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  بینی سازگاري زناشویینقش ابعاد شخصیت و جنسیت در پیش
   *1عطا شاکریان 

 
  چکیده

هاي زندگی هاي شخصیتی در تمام زمینهویژگی. باشند میمتغیرهاي شخصیتی از جمله عوامل مؤثر بر سازگاري زناشویی  :زمینه
ها را تحت تأثیر  آن ،سازگاري زوجین و رضایت شود و در مسأله پراهمیتی چون ازدواج،گر میو روابط اجتماعی انسان جلوه

  . بینی سازگاري زناشویی استهدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد شخصیت و جنسیت در پیش. دهدقرار می
 جامعه آماري دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و. این مطالعه از نوع توصیفی ـ تحلیلی است: هاروش

اي گیري خوشهکه به شیوه نمونه بود زوج دانشجو 224حجم نمونه شامل . اي دانشگاه آزاد اسالمی کردستان بودنددکتراي حرفه
  . واالس بود -هاي نئوفرم کوتاه و سازگاري زناشویی الك ابزار پژوهش شامل آزمون. اي انتخاب شدنددومرحله

، )P>01/0(بودن  ، دلپذیر)P>05/0(دهد که برونگرایی  ن میبینی نشا ضرایب رگرسیون هر یک از شش متغیر پیش :هایافته
صورت  توانند واریانس متغیر سازگاري زناشویی را به می) P>05/0( و جنسیت  )P>01/0(نژندي  ، روان)P>01/0(شناسی  وظیفه

که متغیر جنسیت با  دهد نشان می Tبا توجه به آماره ) B=436/0(همچنین ضریب تأثیر متغیر جنسیت . دار تبیین کنند امعن
بینی کند به  این معنی که سازگاري زناشویی زنان در این  تواند تغییرات مربوط به سازگاري زناشویی را پیش می 99/0اطمینان 

  .مطالعه بیشتر از مردان بود
دهد که یبینی سازگاري زناشویی نشان مهاي پژوهش در بررسی نقش ابعاد شخصیت و جنسیت در پیشیافته :گیرينتیجه

بینی تواند سازگاري زناشویی را پیش نژندي و جنسیت میروان ،شناسیگرایی، دلپذیر بودن، وظیفههاي شخصیتی برونویژگی
  .کند

  جنسیت ،پنج عامل شخصیت، سازگاري زناشویی: هاکلیدواژه
  »29/06/1390: پذیرش  7/2/1390 :دریافت«

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج تربیتی و روانشناسی، روه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم گ .1
  0871- 3289413: تلفن ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجسنندج،  :دار مکاتبات عهده *

Email: ashaker@iausdj.ac.ir 

 

  مقدمه
ـ  عنوان زیربنایی امروزه خانواده همچنان به ن تـرین رک

اندرکاران تعلـیم و تربیـت   مورد توجه تمام دست ،جامعه
عنوان عامـل   خانواده را به ،سازمان بهداشت جهانی. است

افزایش سالمت و بهزیستی معرفی کرده  اجتماعی اولیه در
 ،هاي سازگاري در زندگی انسـان یکی از زمینه). 1(است 

کــه ازدواج موفــق و  جــا موضــوع ازدواج اســت تــا آن
مستلزم سطح پایداري از سـازگاري زوجـین    ،رضامندانه

عنـوان نظـام    توان بـه سازگاري زناشویی را می). 2(است 
خانواده یـا حتـی بخشـی از نیروهـاي تـأمین حیـات و       

 ،براساس نظریه الك و واالس. کننده خانواده دانست احیاء
سازي هر یک از زوجین  عنوان برون سازگاري زناشویی به

سازگاري ). 3(تعریف شده است در موقعیت زمانی معین 
طـور وسـیع در    هزناشویی یکی از اصطالحاتی است که ب

. گیـرد  مطالعات خانواده و زناشویی مورد استفاده قرار می
این اصطالح با بسـیاري از اصـطالحات دیگـر همچـون     

موفقیــت «، »شــادکامی زناشــویی«، »رضـایت زناشــویی «
ـ . مرتبط اسـت » ثبات زناشویی«و » زناشویی کـه   الیدر ح

اصطالحات قبلی هر کـدام تنهـا یـک بعـد از ازدواج را     
ســازگاري زناشــویی یــک اصــطالح  ،دهنــد نشــان مــی
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چندبعدي است که سـطوح چندگانـه ازدواج را روشـن    
کند و فرایندي اسـت کـه در طـول زنـدگی زوجـین       می
هـا، شـناخت   آید، زیرا الزمه آن انطباق سلیقه وجود می به

ـ  گیـري  د رفتـاري و شـکل  صفات شخصیتی، ایجاد قواع
از این رو سـازگاري زناشـویی   . اي استالگوهاي مراوده

سـازگاري  ). 4( یک فرایند تکاملی میان زن و شوهر است
هاي مختلف کیفیت زندگی از در روابط زناشویی بر جنبه

جمله سالمت روانی زوجین، رضایت از زندگی، رضایت 
طـول  از شغل و میزان درآمد، موفقیت تحصـیلی و حتـی   

اهمیت سـازگاري   ،گذارد و تحقیقات متعددعمر تأثیر می
سـازگاري و عملکـرد   ). 5-8(کنـد  ید میأیزناشویی را ت

اي چندبعدي است کـه ابعـاد مختلـف آن    سازه ،زناشویی
هـاي  در پـژوهش . توانند تغییرات متفاوتی داشته باشندمی

عنـوان عوامـل مـؤثر بـر      عوامل گونـاگونی بـه  ، مختلف
انـد کـه از جملـه ایـن     اشویی شناسایی شدهسازگاري زن
فـردي، عوامـل   -ايتـوان بـه عوامـل زمینـه    عوامل مـی 

در ). 9(هاي فردي اشاره کرد فرهنگی و ویژگی-اجتماعی
عنوان یکـی   ههاي فردي، متغیرهاي شخصیتی بمیان ویژگی

تحقیقـات  . از عوامل بر سازگاري زناشـویی مـؤثر اسـت   
هاي تجربـی   بینی پیش، دهند که عوامل شخصیتینشان می

عنوان سـازمان   شخصیت به. در سازگاري زناشویی هستند
هاي عاطفی، احساسی، شناختی و مفهـومی  درونی سیستم

فرد  هاي منحصر بهکننده واکنش فرد تعریف شده که تعیین
هاي مربـوط بـه   یکی از نظریه). 10(انسان به محیط است 

  ابعـــاد شخصـــیت، مـــدل پـــنج عـــاملی شخصـــیت
(Five-Factor Model of personality)  کـري  رابرت مـک 

(Robert Mc Crae)  و پل کوستا (Paul Costa) مدل . است
رنجـوري  افراد را به پـنج بعـد روان   ،عاملی شخصیت پنج

)N: Neuroticism(، گرایــی بــرون)E: Extroversion(، 
ــذیري، )C: Conscientiousness(شناســـی  وظیفـــه   دلپـ

)A: Agreeableness( پــذیري  انعطــاف و)O: Openness( 
هر یک از افراد برحسب ویژگی شخصـیتی  . کندتقسیم می

توانند نگـرش و گـرایش خاصـی    خود طبق این مدل می
نظریـه  . هاي مختلف زندگی داشـته باشـند  نسبت به جنبه

هـاي صـفات و همچنـین     شخصیت با استفاده از دیـدگاه 
 ،روانی اذعان دارنـد کـه شخصـیت    -هاي زیستی دیدگاه

ــیش  ــی در پ ــش حساس ــازگاري دارد  نق ــی س  .)11(بین
هاي زندگی و روابـط  هاي شخصیتی در تمام زمینه ویژگی

صـورت مسـتقیم    شـود و بـه  گر میاجتماعی انسان جلوه
ها اثر  عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرایندهاي ارتباطی زوج به

  .دهدها را تحت تأثیر قرار می گذارد و سازگاري آنمی
دهـد کـه   شـده نشـان مـی    هاي انجـام هشپیشینه پژو

ـ ویژگی ثرترین عوامـل  ؤهاي شخصیتی زوجین از جمله م
ثیرگذار بر میزان رضایت از زندگی است کـه در تبیـین   أت

اي اهمیت ویـژه  ،تغییرات رضامندي و سازگاري زناشویی
دهـد سـازگاري و رضـایت    هـا نشـان مـی   پژوهش. دارد

ـ بیشـترین تـأثیر را از ویژگـی    ،زناشویی اي شخصـیتی  ه
  ). 12-19(کند زوجین دریافت می

ناپذیر هسـتی   وجود تعارض در زندگی، بخش اجتناب
تواند جنبـه   این موضوع  هم می. دهد انسان را تشکیل می

مثبت و رشددهنده و هم جنبه منفی و تخریبی در روابـط  
ـ  . انسانی داشته باشد ثر بـر آن، یـک   ؤشناسایی عوامـل م

هـاي مثبـت    داري از جنبـه بـر  رهیافت مناسب جهت بهره
. هـا اسـت   هتعارض و جلوگیري از متالشی شدن خـانواد 

ر، تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه دو وذکمبنابر دالیل 
متغیر مهم شخصیت و جنسیت بر سازگاري زناشـویی در  

هـل دانشـگاه آزاد سـنندج صـورت     أبین دانشـجویان مت 
ـ  در این راستا فرضیه. گرفت ـ  هها و پرسش تحقیق ب وي  نح

تنظیم گردیـد تـا سـازگاري زناشـویی در قالـب مفهـوم       
هـاي   پرسش. هاي شخصیتی و جنسیتی تبیین گردد ویژگی

که آیا بین عوامل شخصـیتی و   از این مطالعه عبارت بودند
ســازگاري زناشــویی دانشــجویان رابطــه وجــود دارد و 
همچنین آیا بین زنـان و مـردان دانشـجو از نظـر میـزان      

  تفاوت وجود دارد؟  سازگاري زناشویی 
ــده   ــه عم ــژوهش از آن رو اســت ک ــن پ ــت ای اهمی

هاي  شده در این رابطه بر روي جمعیت هاي انجام پژوهش
و در مطالعات ) 23و  20(غیر ایرانی صورت گرفته است 

عمدتاً به بررسی  ،هاي ایرانیگرفته بر روي آزمودنی انجام
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صرفاً با رضـایت زناشـویی    ،رابطه خصوصیات شخصیتی
رداخته شده است و افراد مورد مطالعه غالباً یـا یکـی از   پ

هاي غیردانشـجو   شده و یا از جمعیت زوجین را شامل می
کـه   با توجه بـه ایـن  ). 15و  14، 6(است انتخاب گردیده 

تجربه بـودن   هاي دانشجو هم به لحاظ جوان و کم خانواده
هاي متعدد  و هم به لحاظ مشکالت مالی مجبورند استرس

هـاي   فردي را در مقایسه بـا سـایر گـروه    همنحصر ب و گاه
تواند در جهت  اجتماعی تحمل نمایند، پژوهش حاضر می

بخشی روابط خـانوادگی در   کارهاي استحکام شناخت راه
  .این قشر مهم از جامعه با ارزش باشد

  
  هامواد و روش

دانشـجویان مقـاطع کـاردانی،     ،جامعه آماري پژوهش
اي در سـال  شد و دکتراي حرفهکارشناسی ار کارشناسی،

دانشـگاه آزاد اسـالمی   ) نیمسال دوم( 1388-89تحصیلی 
حجـم  . نفـر بـود   15000کردستان بودند که تعداد آنـان  

بـود  ) زن و شـوهر (زوج از دانشجویان  224نمونه شامل 
. آمـد دست  هب) Cochran(که با استفاده از فرمول کوکران 

. اي بوددومرحلهاي خوشه ،گیري این پژوهش روش نمونه
سـه   ،اي گیـري خوشـه   در ابتدا با استفاده از روش نمونـه 

از میـان پـنج   ) سنندج، سقز و مریـوان (واحد دانشگاهی 
پس از شناسایی دانشـجویان متأهـل   . واحد انتخاب شدند

زوج از  224تعـداد   ،گیري ساده با استفاده از روش نمونه
گیـري   نـه علت اسـتفاده از روش نمو . شدند ها انتخاب  آن

صـورت   این است که در ابتدا لیست دانشجویان متأهل به
از همین دلیل ابتدا بـا اسـتفاده    کامل در اختیار نبوده و به

سه واحد دانشگاهی انتخـاب   ،اي گیري خوشه روش نمونه
دانشگاهی  سپس در هر واحد. شدند تا نمونه محدود گردد

زوج  224براساس لیست دانشجویان، متأهلین شناسـایی و  
گیري تصادفی بـدون جـایگزینی انتخـاب     مونهنصورت  به

پرسشنامه  ،آوري اطالعات در این پژوهش ابزارجمع .شدند
وآزمـون سـازگاري زناشـویی    ) NEO-FFI(کوتـاه  نئوفرم 

) Lock–Wallace Marital Adjustment Test(واالس  -الك
گویه براساس مقیاس  60پنج عاملی نئو از  پرسشنامه .بود

تهیـه شـده   ) کـامالً مخـالفم   5کامالً موافقم و  1( لیکرت
گویـه آن یکـی از پـنج عامـل بـزرگ       12است که هـر  

ــیت  ــه  (شخص ــازي، وظیف ــی، همس ــی، برونگرای شناس
گیري و نمرات هر را اندازه) خویی و گشودگیآزرده روان

شـود و در نهایـت پـنج نمـره     عامل جداگانه محاسبه می
ـ   . آیـد دسـت مـی   هب ) بازآزمـایی (ار نتـایج ضـرایب اعتب

 3اي از دانشجویان آمریکایی به فاصله پرسشنامه در نمونه
گزارش شده اسـت، ضـریب پایـایی     75/0-83/0ماه بین 

ــوالنی  ــاله 6(ط ــاس) س ــراي مقی ــوروزگرایی،  ب ــاي ن ه
، و بـراي دو  68/0-83/0گرایی و گشودگی در دامنه  برون

یب ترت به) با فاصله دو سال(شناسی رگه همسازي و وظیفه
ــا  ضــرایب . گــزارش شــده اســت 63/0و  79/0برابــر ب

همسایی درونی براي دانشجویان ایرانـی در هـر یـک از    
گرایی، گشودگی، همسـازي و  هاي نوروزگرایی، برونرگه

 و 68/0، 56/0، 73/0، 86/0ترتیب برابر با  شناسی بهوظیفه
 56/0-87/0هـا بـین    و ضرایب همبستگی درونی آن 87/0
بررسی روایی همزمـان پرسشـنامه از   . ستدست آمده ا به

طریق همبستگی بین دو فرم گزارش شخصـی و ارزیـابی   
بـراي   66/0براي رگه همسازي تـا   45/0گر، بین مشاهده

  ).20(گرایی بوده است برون
واالس نیـز یــک   -آزمـون سـازگاري زناشــویی الك  

منظـور   دهی کوتـاه اسـت کـه بـه     پرسشنامه خودگزارش
وري ازدواج طراحـی شـده و    کـنش  گیري کیفیـت اندازه

شده در این زمینـه   کاربرده گیري بهترین ابزار اندازهمعمول
مـاده اسـت کـه     15این آزمون حاوي  ).22 و 21(است 

دهنـده بـا همسـر خـود در      حد پاسخ دهند تا چهنشان می
هــایی کــه در ســازگاري  خصــوص تعــدادي از فعالیــت

آزمون بایسـتی   .زناشویی نقش بنیادین دارند، موافق است
طور جداگانه تکمیل شـود و   وسیله هر یک از زوجین به به

گیري کلی سازگاري زناشویی بر ترتیب امکان اندازهبدین
پایـه اداراك بــین فــردي از روابـط زناشــویی را فــراهم   

 2-158تواند از دامنه نمرات این آزمون می). 21(آورد  می
ـ  ،نمرات پایین. باشد سـازگاري   ،االناسازگاري و نمرات ب

دهنـده   نشـان  100تـر از  دهد و نمرات پـایین را نشان می
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آزمـون ســازگاري  . تنیـدگی در روابـط زناشـویی اسـت    
عنـوان ابـزار معتبـر     زناشویی در ادبیات روانشـناختی بـه  

بینـی  گیري رضایت از ازدواج و مقیاسی براي پیشاندازه
 بـا این آزمون ). 24 و 23(شود سازگاري آینده شناخته می

را نشـان   درصـد  90کاربرد روش دو نیمه کردن، اعتبـار  
همچنین این آزمون با ایجـاد تمـایز واضـح و    . داده است

انـد و  خـوبی سـازش یافتـه    آشکار بین همسرانی کـه بـه  
هایی که در ازدواج خود دچار تنیدگی هستند، روایـی   آن

ایـن آزمـون توسـط    ). 25(بسیار باالیی نشان داده اسـت  
ترجمـه و روي یـک نمونـه از    ) 1379و  1997(مظاهري 

  ).26(هاي ایرانی به کار برده شده است  زوج
  

  هایافته
عنـوان متغیرهـاي    رابطه ابعاد شخصـیت و جـنس بـه   

عنـوان متغیـر مـالك بـا      بین با سازگاري زناشویی به پیش
. استفاده از تحلیل رگرسیون مـورد بررسـی قـرار گرفـت    

ـ     یون سـازگاري  نتایج تحلیل واریـانس مربـوط بـه رگرس
ـ ارا 1 زناشویی بر ابعاد شخصـیت در جـدول   ه گردیـده  ی

  . است
) 546/14(شـده   مشـاهده  Fبراساس این نتایج، میـزان  

درصد واریانس مربوط بـه   28و ) P>01/0(معنادار است 
سازگاري زناشویی توسط ابعاد شخصیت و جنسیت تبیین 

 دار بودن رگرسـیون  با توجه به معنا). =287/0R2(شود  می

سازگاري زناشویی بر ابعاد شخصیت و جنسیت، ضـرایب  
  .ارایه گردیده است 2بینی در جدول  مربوط به معادله پیش

بینـی   ضرایب رگرسیون هر یک از شـش متغیـر پـیش   
، دلپـذیربودن  )P>05/0(دهـد کـه برونگرایـی     نشان مـی 

)01/0<P(شناســـی  ، وظیفـــه)01/0<P (نژنـــدي  ، روان
)01/0<P(   و جنسیت)05/0<P (توانند واریانس متغیر  می

 .صـورت معنـادار تبیـین کننـد     سازگاري زناشویی را بـه 
 tبا توجه بـه آمـاره   ) =204/0B(ضریب تأثیر برونگرایی 

توانـد   مـی  95/0دهد که برونگرایی بـا اطمینـان    نشان می
. بینـی کنـد   تغییرات مربوط به سازگاري زناشویی را پیش

عناي آن این است این ضریب داراي تأثیر مثبت است و م
میزان برونگرایی اضافه شـود مقـدار    که اگر یک واحد به

. شـود  بر نمره فرد در سازگاري زناشویی اضافه می 20/0
بـا  ) =638/0B(همچنین ضریب تأثیر متغیـر دلپـذیربودن   

دهد که متغیـر دلپـذیربودن بـا     نشان می Tتوجه به آماره 
زگاري توانـد تغییـرات مربـوط بـه سـا      می 99/0اطمینان 

این ضریب داراي تأثیر مثبـت  . بینی کند زناشویی را پیش
میـزان   است و معناي آن این است که اگر یک واحـد بـه  

بـه نمـره فـرد در    0/ 64دلپذیربودن اضافه شـود مقـدار   
ــأثیر . شــود ســازگاري زناشــویی اضــافه مــی ضــریب ت

نشـان   Tبا توجه بـه آمـاره   ) =265/0B(شناسی نیز  وظیفه
ـ  می  توانـد  مـی  99/0شناسـی بـا اطمینـان     هدهد که وظیف

. بینـی کنـد   تغییرات مربوط به سازگاري زناشویی را پیش
  

  هاي شخصیت بر سازگاري زناشویی نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ویژگی -1 جدول
  F(  2R(سطح معنادار  F  سطح معنادار  b β  t  متغیر  گام
  % 8  287/0  56/80  000/0  546/14  40/0  08/1   شناسی  وظیفه  1

2  
  00034/0  70/5  32/0  90/0   شناسی  وظیفه

83/53  00045/0  4/23 %  
  00032/0  89/5  32/0 87/0  دلپذیربودن

3  
  0008/0  89/4  43/0  67/0   شناسی  وظیفه

  0003/0  76/4  32/0  72/0  دلپذیربودن  % 7/26  00003/0  67/43
  006/0  276/0  15/0  34/0  نژندي روان
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بینی سازگاري زناشویی بـا اسـتفاده از    رایب معادله پیشض -2 جدول
  ابعاد شخصیت و جنس

 دار امعن  t  سازگاري زناشویی  مدل

  021/0  318/2  204/0  برونگرایی
  001/0  520/5  638/0  دلپذیربودن

  007/0  737/2  265/0   شناسی  وظیفه
  163/0  - 399/1  - 111/0  پذیري انعطاف

  004/0  - 897/2  - 327/0  روان نژندي
  009/0  208/3  431/0  جنسیت

  
این ضریب نیز داراي تأثیر مثبت است و معنـاي آن ایـن   

شناسی اضافه شود  است که اگر یک واحد به میزان وظیفه
نمره فـرد در سـازگاري زناشـویی افـزایش      26/0مقدار 

نیـز بـا   ) =B-327/0(نژنـدي  ضریب تـأثیر روان . یابد می
نژندي با اطمینـان   اندهد که رو نشان می T هتوجه به آمار

تواند تغییرات مربوط به سـازگاري زناشـویی را    می 99/0
ثیر منفی است و معناي أاین ضریب داراي ت. بینی کند پیش

نژندي اضافه  میزان روان آن این است که اگر یک واحد به
سـازگاري زناشـویی    از نمـره فـرد در   33/0شود مقدار 
ـ    . یابد کاهش می ر جنسـیت  همچنـین ضـریب تـأثیر متغی

)436/0B= ( با توجه به آمارهT دهـد کـه متغیـر     نشان می
توانـد تغییـرات مربـوط بـه      مـی  99/0جنسیت با اطمینان 

ایـن ضـریب داراي   . بینی کند سازگاري زناشویی را پیش
ثیر مثبت است و معناي آن این است که اگر یک واحـد  أت

به نمـره فـرد در    44/0میزان جنسیت اضافه شود مقدار  به
که براي  با توجه به این. شود زگاري زناشویی اضافه میسا

کد یک براي مردان و کد دو بـراي زنـان    ،متغیر جنسیت
تعریف شده است معنـی آن ایـن اسـت کـه سـازگاري      

  . زناشویی زنان بیشتر از مردان است
  

  بحث
هاي پژوهش در بررسی نقش ابعـاد شخصـیتی و   یافته

دهد که نشان می بینی سازگاري زناشوییجنسیت در پیش
ــرونویژگــی ــودن، هــاي شخصــیتی ب ــذیر ب ــی، دلپ گرای

بینی سازگاري نژندي و جنسیت با پیششناسی، روان وظیفه

نتایج ایـن پـژوهش در خصـوص    . زناشویی ارتباط دارد
گرایی که شامل اجتماعی بـودن و  ویژگی شخصیت برون

ورزي، نیـاز بـه    صفاتی مثل سرزندگی، شـادابی، جـرأت  
یجان و تحـرك اسـت بـا برخـی از تحقیقـات      فعالیت، ه

شــده در زمینــه رضــایت از زنــدگی و ســازگاري  انجــام
 و 30 ،29، 28، 27، 25، 15 ،11(زناشویی همخوانی دارد 

نمرات باال در عامل برونگرایی با تجربـه هیجانـات   ). 31
ــت از وضــعیت ســالمت عمــومی،   ــابی مثب مثبــت، ارزی

م أبـاالتر تـو  کارکردهاي جسمی بهتر و رضایت زنـدگی  
ـ  ). 32(است  آمـده در خصـوص امکـان     دسـت  هنتـایج ب
اسـاس عامـل شخصـیتی     بینی سازگاري زناشویی بر پیش

دلپذیر بودن که صداقت، نوعدوستی و همدردي را در بر 
شـده همخـوانی دارد    هاي انجـام دارد با برخی از پژوهش

دلپـــذیر بـــودن از متغیرهـــاي ). 34 و 33، 28، 18، 11(
رضایت زناشویی است و  ده قوي سازگاري وکنن بینی پبش

عنوان یک فرایند درون شخصیتی، تأثیر مهمی بر کیفیت  هب
  ).34(روابط بین شخصی نزدیک دارد 

شناسی نشانگر ثبات و پایداري عامل شخصیتی وظیفه
توانـد میـزان   خوبی می ازدواج در میان زوجین است و به

یـن عامـل   ا). 35(بینـی نمایـد   سازگاري زوجین را پیش
شامل کوشش منظم براي اهداف و پیروي جدي از اصول 

توان به سعی آنان براي داشتن روابط زناشویی است و می
ـ ). 27(پایدار و مثبت امیدوار بود  آمـده در  دسـت  هنتایج ب

مــورد ایــن ویژگــی شخصــیتی بــا برخــی از تحقیقــات 
ــام ــاهنگی دارد   انج ــده هم ــدي روان). 15 و 11(ش نژن

این بعـد از  . ده منفی سازگاري زناشویی استکنن بینی پیش
هاي شخصیتی شامل حساسیت بـه داشـتن عقایـد    ویژگی

غیرواقعی، کنترل ضعیف امیال و تمایل به تجربه پریشانی 
شــناختی بــه شــکل اضــطراب، خشــم، افســردگی، روان

در تبیین . اي از هیجانات منفی استخجالت، تنفر و دامنه
ـ  این یافته پژوهش مـی  هـاي  اره کـرد کـه زوج  تـوان اش

نژند داراي عواطف منفی هستند و تمایل بیشتري بـه   روان
پذیري دارند بنابراین معمـوالً سـطح   گري و آسیبتکانش

چنـین   .دهـد سازگاري زوجین را تحت تـأثیر قـرار مـی   
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رفتارهایی سطح رضایت و سازگاري زوجـین را کـاهش   
نتایج پـژوهش در خصـوص تـأثیر جنسـیت بـر      . دهدمی

دهد که زنـان در مقایسـه بـا    اري زناشویی نشان میسازگ
ــردان ــد  ،م ــتري دارن ــویی بیش ــازگاري زناش ــایج  .س نت
در  .شده در این زمینـه متنـاقض اسـت    هاي انجام پژوهش

ها میزان رضایت و سازگاري مردان از زنان  برخی پژوهش
در تبیـین ایـن یافتـه     ).36-38(بیشتر گزارش شده است 

هاي اول ازدواج این  توجه به سال توان اشاره کردکه بامی
هـاي   همچنـین ایفـاي نقـش    جوانی آنان و دانشجویان و

سازگاري زنان مورد مطالعه در ایـن   اجتماعی در جامعه،
  .پژوهش بیشتر است

  گیرينتیجه
هاي پژوهش در بررسی نقش ابعـاد شخصـیت و   یافته

دهد که بینی سازگاري زناشویی نشان میجنسیت در پیش

ــرونهــاویژگــی ــودن، ي شخصــیتی ب ــذیر ب ــی، دلپ گرای
توانـد سـازگاري    نژندي و جنسیت میشناسی روان وظیفه

اسـتفاده از آزمـون    هرچنـد  .کنـد  بینـی زناشویی را پیش
عنوان یک مقیاس سنجش شخصیتی در  به NEOشخصیتی 

رسد اما با توجه به  وسعت نظر می همشاوره ازدواج مفید ب
هـا و   انجام پژوهش ،جینکیفیت تعامالت و روابط بین زو

هاي شخصـیتی بـا    هاي بیشتر در خصوص ویژگیبررسی
  .سازگاري زناشویی الزم است

  
  تشکر و قدردانی

وسیله از شوراي محترم پژوهشـی دانشـگاه آزاد   بدین
  . کمال تشکر و امتنان را دارد ،اسالمی واحد سنندج
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