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رضايت  و  شخصيت  زناشويىرابطة 

دكتر بتول احدى*

Relationship between 
Personality and Marital 
Satisfaction

Batool Ahadi, Ph.D.

Abstract

The purpose of the present study was to determine the 
relationship between the personality variables of the 

five-factor model and marital satisfaction. The sample of 
the study included 400 mothers of primary school children 
in Tehran. Data was collected through administration of 
NEO-Five Factor Inventory and ENRICH questionnaire. 
The results of the study showed significant negative 
relationship between Neuroticism and marital satisfaction. 
But agreeableness and conscientiousness were positively 
correlated with marital satisfaction. These findings 
suggest that agreeableness and conscientiousness deserve 
increased attention as significant correlates of marital 
satisfaction.
Key words: big five factor model of personality, marital 
satisfaction, neuroticism, agreeableness.

چكيده
شخصيتى  متغيرهاى  بين  رابطه  تعيين  حاضر  پژوهش  هدف 
مدل پنج عاملى و رضايت زناشويى بود. نمونة پژوهش مشتمل 
بر 400 زن از مادران دانش آموزان دورة ابتدايى شهر تهران 
بود. براى جمع آورى داده ها از پرسشنامه پنج عاملى نئو و 
پرسشنامه انريچ استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد 
كه بين نوروزگرايى و رضايت زناشويى رابطه منفى معنى دار 
وجود دارد ولى همسازى و وظيفه شناسى با رضايت زناشويى 
همبستگى مثبت دارند. اين يافته ها دال بر آنست كه همسازى 
و وظيفه شناسى به عنوان همبسته هاى مهم رضايت زناشويى 

سزاوار توجه بيشترى هستند.
رضايت  شخصيت،  عاملي  پنج  كليدى:مدل  هاى  واژه 

زناشويى، نوروزگرايى، همسازى
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1-Extraversion
2-Introversion
3-Neuroticim
4-Emotional Stability
5-Psychoticism
6-Impulse Control
7-Openness
8-Agreeableness

9-Conscientiousness
10-intrapersonal
11-interpersonal
12-behavioural interaction
13-Bouchar & Lussier & Sabourin
14-Karney & Bradbury
15-Robins & Gaspi & Moffitt
16-relationship satisfaction

مقدمه
از جمله عوامل مهمى كه بر كيفيت روابط زوجين تأثير مى گذارد، صفات 
محققان  بين  در  ها  سال  براى  شخصيت  مفهوم  است.  آنان  شخصيتى 
مورد چالش واقع شده و تعريف هاى متعددى درباره آن ارائه شده است. 
در سال هاى اخير، با توسعه روشهاى پيچيده آمارى، رويكرد صفت بر 
نظريه  اولين  از  يكى  است.  كرده  پيدا  تسلط  شخصيت  حوزه  مطالعات 
هاى رويكرد صفت، نظريه آيزنك است كه شخصيت را متشكل از سه 
هيجانى4  پايدارى   – نوروزگرايى3  گرايى2،  درون   – گرايى1  برون  بعد 
بهره  با  كتل  بعدها  گرفت.  نظر  در  تكانه6  كنترل   – پسيكوزگرايي5  و 
مطرح  شخصيت  براى  را  عامل  شانزده  عاملى،  تحليل  روش  از  مندى 
كرد. تحقيقات بعدى بر روى نظريه كتل نشان داد كه شخصيت از پنج 
عامل تشكيل شده است، هرچند كه بين محققان مختلف درباره تعيين 
عوامل، اختالف نظر وجود دارد. كاستا و مك كرا (1989) شخصيت را 
پذيرى7  تجربه  گرايى،  برون  نوروزگرايى،  اصلى؛  عامل  پنج  از  متشكل 
وظيفه شناسى9  عنوان كردند كه هريك از اين عوامل  ، همسازى8 و 
با   (1989) كرى  مك  و  كوستا  دانستند.  مى  صفت  شش  محصول  را 
توان  مى  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  عاملي  تحليل  روشهاي  از  استفاده 
نوروزگرايى  گرفت.  نظر  در  اصلى  بعد  پنج  شخصيتى،  خصوصيات  در 
(N) به تمايل فرد براى تجربه اضطراب، تنش، ترحم جويى، خصومت، 
تكانش ورى، افسردگى و حرمت خود پايين برمى گردد.برون گرايى به 
صميميت  و  بودن  پرانرژى  طلبى،  جرات  بودن،  مثبت  براى  فرد  تمايل 
اطالق مى گردد. تجربه پذيرى  به تمايل فرد براى كنجكاوى، عشق به 
هنر، هنرمندى، انعطاف پذيرى و خردورزى گفته مى شود. همسازى به 
تمايل فرد براى بخشندگى، مهربانى، سخاوت، همدلى، و همفكرى، نوع 
دوستى و اعتمادورزى مربوط مى شود، وظيفه شناسى به تمايل فرد براى 
منظم بودن، كارآمدى، قابليت اعتماد و اتكا، خودنظم بخشى، پيشرفت 

مدارى، منطقى بودن و آرام بودن برمى گردد.
   در مطالعات مربوط به شناسايى عوامل تأثيرگذار بر كيفيت زناشويى، 
بين  ديدگاه  و  شخصي10  درون  ديدگاه  است،  شده  مطرح  ديدگاه  دو 
مهم  عامل  شخصيتى  صفات  شخصي،  درون  ديدگاه  از  شخصي.11 
تأثيرگذار بر عملكرد زناشويى است، در حالى كه بر اساس ديدگاه بين 
فردى، تعامل هاى زوجين با يكديگر بر كنش زناشويى آنها تأثير دارد. 
بسيارى از پژوهشگران براساس ديدگاه تلفيقى معتقدند كه هر دو عامل 
(تعامل هاى بين شخصي و صفات شخصيتى) در كيفيت روابط زوجين 
اهميت دارند (برادبورى و فين چام، 1988؛ كاگلين، هوستون و هاتس، 
2000). برادبورى و فين چام (1988) بر اين باورند كه الگوهاى تعاملى 
زوجين متأثر از ويژگيهاى شخصيتى آنان است. صفات شخصيتى مانند 
بى ثباتى هيجانى و يا نوروزگرايى زمينه ساز آسيب پذيرى پايا در فرد 
زندگى  آور  استرس  تجارب  با  زوجين  سازگارى  چگونگى  بر  كه  است 
تأثيرگذار است. كاگلين و همكاران (2000) با انجام پژوهش طولى به 

مدت سيزده سال بر روى زوجين بدين نتيجه دست يافتند كه الگوهاى 
تعاملى منفى بين زوجين ناشى از ميزان باالى نوروزگرايى در آنان است. 
نوروزگرايى در هريك از زوجين بيشتر باشد، رفتارهاى  هرچقدر ميزان 
تعاملى منفى بيشترى نسبت به همسر نشان مى دهد و چنين رفتارهايى، 

رضايت زناشويى را كاهش مى دهد.
   نتايج حاصل از تحقيقاتى كه از سه دهه پيش در زمينه تعامل هاى 
رفتارى12 انجام شده است، نشان دادند كه، الگوهاى تعاملى منفى بين 
(گاتمن،  دارد  رابطه  طالق  و  جدايى  زناشويى،  رضايت  عدم  با  زوجين 
1994، 1998). در اين پژوهشها، تعاملهاى توأم با خصومت شدت يافته 
و فقدان گرمى و محبت، پيش بينى كننده هاى عدم رضايت زناشويى 

در نظر گرفته شده است.
گرچه به نظر مى   رسد صفات شخصيتى با افزايش و كاهش فراوانى و 
شدت رفتارهاى تعاملى مختلف بر رضايت زناشويى تأثيرگذار است، با اين 
حال در زمينه رابطه پنج عامل شخصيت و رضايت زناشويى، پژوهشها 
و  اند  گشته  متمركز  زناشويى  رضايت  و  نوروزگرايى  رابطه  بررسى  به 
چندان  زوجين  روابط  كيفيت  با  شخصيت  ديگر  عوامل  رابطه  چگونگى 
مورد مطالعه قرار نگرفته است (بوچارد، لوسير و سبورين13، 1999؛كارنى 

و برادبورى14، 1995؛ رابينز، گاسپي و مفيت15، 2002).
و  شخصيت  عامل  پنج  رابطه  بررسى  به  پژوهشگران  از  برخى  البته     
وايز(2000)  و  فوبارد  واتسون،  پژوهش  اند.  پرداخته  روابط16  از  رضايت 
نشان داد كه همسازى و وظيفه شناسى با رضايت از روابط همبستگى 
مثبت دارد. اين پژوهشگران معتقدند ميزان باالى عامل همسازى سبب 
مى شود فرد به هنگام تعامل هاى بين شخصى، هيجان هاى خود را 
تنظيم نموده و رفتارهاى ماليم ترى نشان دهد. همچنين از آن جايى كه 
اين دسته از افراد قادرند تضادهاى ناشى از روابط را با سهولت بيشترى 
حل كنند، فراوانى و شدت رفتارهاى تعاملى منفى آنان كاهش مى يابد.

بنابراين براساس پيشينه تحقيق، پژوهش حاضر درصدد پاسخگويى به 
اين دو سئوال است كه:

1- آيا بين هريك از پنج عامل شخصيت و رضايت زناشويى زنان رابطه 
وجود دارد؟

را  زناشويى  رضايت  توانند  مى  شخصيت  عامل  پنج  از  هريك  آيا   -2
تبيين كنند؟

روش
جامعه آمارى، نمونه و روش اجراى پژوهش

طرح پژوهش حاضر پس رويدادى است. جامعه آمارى اين پژوهش از 
تحصيلى  سال  در  تهران  شهر  ابتدايى  دوره  آموزان  دانش  مادران  كليه 
نوزده  ميان  از  پژوهش  اين  انجام  براى  است.  شده  تشكيل   1384-85
تصادفى،  گيرى  نمونه  شيوه  به  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  منطقه 
دو منطقه و از هر منطقه، دو دبستان عادى – دولتى و از هر پايه در 

رابطة شخصيت و رضايت زناشويى
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كالسهاى  آموزان  دانش  مادران  شد.  انتخاب  كالس  يك  دبستان،  هر 
انتخاب شده نمونه پژوهش حاضر را تشكيل داده اند. البته مادرانى كه از 
همسرانشان جدا شده بودند از نمونه حذف گرديدند و سرانجام 400 مادر، 
نمونه نهايى اين پژوهش بودند كه تمامى آنها پرسشنامه هاى رضايت 
زناشويى و مقياس پنج عاملى شخصيت را تكميل كردند. ميانگين سنى 

مادران 36 سال (SD = 4/08، دامنه = 48-30) بود.

ابزار سنجش
پنج  گيرى  اندازه  براى  حاضر  پژوهش  :در  نئو  عاملى  پنج  مقياس 
عامل بزرگ شخصيت از پرسشنامه پنج عاملى نئو1(كوستا و مك كرى، 
1989) استفاده شده است. اين پرسشنامه فرم كوتاه پرسشنامه تجديدنظر 
شده پنج عامل بزرگ شخصيت است كه از لحاظ روايى و پايايى، هيچ 
تفاوتى با يكديگر ندارند. پرسشنامه پنج عاملى نئو بيشترين و وسيع ترين 
كاربرد را در زمينه سنجش پنج عامل بزرگ شخصيت داشته و از حمايت 
هاى تجربى گسترده اى برخوردار است. مزيت استفاده از اين پرسشنامه 
در اين است كه اجراى آن به زمان كمترى نياز دارد و همچنين آزمودنى 
كنند  نمى  زيادى  خستگى  احساس  پرسشنامه  اين  به  پاسخ  براى  ها 

(گروسى، 1380).
اين پرسشنامه از 60 گويه براساس مقياس ليكرت (1، كامًال موافقم و 
5، كامًال مخالفم) تهيه شده است كه هر 12 گويه آن يكى از پنج عامل 
بزرگ شخصيت (برون گرايى، همسازى، وظيفه شناسى، نوروزگرايى و 
تجربه پذيرى) را اندازه مى گيرد. نمرات هر عامل جداگانه محاسبه مى 

شود و در نهايت پنج نمره به دست مى آيد.
بر  را   NEO-FFI عاملى  پنج  پرسشنامه  كوتاه  فرم   (1381) كيامهر 
انسانى  علوم  دانشكده  دانشجويان  از  نفر  حجم 380  با  اى  نمونه  روى 
از  روايى  تعيين  براى  پژوهش  اين  در  كرد.  اعتباريابى  تهران  دانشگاه 
روايى همزمان و تحليل عاملى استفاده شد. ضريب همبستگى حاصل از 
روايى همزمان بين فرم كوتاه و بلند پرسشنامه بين 0/41 و 0/75 به دست 
آمد. آزمون كفايت نمونه گيرى (KMO) و آزمون بارتلت براى عامل 
   ،X2 =28/6339 ،P< 0/001) هاى پرسشنامه معنى دار به دست آمد

(KMO= 0/775
در پژوهش كيامهر (1381) براى بررسى پايايى فرم كوتاه پرسشنامه پنج 
عاملى از روش بازآزمايى استفاده شده است كه ضريب همبستگى بين 
دو اجراى آزمون براى عامل هاى پرسشنامه بين 0/65 و 0/86 به دست 
آمد. ضريب حاصل از همسانى درونى اين پرسشنامه با آلفاى كرونباخ 

جدول 1- آماره هاى توصيفى رضايت زناشويى و پنج عامل بزرگ شخصيت 

انحراف معيارميانگينمتغير
145/742/065رضايت زناشويى
36/743/56نوروزگرايى
48/026/45برونگرايى

26/682/43تجربه پذيرى
34/353/32همسازى 

28/813/44وظيفه شناسى

1-NEO-Five Factor Inventory 2-Enriching & Nurturing Relationship Lssues, Communication 
& Happiness (ENRICH)

بين 0/54 و 0/79 به دست آمد. در پژوهش حاضر ضريب پايايى پنج 
دست  به   0/68 و   0/48 بين  كرونباخ  آلفاى  روش  از  استفاده  با  عامل 

آمد.
گيرى  پژوهش براى اندازه  زناشويى: در اين  رضايت  پرسشنامه 
رضايت زناشويى از پرسشنامه رضايت زناشويى انريچ استفاده شد. السون 
و همكاران در سال 1989 براى ارزيابى زمينه هاى بالقوه مشكل زا يا 
شناسايى عوامل قوت و پربار رابطه زناشويى «پرسشنامه پربارسازى و 
تقويت رابطه زناشويى (انريچ)2» را تهيه كردند. السون معتقد است، اين 
مقياس به تغييراتى كه در طول دوره حيات آدمى رخ مى دهد و همچنين 
از  نقل  (به  است  حساس  آيد،  مى  وجود  به  خانواده  در  كه  تغييراتى  به 

خجسته، 1383).
در پژوهش حاضر براى اندازه گيرى رضايت زناشويى از فرم 47 سئوالى 
پرسشنامه انريچ كه توسط سليمانيان (1373) تهيه شده است، استفاده 
گرديد. سليمانيان در پژوهشى تحت عنوان «بررسى تفكرات غيرمنطقى 
زناشويى» درباره روايى و پايايي اين پرسشنامه بيان مى دارد كه ابتدا 
پرسشنامه رضايت زناشويى انريچ 115 سئوالى با راهنمايى استادان روان 
شناسى ترجمه شد و روايى محتوايى پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفت. 
سپس پرسشنامه بر روى يك گروه يازده نفرى اجرا شد و ضريب پايايى 
به   0/93 عدد  كه  شد  محاسبه  كرونباخ  آلفاى  روش  از  استفاده  با  آن 
دست آمد. با توجه به زياد بودن سئوال هاى پرسشنامه (115 سئوال) كه 
موجب خستگى بيش از اندازه آزمودنى ها مى شد، تصميم گرفته شد كه 
فرم كوتاهى از آن تهيه شود. براى اين منظور ابتدا همبستگى هريك از 
سئواالت با كل پرسشنامه از طريق ضريب همبستگى محاسبه گرديد. 
سپس 47 سئوال كه از همبستگى نسبتًا بااليى برخوردار بودند، انتخاب 
يازده  گروه  يك  روى  بر  سئوال  فرم 47  پايايى  ضريب  مجدداً  و  شدند 
نفرى با استفاده از روش آلفاى كرونباخ محاسبه شد كه ضريب 0/95 
گويه   47 از  پرسشنامه  اين  خجسته، 1383).  از  نقل  (به  آمد  دست  به 
تشكيل شده است. در مقابل هر گويه پنج گزينه از كامًال موافقم(5) تا 
حاضر  پژوهش  در  دارد.  قرار  ليكرت  مقياس  براساس  مخالفم(1)  كامًال 
ضريب پايايى اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفاى كرونباخ 0/91 به 

دست آمد.

يافته ها
جدول شماره 1 آماره هاى توصيفى متغيرهاى رضايت زناشويى و پنج 

عامل شخصيت را نشان مى دهد.

دكتر بتول احدى



34

1-close relationships 2-social impact

جدول 2- ضرايب همبستگى پنج عامل شخصيت و رضايت زناشويى
ضريب همبستگىمتغير

*0/23-نوروزگرايى-رضايت زناشويى

0/08برون گرايى- رضايت زناشويى
0/01تجربه پذيرى- رضايت زناشويى
*0/11همسازى- رضايت زناشويى

*0/15وظيفه شناسى- رضايت زناشويى

*P< 0/05

جدول 3- خالصه نتايج رگرسيون پنج عامل بزرگ شخصيت با رضايت زناشويى
Rمتغيرهاى پيش بينمتغير مالك

R2F
(P)βt

(P)

رضايت زناشويى

0/480/2214/13-نوروز گرايى
(0/01)

-0/273/85
(0/01)

0/360/1315/26همسازى
(0/01)

0/183/64
(0/01)

0/340/1212/08وظيفه شناسى
(0/01)

0/152/65
(0/01)

آنطور كه جدول شماره 2 نشان مى دهد، بين عامل هاى برون گرايى و 
تجربه پذيرى با رضايت زناشويى رابطه معنى دار وجود ندارد؛ بين عامل 
هاى همسازى و وظيفه شناسى با رضايت زناشويى رابطه مثبت معنى 
دار  معنى  منفى  رابطه  زناشويى  رضايت  و  نوروزگرايى  عامل  بين  و  دار 

وجود دارد.
از آن جايى كه رابطه معنى دارى بين عامل تجربه پذيرى و برون گرايى 
با رضايت زناشويى به دست نيامد، اين دو عامل در معادله رگرسيون وارد 
نشدند همانطور كه جدول شماره 3 نشان مى دهد، هريك از عاملهاى 
در  معنادارى  سهم  شناسى  وظيفه  و  همسازى  نوروزگرايى،  شخصيتى 
تبيين رضايت زناشويى دارند (P < 0/01). عامل شخصيتى نوروزگرايى 
 ،(R2

22٪ واريانس مربوط به رضايت زناشويى را تبيين مى كند (22/.=

واريانس   ٪12 R2)و 
=./13) همسازى  عامل  توسط  واريانس   13%

مى  تبيين   (R2
=./12) شناسى  وظيفه  عامل  توسط  زناشويى  رضايت 

شود. ضرايب تأثير مبين آنست كه نوروزگرايى، همسازى و وظيفه شناسى 
منفى  رابطه  نوروزگرايى  اما  دارند  دارى  معنى  رابطه  زناشويى  رضايت  با 
 ( β =0/15) و وظيفه شناسى ( β = 0/18) و همسازى (β  = -0/27)
رابطه مثبت با رضايت زناشويى نشان مى دهد. به عبارت ديگر هرچه 
نوروزگرايى بيشتر باشد، رضايت زناشويى كمتر و هرچه نوروزگرايى كمتر 
باشد، رضايت زناشويى بيشتر است. در حالى كه هرچه همسازى و وظيفه 
كاهش  با  و  شود  مى  بيشتر  نيز  زناشويى  رضايت  شود،  بيشتر  شناسى 

همسازى و وظيفه شناسى، رضايت زناشويى نيز كمتر مى شود.

بررسى و تفسير نتايج
برون  شخصيتى  عامل  بين  كه  است  اين  حاضر  پژوهش  نتايج  از  يكى 
گرايى و رضايت زناشويى رابطه معنى دار وجود ندارد. اين يافته ناهمخوان 
با  همخوان  ولى  است   (2000) همكاران  و  واتسون  پژوهش  نتايج  با 
يافته هاى بدست آمده از پژوهش بوتوين و همكاران (1997) مى باشد. 
نكته جالب اين است كه در پژوهش واتسون و همكاران (2000) مانند 
پژوهش حاضر از پرسشنامه NEO-FFI براى اندازه گيرى پنج عامل 
ابزار  از   (1997) همكاران  و  بوتوين  ولى  است.  شده  استفاده  شخصيت 
يافته  تبيين  در  اند.  كرده  استفاده  شخصيت  گيرى  اندازه  براى  ديگرى 
گرايى  برون  بين  دار  معنى  رابطه  وجود  عدم  بر  مبنى  حاضر  پژوهش 
اهميت  گرايى  برون  معتقدند  پژوهشگران  از  برخى  زناشويى  رضايت  و 
چندانى در شكل دهى كيفيت روابط نزديك1،  از جمله روابط زوجين، 

اجتماعى2  تأثيرگذارى  با  عمده  طور  به  شخصيتى  عامل  اين  و  ندارد 
همبسته است (توبين و همكاران، 2000). با اين حال، به دليل تناقضاتى 
كه در يافته هاى پژوهشى در زمينه رابطه بين برون گرايى و رضايت از 
ارتباط وجود دارد، لزوم مطالعات بيشتر جهت درك دقيق تر و روشن تر 

در اين باره احساس مى شود.
رضايت  و  همسازى  بين  دار  معنى  مثبت  رابطه  حاضر  پژوهش  در     
كه  داد  نشان  پژوهش  اين  ديگر  عبارت  به  آمد.  دست  به  زناشويى 
است.  زناشويى  رضايت  قوى  كننده  بينى  پيش  متغيرهاى  از  همسازى، 
بسيارى از پژوهشگران عقيده دارند همسازى يك فرايند درون شخصى 
است كه تأثير مهمى بر كيفيت روابط بين شخصى نزديك دارد (بوتوين 
و همكاران، 1997؛ بوچارد و همكاارن، 1999؛ توبين و همكاران، 2000؛ 
به  همسازى  همكاران، 2000).  و  واتسون  همكاران، 1996؛  و  گرازيانو 
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عنوان يك عامل شخصيتى دربرگيرنده صفاتى مانند همكارى، هماهنگى 
اجتماعى، همدردى با ديگران، صميميت و بخشندگى است. افرادى با 
همسازى باال، تمايل بسيار دارند كه به ديگران كمك كنند. آنها عقيده 
دارند كه اكثريت مردم صادق، شريف و قابل اعتماد هستند (كوستا و مك 
كرى، 1989). جنسن - كمپل و گرازيانو (2001) به بررسى نقش تعديل 
كنندگى همسازى در تضادهاى بين شخصى1 پرداختند. اين پژوهشگران 
محبوبيت  از  ديگران  با  مقايسه  در  باال  همسازى  با  اشخاص  دريافتند 
بيشترى برخوردارند. اين مطالعه نشان داد كه اين دسته از افراد به هنگام 
كه  حالى  در  كنند،  مى  استفاده  سازنده2  روشهاى  از  ديگران  با  تضاد 
كسانى كه همسازى پايين دارند، از شيوه هاى قهرى3 و يا اعمال قدرت4 

استفاده مى كنند
   در پژوهش حاضر بين وظيفه شناسى و رضايت زناشويى رابطه مثبت 
معنى دار به دست آمد. به بيان ديگر اين پژوهش نشان داد كه عامل 
پيش  زناشويى را  رضايت  تواند  مى  خوبى  شناسى به  وظيفه  شخصيتى 
بينى كند برخى از پژوهشها حاكى از آن است كه ثبات وپايدارى ازدواج 
با  زوجين  از  بيشتر  دارى  معنى  طور  به  شناس  وظيفه  زوجين  ميان  در 
جارويس،  از  نقل  به  كلى، 1987،  و  (كنلى  است  پايين  شناسى  وظيفه 
2006). برخى از پژوهشگران معتقدند كنترل تكانه5 از مولفه هاى مهم 
وظيفه شناسى به شمار مى رود. افراد وظيفه شناس قادرند تكانه هاى 
خود را به شكل مناسب كنترل كنند و رفتارهاى نابهنجار مانند مصرف 
كمتر  آنان  در  همسر  به  خيانت  و  جسمانى  پرخاشگرى  مخدر،  مواد 
مى  نشان  پژوهشها  برخى  نتايج   .(1993 (كوردك،  شود  مى  مشاهده 
دهند كه وظيفه شناسى پايين، احتمال بروز رفتارهاى ضد اجتماعى را 
افزايش مى دهد. شوهران با وظيفه شناسى پايين به استرسهاى زناشويى 
با روى آوردن به الكل و پرخاشگرى جسمانى پاسخ مى دهند و چنين 
رفتارهايى مى تواند به تدريج رضايت زناشويى را كاهش دهد (هارت، 

دوتن و نيوالو، 1993).
هاى  مؤلفه  از  يكى  شخصى6  تعهد  است  معتقد   (2006) جارويس     
وظيفه شناسى است. اين مؤلفه در زوجين با وظيفه شناسى باال سبب مى 
شود تالشى هدفمند براى حفظ و ثبات روابطشان نشان دهند. همچنين 
است.  مثبت  مشتركشان  زندگى  از  افراد  از  دسته  اين  ارزيابى  و  نگرش 
پژوهش فوروكاو و همكاران (2002) نشان داد كه زنان وظيفه شناس، 
شوهرانشان را با صفاتى مانند حمايت كننده، شريف و كمتر كنترل كننده 
تعهد  مؤلفه  همچنين   .(2006 جارويس،  از  نقل  (به  كنند  مى  توصيف 
رفتارى  تعامالت  كيفيت  بر  باال  شناسى  وظيفه  با  زوجين  در  شخصى 
آنها نسبت به يكديگر اثر مى گذارد و به طور كلى زوجين وظيفه شناس 
جو  برقرارى  و  زناشويى  زندگى  كيفيت  افزايش  براى  هدفمند  تالش 

عاطفى مناسب دارند.
   در پژوهش حاضر بين عامل شخصيتى نوروزگرايى و رضايت زناشويى 
رابطه منفى معنى دار به دست آمد. در واقع نوروزگرايى پيش بينى كننده 
پژوهشهاى  با  همخوان  يافته  اين  است.  پايين  زناشويى  رضايت  قوى 
متعددى است كه در اين زمينه صورت گرفته است(بوچارد و همكاران، 
و  همكاران؛ 2002كاگلين  و  رابينز  همكاران، 1997؛  و  بوتوين  1999؛ 
زمينة  در  پژوهشى  با   (2000) همكاران  و  كاگلين   .(2000 همكاران، 
شخصيتى  عامل  كه  دريافتند  زناشويى  روابط  و  شخصيتى  خصوصيات 

نوروزگرايى بر تمامى فرايندهاى پويا و مستمر ازدواج تأثير منفى دارد. 
يافته هاى اين پژوهش نشان داد كه زوجين با نوروزگرايى باال در مقايسه 
موقعيت  با  رويارويى  هنگام  به  دارند،  پايين  نوروزگرايى  كه  كسانى  با 
و  دهند  مى  نشان  بيشترى  منفى  عواطف  و  رفتارها  مسأله،  حل  هاى 
طالق  و  جدايى  احتمال  هايى  ويژگى  چنين  معتقدند  پژوهشگران  اين 
زمينة  در  شيلينگ (1991)  و  بوگلر  پژوهش  نتايج  دهد.  مى  افزايش  را 
نشان  زندگى  هاى  استرس  با  برخورد  در  شخصيتى  خصوصيات  نقش 
داد كه بين نوروزگرايى با تضادهاى بين شخصى و آزردگيهاى عمومى 
كه  كرد  گيرى  نتيجه  چنين  توان  مى  بنابراين  دارد.  وجود  همبستگى 
نوروزگرايى يك بعد شخصيتى است كه زمينه بروز بسيارى از رفتارهاى 
كالمى و غيركالمى منفى و مستمر بين زوجين را فراهم كرده، رضايت 

زناشويى را كاهش مى دهد.
   در اين پژوهش رابطه معنى دارى بين عامل شخصيتى 
تجربه پذيرى و رضايت زناشويى به دست نيامد. گرچه 
اين يافته ناهمخوان با نتايج پژوهش بوتوين و همكاران 
كوستا  و  كرى  مك  كه  طور  همان  اما  است،   (1997)
بزرگ  عامل  پنج  ميان  در  اند  داشته  بيان   (1997)
عامل  ترين  پيچيده  پذيرى،  تجربه  عامل  شخصيت، 
بنابراين  است.  مشكل  آن  شناسايى  و  درك  و  باشد  مى 
مطالعات و پژوهشهاى بيشترى بايد صورت گيرد تا رابطه 

بين اين عامل و رضايت زناشويى مشخص شود.
   منحصر نمودن نمونه به زنان از محدوديت هاى اين 
در  مطالعاتى  شود  مى  پيشنهاد  بنابراين  است،  پژوهش 
اين زمينه بر روى مردان نيز صورت گيرد. به طور كلى 
پژوهش در اين باره كه چگونه شخصيت بر روابط زوجين 
اهميت  از  كاربردى  و  نظرى  جنبه  از  گذارد،  مى  تأثير 
بسيار برخوردار است. اين پژوهش نشان داد كه عوامل 
بين  روابط  و  تعامالت  كيفيت  با  وسيعى  شخصى  درون 
در  بيشترى  پژوهشهاى  انجام  و  است  همبسته  زوجين 
زمينه تأثير عوامل مختلف شخصيت بر ازدواج الزم است 
تا بتوان درك دقيق ترى از چگونگى تأثير عوامل مختلف 

شخصيت بر ازدواج به دست آورد.
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