ندر خصوص عامل روان. بود

به اين معنا كه تجربه باالي . خويي و رضايت زناشويي رابطه منفي و معناداري وجود دارد

هاي آن مانند اضطراب، پرخاشگري، افسردگي، كم رويي آزرده خويي و مؤلفهسطح روان

وي و همسرش همراه و آسيب پذيري در هر يك از زوجين با كاهش رضايت زناشويي در 

آزرده خويي افزايش ميزان رضايت زناشويي را در است و بالعكس سطح پايين روان

نيز دريافتند كه )2008(2و مك نالتي1همانند اين پژوهش فيشر. زوجين در پي دارد

خويي هر دوي زن و شوهر احتمال بيشتر طالق، ناسازگاري و نارضايتي آزردهروان

ي كرد و همچنين آنها نشان دادند كه از چندين متغير شخصيتي و بينزناشويي را پيش

.كننده نارضايتي زناشويي بودبينيترين پيشرفتاري روان آزرده خويي قوي

و 5گريمك،)1997(4، بتوين)1987(3همچنين در پژوهشهاي كلي و كونلي

،)2004(9كو هندري8، هندريك7، وايت)2004(و همكاران 6، گاتيس)1998(همكاران 

1. Fisher.T.D
2. Mcnulty,J.K
3. Kelly&conley
4. Betwin
5. Mccrae
6. Cattis
7. White
8. Hendrich,S
9. Hendrich,C
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، نيز با نتيجه )2006(5و ديجكسترا4، بارلدز3و بارلدز)2005(2، ماري زوبي)2005(1بارلدز

آزرده خويي با رضايت هاي رواننتيجه اين پژوهش رابطه منفي و معناداري بين شاخص

.زناشويي بدست آوردند

وان توان گفت اين است كه در هر يك از همسران رآنچه در تبيين اين نتايج مي

زندگي و رضايت زناشويي را هم در خودشان و هم ت بردن ازآزرده خويي باال توانايي لذَ

دهد و جا براي تعامالت منفي و افزايش درگيري در روابط بين در همسرانشان كاهش مي

توان گفت كه افراد نوروتيك، همچنين در تبيين اين رابطه مي. شودزوجين باز مي

فاوتي را مانند ناكامي، ترس، احساس گناه به صورت مزمن تجربه هاي هيجاني متآشفتگي

اين قبيل ويژگيهاي منفي، به احتمال زياد هم در سازگاري . )1991، 6مگ كري(د نكنمي

در نتيجه وجود . گذارددرون فردي و هم در سازگاري برون فردي شخص تأثير منفي مي

. دهداش كاهش ميزندگي زناشوييسطوح بااليي از اين عامل ميزان رضايت فرد را در

.)1999و همكاران؛ 7بوچارد(

در مورد فرضيه دوم يعني عامل برونگرايي نتيجه اين پژوهش نشان داد كه برونگرايي 

رابطه مثبت و معناداري با رضايت زناشويي دارد و در مورد اين عامل نيز فرضيه پژوهش 

هاي آن مانند ر عامل برونگرايي و مؤلفهاين بدين معناست كه باال بودن د. تأييد گرديد

ت، هيجان خواهي، هيجانهاي مثبت و مانند آن در صميميت، معاشرتي بودن، قاطعيت، فعالي

هر يك از زوجين با افزايش ميزان رضايت زناشويي در او و همسرش همراه است و 

ورت مثبت با كند كه برونگرايي به ص، گزارش مي)2005(همانند مطالعه بارلدز . بالعكس

نيز )2006(در تحقيق بارلدز، بارلدز و ديجكسترا . كيفيت زندگي زناشويي ارتباط دارد

. نگرتر از همسران عادي بودندد كه همسران درگير در روابط آشفته درونشمشخص 

1. Barelds
2. Mariezoby.M 
3. Barelds.P.H
4. Barelds.P
5. Dijkstra
6. Mccrae
7. Bouchard et all
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و )2007، 5و لونسون4به نقل از شيوتا1989(3و مونلو2، هيچ1همچنين در پژوهشهاي لستر

.نتايجي مشابه با نتيجه اين پژوهش، به دست آمد)2004(ك و هندريك و وايت، هندري

توان چنين تبيين كرد كه فعال بودن افراد برونگرا، تمايل زياد آنان به اين نتايج را مي

تواند با نياز به حمايت اجتماعي در اين افراد مرتبط باشد، و حضور ديگران، و مانند آن مي

دهد تأثير قرار ميرضايت و سازگاري زناشويي را تحتاين خود به صورت غيرمستقيم

هاي برونگرايي مثل اجتماعي بودن، همچنين داشتن ويژگي. )1999بوچار و همكاران، (

باانرژي و خوشبين بودن با احساس فعال بودن، سرخوشي،،دوست داشتن ديگران

شويي خود احساس شادكامي در زندگي مربوط است و در نتيجه اين افراد از زندگي زنا

.ت و رضايت بيشتري دارندلذَ

نتايج نشان داد كه رابطه مثبت . مورد عامل سازگاري نيز فرضيه پژوهش تأييد شددر

اين نتايج همخوان با اكثر نتايج . و معناداري بين سازگاري و رضايت زناشويي وجود دارد

ژوهشهاي بتوين در پ. بدست آمده در پژوهشهاي انجام شده در مورد اين بعد است

، وايت، هندريك و )2004(، گاتيس و همكاران )1998(، مك گري و همكاران )1997(

9، نيكول ميد)2005(، ماري زوبي)2005(8و برينت7كانجر6، دونالن)2004(هندريك 

نيز همانند اين پژوهش رابطه مثبت و )2007(12و گوتز11، بيسر10، شاكلفورد)2005(9ميد

و رضايت زناشويي بدست آمد و اكثر آنها اين صفت را براي معناداري بين سازگاري 

.ازدواج مفيد ارزيابي كردند

در تبيين اين نتايج بايد گفت اين عامل بعدي از تمايالت بين فردي است و از جمله 

افراد داراي سطوح باال در اين عامل از لحاظ اجتماعي . گرددصفات مثبت تلقي مي

1. Lester
2. Haig
3. Monello  
4. hiota,M.N
5. Levenson,R.W
6. Donnellan,B.M
7. Conger,R.D
8. Bryant,Ch.M.
9. Nicole,M
10. Shachelford,T.K
11. Besser,A
12. Goets,A.T
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؛اين يافته ها ممكن است به اين معني باشد. تر هستندالمتر و از لحاظ رواني سمطلوب

تر و هاي شادابتر هستند تمايل دارند كه ازدواجهمسراني كه از نظر اجتماعي مطلوب

.پايدارتري داشته باشند

در اين .فرضيه چهارم پژوهش كه در مورد پذيرا بودن به تجارب بود تأييد نشد

اما بعضي از . پذيري و رضايت زناشويي بدست نيامدپژوهش رابطه معناداري بين تجربه

و بتوين )2005(؛ ماري زوبي )2005(پژوهشهاي انجام شده مانند دونالن، كانجر و برينت 

بدست آمده در ضدر تبيين نتيجه متناق. بين اين دورابطه مثبت و معناداري يافتند)1997(

گرا مثل جامعه واقع در جوامع جمعدر . توان به عوامل فرهنگي اشاره كرداين پژوهش مي

مانند (گردند بعضي عوامل و صفاتي كه مطلوب تلقي ميخالف جوامع فردگرا،برايران،

ممكن است نقش آنچنان مهمي در تعامالت و روابط بين فردي و روابط بين )تجربه پذيري

.زوجين نداشته باشد

ايج نشان داد كه رابطه مثبت در مورد عامل مسئوليت پذيري، فرضيه پنجم پژوهش، نت

پذيري و رضايت زناشويي وجود دارد و در نتيجه اين فرضيه نيز و معناداري بين مسئوليت

گاتيس و ،)1998(گري و همكاران اي در پژوهشهاي مكچنين نتيجه. تأييد گرديد

، شاكلفورد و )2005(، ماري زوبي )2004(، وايت، هندريك و هندريك )2004(همكاران 

پذيري باال را ، نيز بدست آمد و آنها نيز مشابه با اين پژوهش مسئوليت)2007(كاران هم

أثر بر افزايش ناسازگاريها تپذيري پايين را معاملي در افزايش رضايت زناشويي و مسئوليت

.دانندهاي زناشويي ميو نارضايتي

شناسي ري و وظيفهپذيتوان تبيين كرد كه سطوح باالي مسئوليتاين نتايج را چنين مي

در افراد ناشي از سطح باالي نياز به پيشرفت است، در نتيجه افرادي كه داراي انگيزه 

اين افراد همواره .شان هستندپيشرفت هستند هميشه به دنبال موفقيت در زندگي شخصي

.شان موفق باشندكنند در روابط زناشوييتالش مي

بين پنج عامل بزرگ «داشتعنوان ميو در نهايت در مورد فرضيه اصلي پژوهش كه

نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه از »شخصيت و رضايتمندي زناشويي رابطه وجود دارد

و سازگاري )كنندهبينيبه عنوان قوي ترين پيش(آزرده خويي عامل دو عامل روان5بين 
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ي داشته و توانايي پيش بيشترين رابطه را با رضايت زناشوي)كنندهبينيبه عنوان دومين پيش(

.هستندبيني ميزان رضايت زناشويي را در زوجين دارا 

يكي . توان مطرح كردپيشنهادهاي كاربردي ناشي ازاين تحقيق را در چندين زمينه مي

اينكه اهميت عوامل وصفات شخصيتي در رضايت و سازگاري زناشويي غيرقابل ترديد 

مشاوره قبل از ازدواج اهميت بيشتري به آن است و لذا الزم است مشاوران ازدواج در 

بنابرين ارزيابي صفات و ويژگيهاي شخصيتي زوجين و همين طور مشابهت و . بدهند

هاي مناسب و جلوگيري از مكمل بودن در اين ابعاد مي تواند نقش بسزايي در همسرگزيني

هاي گاهي از ويژگيهمينطور ارزيابي و آ.هاي زناشويي داشته باشدناسازگاريها و نارضايتي

كننده شخصيتي يكديگر از طرف خود زوجيني كه قصد ازدواج دارند نيز خيلي كمك

مناسبي را براي آشنايي و بدين منظور الزم است زوجين قبل از ازدواج مدت نسبتاً.است

توجه به نتيجه بدست در نهايت با.آگاهي ازخصوصيات شخصيتي يكديگر اختصاص دهند

رابطه آزرده خويي با رضايت زناشويي،وهش مبني بر رابطه منفي بين روانآمده در اين پژ

سازگاري و مسئوليت پذيري با رضايت زناشويي، در نظر گرفتن اين مثبت بين برونگرايي،

كننده نكات از سوي زوجين و بكارگيري آن توسط مشاورين ازدواج مي تواند كمك

.باشد

د گفت كه انجـام آن در جامعـه دانشـگاهي و    در بيان محدوديتهاي پژوهش حاضر باي

اعتبار و امكان تعميم نتايج آن ايجاد كند و انجام ةتواند مشكالتي در زميندر شهر تهران مي

پـذيري را در  غيردانشـگاهي و غيرتهرانـي امكـان تعمـيم    ةچنين پژوهشـي در نمونـه و جامعـ   

ــراهم مــي  ــين پيشــنهاد مــي.ســازدســطحي وســيعتر ف ــوع در شــود پژوهشــهمچن ي از ايــن ن

. هاي طوالني مدت و در اواسط و اواخر زندگي زناشويي زوجين انجام شودازدواج
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