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مقدمه
امروزه خانواده همچنان به عنوان زيربنايی ترين رکن جـامـعـه،
مورد توجه تمام دستاندرکاران تعليم و تربيت اسـت .سـازمـان
بهداشت جهانی ،خانواده را به عنوان عامل اجتماعی اولـيـه در
افزايش سالمت و بهزيستی معرفی کرده است ( .) 1خانـواده بـا
ازدواج دو نفر شروع می شود و به تدريج بـا تـولـد فـرزنـدان
گسترش می يابد؛ بنابراين ،اساس کارکردهای خانواده با نـحـوه
سازگاری زوجها شکل می گيرد .سازگاری زوج ها نه تنـهـا بـر
ميزان رضايتمندی و احساس خوشبختی برای رشد فرزندان بـه
وجود می آيد با توجه به اهميت سازگاری زناشويی و تـعـادل
خانواده و جامعه بشر از دير باز با اين س ال مواجه بوده اسـت .
انسان ها می توانند تصميم بگيرند با چه کسی ،چه موقع ازدواج
کنند و بنابراين پديده ازدواج در زندگی انسان نقش اصلی ايـفـا
می کند  .از جمله مسائل مهمی که از زمان های دور تا کـنـون
همواره مورد توجه کامل انسان بوده است عـوامـل مـ ثـر در
سازگاری زناشويی است .زيرا اين عوامل هر رفتاری را به گـونـه
ای دستخوش تغيير می کند  .دانشمندان زيادی در اين رابـطـه
انديشيده اند و اثرات جايگاه آن را در نظام طـبـيـعـی انسـان
جستجو کرده اند( .) 2رضايت از زندگی زناشويی همان احسـاس
عينی از خشنودی ،رضايت و لذّت تجربه شده توسط زن يا مـرد
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است ،وقتی که همه جنبه های مشترک زندگی شان را در نظـر
بگيرند( .) 3رضايت مندی زناشويی يک مفهوم چند بعدی اسـت
که عوامل گوناگونی را شامل می شود و اين عوامل در رضايت يا
ناخشنودی کلی از روابط نقش دارند و به طور کلی هر زوجی از
روابط خود انتظارات متفاوتی دارند( .) 4شخصيت نيز بـه الـگـو
های ثابت شناخت هيجان و رفتار گفته می شود که در شرايـط
خاص فعال می گردد .اين تعريف مورد تأييد همه روانشنـاسـان
شخصيت با رويکردهای مختلف است و به دو جـنـبـه مـهـم
شخصيت تأکيد دارد)1 :شخصيت يک فرآيند پوياست که توسط
تعامل پيوسته و مداوم وقايع ذهنی ،رفتاری ،محيطی مشـخـص
می گردد)2 .ذاتی بودن شخصيت که به نوعی پتانسيلـی اسـت
برای انعطاف پذيری پاسخ دهيم ( )5تحقيقات نشان ميدهند که
عوامل شخصيتی ،پيش بينی های تجربی در سازگاری زناشويی
هستند .سازگاری زناشويی با توجه به اهميت نهاد خانـواده در
جوامع امروزی ،ارتباط آن با کيفيت زندگی و تأثيـرگـذاری بـر
جنبه های مختلف از جمله سالمت جسمی و روانـی از دهـه
 1 3مورد توجه قرار گرفته است .سازگاری زناشويی عبارت از
وضعيتی است که در آن زن و شوهر در بيشتر مواقـع احسـاس
ناشی از خوشبختی و رضايت از همديگر را دارند و فـرآيـنـدی
است که در طول زندگی زن و شوهر بوجود می آيدکه الزمه آن
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-1گروه روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن،تهران ،ايران ،نويسنده مسئول-2 .گروه روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسـالمـی واحـد
رودهن ،تهران ،ايران.
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انطباق سليقه ها ،شناخت صفات شخصيتی ،ايجاد قواعد رفتاری
و شکل گيری الگوهای مراوده ای است( .) 6از جمله عوامل م ثر
بر سازگاری زناشويی ،متغيرهای شخصيتی است(  ) 7مطالـعـات
انجام شده به طور عمومی( ) 8نشانگر آن است که ويژگی هـای
شخصيتی با تمام عملکردهای انسان ارتباط دارد  .شخصيت بـه
صورت مستقيم و به عنوان عاملی تأثير گذار بر فرآيند ارتباطـی
زوج ها اثر دارد .شخصيت يک نفر انواع معين و مـتـفـاوتـی از
واکنش ها را از طرف متقابل فرا می خواند و بالطبـع رضـايـت
زناشويی و ميزان سازگاری آن ها را متأثر می سازد( ) .نـتـايـج
يافته های محققان ( ) 17-13که وجود روابـط بـيـن عـوامـل
شخصيتی و بازده زناشويی زوج ها را با استفاده از طـرح هـای
طولی و مقطعی و به کارگيری آزمون  NEOمـورد ارزيـابـی
قرارداده اند نشانگر آن است ويژگی های شخصيتی زوج هـا از
جمله م ثرترين عوامل ميزان رضايت از زندگی اسـت کـه در
تبيين تغييرات رضايت مندی زناشويی اهميت ويژه ای دارد و
عوامل شخصيتی پيش بينی کننده های تجربی در سـازگـاری
زناشويی هستند .پژوهش هامبد ،دونالن ،الکانو ،مک گيو و بارت
( )2313بر روی  1835زوج متأهل نشان داد که ويژگـی هـای
شخصيتی زوج ها به عنوان پيش بينی کننده روانی سـازگـاری
زناشويی از اهميت زيادی برخوردار است .پژوهش هـای (-18
 ) 23در بررسی ويژگی های شخصيتی متمرکز بر نقش تفاوت و
شباهت ويژگی های شخصيتی با سازگاری و رضايت از زنـدگـی
زوج ها است .به باور گانت و کالرک وست )2337( 1تفاوت های
فکری ،رفتاری و ساير ويژگی های همسران در افزايش و تشابـه
بيشتر بين ازهم پاشيدگی زناشويی نقش دارد هـمـسـران بـا
سطوح باالتری از رضايت زناشويی و سطوح پـايـيـن تـری از
عواطف منفی همراه است و اين زوج ها سازگارتر و شادترند.
احساس شادی  2و نشاط  3از ضروریترين خواستههای فطری و
نيازهای روانی انسان به شمار میرود و به دليل تأثيرات عمده بر
سالم سازی و بهسازی جامعه مدت مديدی است که ذهن آدميان
را به خود مشغول کرده است( .) 21يکی از مسـائـل مـهـم و
تأثيرگذار در زندگی و پويايی آن ،شادکامی است .شادکامی بـه
معنای خوشی ،خرمی ،سرور ،طراوت و زندهدلـی ،در رشـد و
بالندگی همسران و همچنين در بروز استعدادها و خالقيت آنـان
نقش اساسی دارد .خانوادهای که بی نشاط و اندوهگـيـن اسـت
نمی تواند از استعدادهای نهفته خويش بهره کـافـی را بـبـرد.
زندگی زناشويی و مشترک اگر تهی از رضايتمندی ،و شادکامی
باشد ،پايداری کمتری خواهد داشت .در زمينه عوامل شادکامـی
تحقيقات زيادی صورت گرفته است( .)22مطالعه روابط زوجـهـا
میتواند به تصحي چهارچوب ساختاری روابط زوجهـا کـمـک
کند .مهمترين اجزای کيفيت روابط زناشويی ،شادکامی زوجيـن
است که نشان دهنده سط شادکامی در ابعاد متنوع از روابـط
زناشويی است( .) 23به طور ضمنی سطحی از شادکامی (بـاال و

پايين) ،تعيينکننده سط سازگاری افراد است ،به عبارت ديگـر
هر قدر سط شادکامی زوجين پايين باشد ،سط سازگاری آنها
پايين میآيد به طوريکه افراد ديگر تمايل به زندگی با شـريـک
فعلی خود ندارند ،زيرا که احتمال میدهند مـانـنـد گـذشـتـه
ناسازگاریها ادامه پيدا کند ( .)24شادکامی زوجين يک ساختار
موازی (اما مترادف نيست) با رضايت است ،که شـامـل ابـعـاد
نگرش و همچنين احساسات و عواطف مثبت است ( .)25توبلين
(  ) 2313نيز معتقد است زندگی شاد زوجين با انتظارات واقعـی
از يکديگر برآورده میشود .به همين دليل ضروری است که بـه
عوامل م ثر بر شادکامی زوجين توجه شود .با شناسـايـی ايـن
عوامل میتوان بر رضايت و شادکامی ازدواجهای موجود افزود و
از اين طريق از پيامدهای ناگوار نابسامـانـیهـای خـانـوادگـی
جلوگيری کرد .برخی از نظريهپردازان رسيدن به شادکامی را از
طريق توجه به ارزشها و اهداف معنوی ،نـيـازهـای اسـاسـی،
معنادار بودن زندگی و عشق به خدا امکان پذير میدانند( .)26و
نيايش و ارتباط معنوی با خداوند و بـرخـورداری از زنـدگـی
معنوی ،را از عوامل مهم و اساسی در ايجاد شادکامی میدانند(.)22
روش کار
روش اين پژوهش با توجه به ماهيت موضـوع و خصـوصـيـات
جامعه آماری در تحقيق حاضر عمدتا از روش توصيفی از نـوع
همبستگی و نيز از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد .در
اين تحقيق جامعه آماری با توجه به هدف آن شـامـل کـلـيـه
زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه  1شهـر تـهـران
بود .که تعداد آن ها  263زوج ( 133زن و  133مرد) می باشند.
روش نمونه گيری در اين پژوهش به صورت در دسـتـرس مـی
باشد .به اين صورت که از بين مناطق  22گانه شـهـرتـهـران،
منطقه  1انتخاب شده و از بين مراکز مشاوره اين مـنـطـقـه 2
مرکز مشاوره به صورت در دسترس انتخاب شد.
ابزار گردآوری داده ها
 -1پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شـخـصـيـتـی(:)NEO
پرسشنامه  NEOيکی از جديدترين پرسشنامه های مربوط بـه
ارزيابی ساخت شخصيت بر اساس ديدگاه تحليل عاملی اسـت.
پرسشنامه شخصيتی  NEOPI-Rجانشين تست  NEOاسـت
که در سال  1 85توسط مک کری و کاستا تهيه شده بود .ايـن
پرسشنامه  5عامل اصلی شخصيت و  6خصوصيت در هر عامـل
يا به عبارتی  33خصوصيت را اندازه می گيرد .اين پرسشـنـامـه
فرم کوتاهی نيز به نام ( ) NEO-FFIنـيـز دارد کـه يـک
پرسشنامه  63س الی است و برای ارزيابـی  5عـامـل اصـلـی
شخصيت به کار می رود(.)27
1– Gantt and Clark West
2– happiness
3– vivacity
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يافته ها
به منظور بررسی نرمال بودن شاخص های آماری مورد مطالعه از
آزمون کالموگراف اسميرنوف استفاده شد .با توجـه بـه نـتـايـج
آزمون کالموگروف اسميرنف همانطور که مالحظه می شود مقـدار
 Kدر هي سطحی معنادار نيست .بنابراين نرمال بـودن تـوزيـع
نمرات تاييد می گردد .لذا می توان آزمون پارامتريک رگرسـيـون
را انجام داد(جداول  1و . )2

جدول -1بررسی مفروضه نرمال بودن توزيع ”کالموگروف اسمیرنف“
شاخص آماری

کالموگروف اسمیرنف

سطح معناداری

سازگاری زناشويی

3763

378

شادکامی

172

37137

نوروتيک

3785

3745

برونگرايی  -رونگرايی

62

37

28

باز بودن به تجربه

3758

3788

دلپذير بودن

378

3754

با وجدان بودن

37 6

3732
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در هنجاريابی آزمون  NEOکه توسط گروسی فـرشـی ()1383
روی نمونه ای با حجم  2333نفر از بين دانشجويان دانشگاه های
تبريز  ،شيراز و دانشگاه های علوم پزشکی اين دو شـهـر صـورت
گرفت ضريب همبستگی  5بعد اصلی را بين 3756تا 3787گـزارش
کرده است .ضرايب آلفای کرونبا در هر يک از عـوامـل اصـلـی
روان آزردگی خويی  ،برون گرايی ،باز بودن ،سـاز گـاری و بـا
وجدانی به ترتيب  3768 ،3756 ،3773 ، .3786و  3787بـه دسـت
آمد  .جهت بررسی اعتبار محتوايی اين آزمون از همبستگی بـيـن
دو فرم گزارش شخصی ( ) Sو فرم ارزيابی مشـاهـده گـر (،)R
استفاده شد ،که حداکثر همبستگی به ميـزان  3766در عـامـل
برون گرايی و حداقل آن به ميزان  3745در عامل سازگاری بـود(
 .)27در پژوهش آتش روز ( )1386با استفاده از روش همـسـانـی
درونی ،ضريب آلفای کرونبا برای هر يک از  5صـفـت  :روان
آزردگی خويی  ،برون گرايی ،گشودگی ،سـازگـاری و وجـدانـی
بودن به ترتيب  3738 ،3727 ،3755 ،3774و  3777به دست آمد .
 -2پرسشنامه شادکامی آکسفورد:
آزمون شادکامی آکسفورد دارای  2ماده است وميزان شادکـامـی
فردی را می سنجد.اين آزمون در سال 1 8تـوسـط مـايـکـل
آرگايل وبراساس پرسشنامه افسردگی بک()1 76،BDIسـاخـتـه
شده است.
آرگايل وهمکاران پايايی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضـريـب
آلفای کرونبا 37 3وپايايی باز آزمايی آن را طی هفـت هـفـتـه
3778گزارش کرده اند.روايی همزمان اين پرسشنامه با استفاده از
ارزيابی دوستان افراد درباره آنها 3743محاسبه شده همچنـيـن از
آنجايی که شادکامی دارای سه بخش عاطفه مثبت،رضايت ونبـود
عاطفه منفی دانسته شده،همبستگی اين پرسشنامه با مـقـيـاس
عاطفه مثبت برادبرن(،)3732باشاخص رضايت از زندگی ()3757و
با پرسشنامه افسردگی بک( )-3752محاسبه شد.
در پژوهشی که توسط علی پور وآگاه هريس ( )1386به مـنـظـور
بـررســی اعتـبـار وپـايـايـی فـهرسـت شـادکـامـی اکـسفــورد(
OHIآرگايل)2331اجرا شد،نمونه ای متشکل از 142مرد و227
زن از بين کليه کارمندان و دانشجويان ساکن تهران با ميانـگـيـن
سنی 24سال و  11ماه ودامنه سنی  53-18سـال از مـنـاطـق

 5،11،18،2شهر تهران (بر پايه چهار بخش رب ،مرکز ،جـنـوب
وشمال) وشهرستانهای کرج،شهريار و اسالمشهر انتخاب شـدنـد.
آلفای کرونبا برای کل فهرست برابر با 37 1بود .همـبـسـتـگـی
پيرسون بين فهرست شادکامی آکسفورد با فهرسـت افسـردگـی
بک وزير مقياس های برون گرايی ونـورزگـرايـی پـرسـشـنـامـه
شخصيتی آيزن به ترتيب برابر بـا3745،-3748و -373بـود کـه
روايی همگرا و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تاييـد مـی
کرد.نتايج تحليل عاملی بـا اسـتـخـراج  5عـامـل:رضـايـت از
زندگی،حرمت خود،بهزيستی فاعلی،رضايت خاطر وخلق مـثـبـت
توانستند با ارزش ويژه بزرگتر از 1در مجموع %4 77واريانس کـل
را تبيين کنند.ميانگين نمره های آزمـودنـی هـای ايـرانـی در
فهرست شادکامی آکسفورد ( ) 42737با يافـتـه هـای پـژوهـش
آرگايل ( )M 3576متفاوت بود.
 -3پرسش نامه سازگاری اسپانير:
پرسشنامه سازگاری زناشويی گراهام بی اسپانيـر))DASتـوسـط
اسپانير در سال 1 76منظور سنجـش سـازگـاری بـيـن زن و
شوهرها و يا هر دو نفری که باهم زندگی میکنند تنظـيـم شـده
است .اين مقياس يک ابزار  32س الی برای ارزيـابـی کـيـفـيـت
رابطهی زناشويی ازنظر زن يا شوهر يا هر دو نفری است کـه بـا
هم زندگی می کنند  .نمره ی کل مقياس با آلفای کرانبا % 6از
همسانی درونی خوبی برخوردار است .همسـانـی درونـی خـرده
مقياس ها بين خوب تا عالی اسـت .رضـايـت دونـفـری ، % 4
همبستگی دو نفری ، %81توافق دو نفری  % 3و ابـراز مـحـبـت
( %73ثنايی.) 137 ،دراين پژوهش نيز ازطريق آلفای کـرانـبـا
پايايی اين مقياس  % 4به دست آمد.

جدول  -2نتايج تحلیل رگرسیون
شاخص آماری
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-
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37355
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-3726
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-3716
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37366

3781
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3714

37178

37382

3783
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3768

باز بودن به تجربه

-3716

37234

-37378

-377

3748

3754

دل ذير بودن

37478

37168

373

278

37334

375

با وجدان بودن

-3752

37155

-373

-374

37331

172

منبع

ضريب رگرسیون

اطالعات مندرج در جدول مربوط به نتايج آزمون رگـرسـيـون
است .الزم به توضي است که يکی ديگراز پيش فـر هـای
اجرای رگرسيون بررسی مفروضه هم خطی است  .هم خطی بـه
بررسی وجود رابطه همبستگی بين متغيرهای مستقل يا پيـش
بين می پردازد .اگر مقدار تولرانس نزديک به صفر باشد بيانـگـر
وجود ارتباط بين متغيرهای مستقل است .با توجه بـه ايـنـکـه
مقدار تولرانس در جدول  3784است ،لذا بين متغيرهای مستقل
همبستگی بااليی وجود ندارد واجرای آزمون رگرسيون بال مانـع
است .همچنين نتايج مندرج در جدول نشان مـی دهـد کـه
شادکامی  ،دلپذير بودن و با وجدان بودن می تواند سـازگـاری
زناشويی را پيش بينی کند .نتايج آزمون رگرسيون نشـان مـی
دهد که بين سازگاری زناشويی و شادکامی ارتباط مسمتقيم و
معناداری در سط  3735وجود دارد همچنين بين دلپذير بودن
ارتباط مستقيم و معناداری در سط  3731و بين باوجدان بودن
و سازگاری زناشويی ارتباط معکوس و معناداری در سط 3731
وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری
اين پژوهش با يافته های( ) 33 -28همسو می بـاشـد .روابـط
زناشويی به عنوان شاخص اصلی نهاد خانواده ،رابطه ای اسـت
ميان زن و مرد برای يک زندگی مشترک و تشکيـل خـانـواده.
کيفيت روابط زناشويی بر همه ابعاد کارکرد خانواده از جـملـه
پايداری ،تداوم ،حمايت از فرزندان و شادکامی زوجين تـاثـيـر
دارد .روابط زناشويی يکی از عوامل پيشرفت اعضای خانواده در
1
دستيابی به اهداف زندگی است( .) 34همانگونه کـه بـرادبـری
تأکيد دارد ،رضايت از زندگی زناشويی نه تنها موجب می شـود
افراد شادتر ،با نشاطتر و سالمتر زندگی کننـد بـلـکـه سـهـم
عمدهای در سالمت والدين ،تربيت نسل بعد و دوام زندگی دارد
(  .) 35با اين وجود ،می توان پذيرفت رضايتمندی از زناشـويـی،
حاصل خشنودی و سازگاری زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی
مشترک است و استحکام بنيان خانواده و سالمت والـديـن را
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  7شماره نوزدهم 7سال ششم  7تابستان7
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خطای

ضريب استاندارد

T

p

تولرانس

تامين می کند(  .) 36ادبيات گسترده ای در مورد ارتباط صفـات
شخصيتی و شادکامی وجود دارد (همانـنـد( 37و )3 ( .)38
دريافتند که داشتن روابط مثبت با ديگران ،هـدفـمـنـد بـودن
زندگی ،رشد شخصيتی ،دوست داشتن ديگران و زنـدگـی از
اجزای شادکامی هستند .شوارتز و استراک معتقدند کـه افـراد
شادکام کسانی هستند که در پردازش اطالعات برای خوشبينـی
و خوشحالی سوگيری دارند يعنی اطالعات را بـه گـونـه ای
پردازش و تفـسير میکنند که به خوشـحالی آنها منجر میشود
(  .) 43رضايت از زناشويی نيز يکی از فاکتورهای مهم و م ثر بـر
سالمت زنان و از مهم ترين شاخص های رضايت از زندگی است.
سازگاری و رضايت از زناشويی وضعيتی است که در آن زن و
شوهر بيشتر مواقع از با هم بودن احساس خوشبختی و رضايـت
می کنند که از طريق عالقه متقابل ،مراقبت از يکديگر ،پذيرش،
درک يکديگر و ارضای نيازها از جمله نياز جنسی ايجاد می شود
(  ) 42 ( .)41ضمن بررسی رابطه بين رضايت از زنـاشـويـی و
شادکامی با نوع اشتغال زنان بيان می کننـد کـه بـا آمـوزش
مهارتهای زندگی سالم از جمله ورزش ،تفري و ارتباط صميمانه
با دوستان ميتوان سط شادکامی افراد جامعه را باالتر بـرده و
بالطبع زندگی زناشويی آنها را تحت تاثير قـرار داده و بـيـن
زوجين رضايت از زناشويی ايجاد نمود .آنها به اين نتيجه دسـت
يافتند که بين شادکامی و رضايت از زناشويی .همبستگی مثبت
و معنادار وجود دارد .همچنين پژوهش( )43در زمينه ويـژگـی
های شخصيتی و شادکامی نشان دادند که شادکامی با سـطـ
باالی برون گـرايی و سط پايين روان رنجورخويی مرتبط است
(.)44
تشکر و قدردانی
نويسنده اين مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از کـلـيـه
زوجين شرکت کننده در اين پژوهش را اعالم می دارد.

1-Bradbury
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Investigating the Relationship between Personality Factors and Happiness in the Couples
daptation Referred to the Counseling Centers in District 1 of Tehran
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bstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the relationship between personality
factors and happiness in the couples’s adaptation to the counseling centers in District 1 of Tehran.
Method: This descriptive study was a correlation type. The sample size of this study included 260
couples (130 women and 130 men) who were referred to counseling center in district 4 of Tehran and
were selected by available sampling method. The research tools were five-factor questionnaire of
Neo character, Oxford Happiness and Enrique's marital adjustment. Data were analyzed using SPSS
21 software and multivariate analysis of variance (MANOVA).
Results: The results of regression test show that there is a significant and significant relationship
between marital adjustment and happiness in the level of 0.05.
Conclusion: There is a significant and significant relationship between marital adjustment and
spiritual intelligence at the level of 0.01.
Key Words: Five Personality Factors, Happiness, Couples Compatibility.
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