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پیش بینی میزان سازگاری زوجین بر اساس ویژگی های شخصیت

دانشجوی دکتری روان شناسي عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قم

شماره  / 42جلد  / 1خرداد  /1931ص 492 -424

هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم

مجله علمی تخصصی روانشناسی ،علوم تربیتی و علوم اجتماعی (سال دوم)

دکتر مجید ضرغام حاجبي  ،سعیده قبادپور (نویسنده مسئول)

چکیده :یکي از راه های تکامل شخصیت پیوند زناشویي است .هر انساني شخصیت منحصر
به فرد و و یژگي های خاص خود را دارد .لذا تاثیر این ویزگي ها و درنظر گرفتن آن در
انتخاب همسر آینده و میزان سازگاری میان همسران بسیار حائز اهمیت مي باشد .هدف از
پژوهش حاضر یررسي رابطه میان تیپ های شخصیتي و میزان سازگاری میان همسران
است .نوع تحقیق کاربردی است و روش تحقیق موجود،پژوهشي توصیفي از نوع همبستگي
مي باشد .این نوع تحقیق برای کسب اطالع از وجود رابطه بین متغیرها انجام مي گیرد .این
پژوهش بین دانشجویان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران و
اولیای زبان آموزان موسسه زبان های خارجي نصیر در استان تهران انجام گرفته است .نمونه
ها از میان  031نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي و  52نفر از اولیای زبان آموزان به
صورت تصادفي ساده انتخاب شده است.جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده
شد که شامل پرسشنامه تیپ شخصیتي نئو فرم کوتاه( )NEO-PI-Rو مقیاس سازگاری زن
وشوهر ( )DASمي باشد .سپس با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون
به عنوان روش های آماری تجزیه و تحلیل شده است.
واژگان کلیدی :تیپ های شخصیتي ،سازگاری زن وشوهر ،روان آزرده گرایي ،برون
گرایي ،گشودگي ،موافق بودن ،باوجدان بودن.
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مقدمه
امروزه خانواده همچنان به عنوان زیربنایي ترین رکن جامعه ،مورد توجه تمام دست اندرکاران تعلیم و تربیت است .سازمان بهداشت
جهاني ،خانواده را به عنوان عامل اجتماعي اولیه در افزایش سالمت و بهزیستي معرفي کرده است.یکي از زمینههای سازگاری در
زندگي انسان ،موضوع ازدواج است تا آنجا که ازدواج موفق و رضامندانه ،مستلزم سطح پایداری از سازگاری زوجین است سازگاری
زناشویي را میتوان بهعنوان نظام خانواده یا حتي بخشي از نیروهای تأمین حیات و احیاءکننده خانواده دانست.
سازگاری زناشویي بهعنوان برونسازی هر یك از زوجین در موقعیت زماني معین تعریف شده است .سازگاری زناشویي یکي از
اصطالحاتي است که به طور وسیع در مطالعات خانواده و زناشویي مورد استفاده قرار میگیرد .این اصطالح با بسیاری از اصطالحات
دیگر همچون «رضایت زناشویي»« ،شادکامي زناشویي»« ،موفقیت زناشویي» و « ثبات زناشویي» مرتبط است .در حالیکه اصطالحات
قبلي هر کدام تنها یك بعد از ازدواج را نشان میدهند ،سازگاری زناشویي یك اصطالح چندبعدی است که سطوح چندگانه ازدواج را
روشن میکند و فرایندی است که در طول زندگي زوجین به وجود میآید ،زیرا الزمه آن انطباق سلیقه ها ،شناخت صفات شخصیتي،
ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراوده ای است .از این رو سازگاری زناشویي یك فرایند تکاملي میان زن و شوهر است.
سازگاری در روابط زناشویي بر جنبه های مختلف کیفیت زندگي از جمله سالمت رواني زوجین ،رضایت از زندگي ،رضایت از شغل و
میزان درآ مد ،موفقیت تحصیلي و حتي طول عمر تأثیر میگذارد و تحقیقات متعدد ،اهمیت سازگاری زناشویي را تأیید میکند .
سازگاری و عملکرد زناشویي ،سازه ای چندبعدی است که ابعاد مختلف آن میتوانند تغییرات متفاوتي داشته باشند .در پژوهشهای
مختلف ،عوامل گوناگوني به عنوان عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویي شناسایي شده اند که از جمله این عوامل میتوان به عوامل
زمینهای-فردی ،عوامل اجتماعي-فرهنگي و ویژگیهای فردی اشاره کرد .الیس ( ، )0۹۹5رضایت زناشویي را از احساساست مرتبط با
خشنودی ،رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر ناشي مي داند .دونالن و همکاران ( ، )511۲با اشاره به تحقیقات متعدد
انجام شده بر این نکته اشاره مي کنند که رضایت زناشویي بیش از همه از ویژگي های شخصیتي زوجین متاثر است (به نقل از عباسي
 )03۱۱،در میان ویژگیهای فردی ،متغیرهای شخصیتي به عنوان یکي از عوامل بر سازگاری زناشویي مؤثر است .تحقیقات نشان
میدهند که عوامل شخصیتي ،پیش بیني های تجربي در سازگاری زناشویي هستند .شخصیت به عنوان سازمان دروني سیستمهای
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عاطفي ،احساسي ،شناختي و مفهومي فرد تعریف شده که تعیین کننده واکنشهای منحصر به فرد انسان به محیط است .تیپ
شخصیتي به اشخاصي اشاره ميکند که چندین صفت یا ویژگي مشترک دارند(ویکي پدیا)( . )۲یکي از نظریههای مربوط به ابعاد
شخصیت ،مدل پنج عاملي شخصیت رابرت مککری 0و پل کوستا 5است .مدل پنج عاملي شخصیت ،افراد را به پنج بعد روان رنجوری
))N:Neuroticism

دلپذیری(C: Conscientiousness) ،وظیفه شناسي (E: Extroversion) ،برونگرایي

) (A:Agreeablenessو انعطافپذیری ) (O: Opennessتقسیم میکند .هر یك از افراد برحسب ویژگي شخصیتي خود طبق این
مدل میتوانند نگرش و گرایش خاصي نسبت به جنبه -های مختلف زندگي داشته باشند .نظریه شخصیت با استفاده از دیدگاههای
صفات و همچنین دیدگاههای زیستي -رواني اذعان دارند که شخصیت ،نقش حساسي در پیش بیني سازگاری دارد .ویژگیهای
شخصیتي در تمام زمینه های زندگي و روابط اجتماعي انسان جلوه گر مي شود و به صورت مستقیم به عنوان عاملي تأثیرگذار بر
فرایندهای ارتباطي زوجها اثر میگذارد و سازگاری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .پیشینه پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که
ویژگیهای شخصیتي زوجین از جمله مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایت از زندگي است که در تبیین تغییرات رضامندی و
سازگاری زناشویي ،اهمیت ویژه ای دارد .پژوهشها نشان میدهد سازگاری و رضایت زناشویي ،بیشترین تأثیر را از ویژگیهای شخصیتي
زوجین دریافت میکند  .وجود تعارض در زندگي ،بخش اجتناب ناپذیر هستي انسان را تشکیل میدهد( 1شاکریان . )03۹2 ،این
موضوع هم میتواند جنبه م ثبت و رشددهنده و هم جنبه منفي و تخریبي در روابط انساني داشته باشد .شناسایي عوامل مؤثر بر آن،
یك رهیافت مناسب جهت بهره برداری از جنبه های مثبت تعارض و جلوگیری از متالشي شدن خانواده ها است .بنابر دالیل مذکور،
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه متغیر شخصیت و سازگاری زناشویي در بین دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد تهران و والدین زبان
آموزان صورت گرفت .پرسشهای مطالعه عبارت بودند از اینکه آیا بین عوامل شخصیتي و سازگاری زناشویي دانشجویان رابطه وجود
دارد و همچنین آیا بین زنان و مردان دانشجو از نظر میزان سازگاری زناشویي تفاوت وجود دارد؟ دراین پژوهش سعي شده است تا
رابطه میان دومتغیر بررسي و در انتها به یك نتیجه گیری دست یابیم.

Robert Mc Crae

1

Paul Costa

2
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مواد و روشها
جامعه آماری پژوهش ،دانشجویان مقاطع کارشناسي ،کارشناسي ارشد در سال تحصیلي( 03۹2-۹6نیمسال اول ) دانشگاه آزاد
اسالمي تهران و والدین زبان آموزان موسسه زبان های خارجه نصیر بودند که تعداد آنان  022نفر بود .حجم نمونه شامل  66زوج از
دانشجویان و والدین بودند .روش نمونه گیری این پژوهش ،از نوع تصادفي ساده بود .ابزارجمعآوری اطالعات در این پژوهش،
پرسشنامه نئوفرم کوتاه ) )NEO-PI-Rومقیاس سازگاری زناشویي) (DASبود .پرسشنامه پنج عاملي نئو از  61سوال براساس مقیاس
لیکرت ( 0کامًال موافقم و  2کامًال مخالفم) تهیه شده است که هر یك از عوامل  05سوال مقیاس را پوشش مي دهند .در کل آزمودني
در هر مقیاس نمره ای از صفر تا  ۲۱کسب مي کند .آن یکي از پنج عامل بزرگ شخصیت (سازگاری ،روان آزرده گرایي ،برون گرایي،
گشودگي ،موافق بودن،باوجدان بودن ) را اندازه گیری و نمرات هر عامل جداگانه محاسبه میشود و در نهایت پنج نمره به دست
میآید(حسن زاده،ر( .)5مقیاس سازگاری زن و شوهر سه نوع مقیاس متفاوت رتبه بندی (رضایت زناشویي  ،همبستگي دونفری وتوافق
دونفری ،ابراز محبت) به دست مي دهد .نمره کل مجموع تمام سواالت بین 1تا  020است.نمرات باالتر نشان دهنده رابطه بهتر است.
نمره کل مقیاس با آلفای کرونباخ  1/۹6از همساني دروني قابل توجهي برخوردار است .همساني دروني خرده مقیاس ها بین خوب تا
عالي است .رضایت دو نفری =  ، 1/۹۲همبستگي دو نفری =  ، 1/۱0توافق دو نفری =  1/۹1و ابراز محبت =  .1/63این مقیاس ابتدا
با روش های منطقي روایي محتوا چك شد .مقیاس سازگاری زن وشوهر با قدرت تمییز دادن زوج های متاهل و مطلقه در هر سوال
روایي خود را برای گروههای شناخته شده نشان داده است.این مقیاس از روایي همزمان نیز برخوردار است و با مقیاس «رضایت
زناشویي الک-واالس» همبستگي دارد .جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسون استفاده شده است.
(حسن زاده)03۹2 ،
یافته ها
رابطه تیپ های شخصیتي و سازگاری زناشویي با استفاده از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگي پیرسون مورد بررسي قرار گرفت.
که در جدول شماره  0خرده مقیاس های تیپ شخصیتي نشان داده شده است.
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جدول شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

کجي

کشیدگي

سازگاری

3/۲3

./۹۲

./۲۹

-./3۲

روان آزرده گرایي

3/66

./3۲

-./62

-./50

برون گرایي

3/2۹

./23

-./01

-./3۲

گشودگي

3/22

./26

./1۹

-./02

موافق بودن

3/62

./6۱

-./20

0/56

باوجدان بودن

3/36

./6۹

-./60

./5۹

در جدول فوق همان طور که مالحظه مي شود مولفه بین فردی و خلق عمومي دارای بیشترین و کمترین میانگین است.
جدول ضریب همبستگی پیرسون بین سازگاری و نوع شخصیت

سازگاری

روان آزرده گرایي

برون گرایي

گشودگي

موافق بودن

باوجدان بودن

**-1/5۱

**1/۲0

**1/23

**1/۲3

**1/30

** در سطح معناداری  1/110با  ۹۹درصد اطمینان و *در سطح معناداری  1/12با  ۹2درصد اطمینان
جدول خالصه مدل رگرسیون
مدل

R

مجذور R

مجذور  Rتعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

0

./۱1

./6۲

./61

./31

جدول نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به عوامل پیش بین
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

Sig.
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رگرسیون

۱/36

2

0/6۱

باقیمانده

۲/6۹

2۲

./1۹

کل

03/0۹

2۹

0۱/۹0

www.ISEAS.ir
www.Listjournal.ir
www.ConferenceList.ir

./110

جدول ضرایب رگرسیون مربوط به انواع شخصیت

Beta
b

خطا

مقدار ثابت

./۹2

./5۱

T

Sig.

3/36

./110

روان آزرده گرایي

-./16

./16

./01

0/13

./30

برون گرایي

./06

./1۱

./50

5/15

./112

گشودگي

./35

./16

./۲6

۲/5۱

./110

موافق بودن

./1۲

./1۱

./12

./۲6

./62

باوجدان بودن

./02

./16

./51

0/۹3

./1۲

بحث
نتایج حاصل از جدول  0شاخصهای توصیفي شا مل میانگین ،انحراف استاندارد ،کجي و کشیدگي نمرات را در سازگاری و انواع
شخصیت را نشان مي دهد .همان طور که مالحظه مي شود مولفه بین فردی و خلق عمومي دارای بیشترین و کمترین میانگین است.
مقادیر کجي و کشیدگي همه نمرات بین  -5و  +5است .لذا توزیع نمرات به صورت نرمال است.
نتایج حاصل از جدول 5همبستگي بین سازگاری و انواع شخصیت را نشان ميدهد .همان طور که مالحظه مي شود همبستگي بین
سازگاری و برون گرایي ،گشودگي ،موافق بودن و با وجدان بودن مثبت است یعني هر چه میزان این متغیرها بیشتر باشد میزان
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سازگاری بیشتر ميشود ولي همبستگي بین سازگاری و شخصیت روانرنجور منفي است یعني هر چه میزان روان رنجوری بیشتر
باشد میزان سازگاری کمتر ميشود.
** در سطح معناداری  1/110با  ۹۹درصد اطمینان و *در سطح معناداری  1/12با  ۹2درصد اطمینان.
نتایج حاصل از جدول  3نشان ميدهد که مقدار  Rتعدیل شده برابر با  ./61است .این بدان معناست که  61درصد واریانس متغیر
مالک (سازگاری) توسط مولفههای شخصیت تبیین ميشود .خطای استاندارد برآورد نیز برابر با  ./31است.
در ادامه برای بررسي معناداری رگرسیون یعني آزمون اینکه آیا متغیرهای پیش بین ميتوانند در پیش بیني متغیر مالک مؤثر باشنند
یا خیر از آزمون تحلیل واریانس یکراهه ( )ANOVAاستفاده ميشود .نتایج این آزمون در جدول زیر ارایه شده است.
همان گونه که در جدول  ۲مالحظه ميشود  Fبه دست آمده در مدل پیش بین  0۱/۹0بوده و در سنطح  1/10معننادار اسنت .نتنایج
اصلي رگرسیون د ر جدول زیر مي آید .ستون بتا در این جدول به عنوان ضریب به منظور پیش بینني مقندار  Yدر معادلنه رگرسنیون
مورد استفاده قرار مي گیرد.
در جدول  2ضرایب استاندارد نشده و استاندارد شده (بتا) ارایه شده است .در مورد اهمیت و نقش متغیرهنای مسنتقل در پیشنگویي
معادله رگرسیون ب اید از مقادیر بتا استفاده کرد .از آن جا که مقادیر بتا استاندارد شده است بنابراین از طرینق آن مني تنوان در منورد
اهمیت نسبي متغیرها قضاوت کرد .بزرگ بودن مقدار بتا نشان دهنده اهمیت نسبي متغیرها و نقش آن در پیشنگویي متغینر وابسنته
مي باشد .در این جدول مقدار  tتك تك ضرایب رگرسیون و سطح معناداری آن ها نیز در آخرین ستون آمده است .همان طور که در
جدول فوق مشاهده مي شود اثرات همه متغیر معنادار شده و آن ها در پیشگویي متغیر مالک سهم دارند .در این جا مي توان قضناوت
کرد که متغیرهای موافق بودن و روان آزردگي پیش بیني کننده سازگاری نیست ولي بقینه متغیرهنا دارای اهمینت هسنتند .متغینر
گشودگي سهم بیش تری در پیشگویي متغیر مالک دارد .به طور که یك واحد تغییر در انحراف معیار ان باعن مني شنود تنا انحنراف
معیار متغیر مالک به اندازه  ./۲6واحد تغییر کند .مي توان با توجه به ضرایب حاصل شده در جدول فوق معادله رگرسیون زیر را بنرای
متغیر مالک به صورت زیر نوشت:
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(با وجدان بودن)( + ./51گشودگي) ( + 1/۲6برونگرایي)  = 1/50سازگاری
یافته های پژوهش نشان مي دهد که میان تیپ شخصیتي و خرده مقیاس های مربوط به آن و میزان سازگاری رابطه معنادار وجود
دارد .ویژگیهای شخصیتي برونگرایي ،دلپذیر بودن ،وظیفه شناسي رواننژندی میتواند سازگاری زناشویي را پیش بیني کند.در ادامه
مي توان گفت هرچه در فرد خرده مقیاس های برون گرایي ،گشودگي،موافق بودن ،وبا وجدان بودن بیشتر باشد میزان سازگاری
زناشویي وی بیشتر است .اما خرده مقیاس روانجوری با میزان سازگاری رابطه عکس دارد.
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