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 چکیده                     

تاهل م ن در زنانبررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت مندی زناشویی با سالمت روا هدفبا  حاضر پژوهش 

به تنها  که متاهلان زنکلیه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل  ،پژوهشروش  شد.انجام شهرستان ساری 

مونه ننه با استفاده از روش به منظور تعیین نموبود. ، مراجعه نموده 1400سال  اولدر شش ماه  بهداشت شهرستان ساریمرکز 

ن سالمت روای پرسشنامه ها، یاندازه گیرابزار ام متاهل به عنوان نمونه انتخاب شدند. نفر از زن 148گیری در دسترس تعداد 

GHQ 28، (1979گلدبرگ و هیلیر)،  شخصیتی ویژگی هایNEO-FFI دی زناشویی و رضایتمن ،(1986)مک کر  کاستا و

افته . یشد نجاما( حلیل رگرسیونیو ت سونآمار استنباطی)همبستگی پیراز داده ها  تجزیه و تحلیل به منظور  ( بود.1990انرویچ )

 تی برونیژگی های شخصیرابطه معنی دار منفی و و زنان متاهل روان سالمت با گرایی نوروز شخصیتی ها نشان داد ویژگی

 ارد. همچنیند ی دار مثبترابطه معن زنان متاهل روان سالمت پذیرش و رضایتمندی زناشویی با خودآگاهی، سازگاری، گرایی،

 رتقد ن متاهلاشویی زناو رضایتمندی زن خودآگاهی به استثنای شخصیتی های ایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد ویژگینت

 دارد. را آنان روان سالمت کنندگی بینی پیش
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 ه مقدم

یکی از اساسی ترین نهادهای جامعه خانواده است. ساختار فرهنگی، اجتماعی جامعه با خانواده شکل می گیرد و هر قدر توانایی 

می یابد و احتمال رفتارهای آسیب زا در خانواده کاهش  خانواده در اداره زندگی بیشتر باشد، سطح سالمت جسمی وروانی افزایش 

دواج بهترین و سالم ترین شیوه رهایی از تنهائی، دست یافتن به آرامش، محبت، عشق و پشت سر . از(1،2003)مارلومی یابد

های زندگی زناشویی آگاه باشند و این انتخاب به  گذاشتن راه پر فراز و نشیب زندگی است. مشروط بر اینکه زوجین به مهارت

توام با خوشبختی بهره مند  انند از مواهب یک زندگی موفق ودرستی انجام شده باشد. دانایی کلید توانایی است و کسانی می تو

ازدواج از ضروریات زندگی انسان به شمار می رود و هدف (.2004را بدانند)فینچام و همکاران،  شوند که شیوه برخورد درست با آن

سال  50درصد مردم باالی  80 در اکثر کشورها بدون توجه به دین و فرهنگ،بیش از ها و نیازهای بی شماری را تامین می کند.

از جمله یکی از مهمترین اهداف ازدواج می توان سالمت و امنیت فردی و اجتماعی و سرانجام  (.2،2020کانتر ازدواج کرده اند)بلک

 رینمهمت ازدواج همچنین،. (1400به نقل از علیزاده فرد و رزاقی، 3،2020)فردریکسوناجتماعی را نام برد -تامین نیازهای روانی

 روانی و عاطفی بهزیستی سطح افزایش موجب و (4،2019بورک کارمانز، )کاپن، نموده فراهم را زوجین اجتماعی حمایت منبع

 اصلیترین نیز از ازدواج رضایتمندی است؛ فرد هر زندگی در تصمیم مهمترین ازدواج، که همانطور (.2020کانتر، بلک)خواهد شد

بعالوه خانواده اساسا یک کانون .(239 براتی، عالءالدینی، است)جهاندوست، روانشناختی سالمت و زندگی کیفیت تعیین کننده عامل

کمک، تسکین، التیام و شفابخشی است. کانونی است که باید فشارهای روانی وارد شده بر اعضای خود را تخفیف دهد و راه رشد و 

سازنده ای برای اعضای خود باشد و نیازهای جسمی و روانی آنها را شکوفایی آنها را هموار کند. اگر محیط خانواده، محیط سالم و 

 (.1385، نوده و همکاران برآورده کند، کمتر ممکن است به نهادهای خارج از خانواده احتیاج پیدا کند)احمدی

ند بررسی و شناخت با توجه به اهمیتی که جوامع امروزی برای تداوم و بقاء سالمت و بهداشت روانی افراد جامعه قائل هست   

عواملی که منجر به پایداری و موفقیت ازدواج و سالمت روان می گردند، ضروری به نظر می رسد. افراد در طول زندگی با فراز و 

نشیب هایی همراه هستند و ممکن است با بحران های شدید از جمله بیماری های جسمی و روانی روبه رو شوند، اما این نکته نیز 

است که بحران ها و آسیب ها بر تمام افراد با یک شدت و به یک صورت تاثیر نخواهند گذاشت، برخی از افراد پس از قابل توجه 

برخورد با درد و رنج و مشکل نه تنها افسرده، عصبانی و ناتوان به نظر نمی رسند بلکه شرایط را به سمت بهبودی و زندگی طبیعی 

آسیب های زندگی زناشویی، مجموعه عواملی است که باعث ایجاد  (.2006، 6از کاندلی ؛ به نقل1992، 5مدیریت می کنند)بولمن

تعارض و اختالفات زناشویی می شود، میزان خشنودی و سازگاری زوجین را کاهش می دهد، مانع عملکرد بهنجار زندگی زناشویی 

 (.1385می گردد و گاهی به طالق و جدایی منجر می شود)رحمت اللهی و همکاران، 

سالمت روان، یکی از مهم ترین عوامل موثر در ارتقا و تکامل انسان محسوب می شود. سازمان بهداشت جهانی، سالمت روانی را 

توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی و جسمی تعریف می کند و آن را قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، 

اجتماعی، حل منطقی تضادها و تمایالت شخصی در نظر می گیرد. سالمت روان در واقع جنبه ای از تغییر و اصالح محیط فردی و 

مفهوم کلی سالمت است و متکی بر روش ها و تدابیری است که برای جلوگیری از ابتال به بیماری های روانی، درمان و توانبخشی 
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ب بودن و اطمینان از کارآمدی خود، اتکا به خود، ظرفیت رقابت آنها به کار می رود. مفهوم سالمت روان شامل احساس درونی خو

 (.2006، 1و خود شکوفایی توانایی های بالقوه فکری و هیجانی است)خاقانی و همکاران

ویژگی های شخصیتی افراد می تواند الگوهایی برای پیش بینی رفتار و حالت های روانی آنان فراهم آورد و تفاوت های فردی     

امل مهم است که نشان می دهند چرا برخی از افراد بهتر از دیگران با شرایط و متغیرهای محیطی کنار می آیند و از سطوح آنان ع

 (.2005؛ به نقل از یارمحمدیان، 1998، 2مختلف انگیزش، رضایت و سالمت روان برخوردار هستند)رولینسون و همکاران

از یک سو و پیچیده تر شدن درک رفتارها و انگیزه های انسانی از سوی دیگر  در زندگی امروزی افزایش فشارها و تنش ها    

موجب شده تا شناخت ویژگی های شخصیت و چگونگی برانگیخته شدن انسان ها در شرایط ناگوار از جمله مباحث مطرح در 

(، 1987)3وستا و مک کریروانشناسی باشد. ویژگی های شخصیتی یکی از عوامل تاثیر گذار بر رضایت مندی زوجی است. ک

شخصیت را متشکل از پنج عامل اصلی  می دانند، فرض بر این است که این پنج عامل بسیاری از ویژگی های شخصیتی را 

پوشش می دهند، گرایش عصبی بودن)بی ثباتی هیجانی( با خشم، اضطراب و افسردگی همراه است و برون گرایان نیز تمایل به 

می دارند. شخص وظیفه مدار با سخت کوشی، انضباط و جدیت مشخص می شود. فرد موافق، اساسا با فعالیت های جسمی و کال

تواضع، همدلی، بخشندگی، مهربانی، سخاوت، نوع دوستی و اعتماد ورزی مشخص می شود و در نهایت، باز بودن نیز با ویژگی 

خسروی و  (.1390فاضل و همکاران، های مانند عالیق هنری، فرهنگی، خالقیت و خردورزی قابل تشخیص است)

به گری بهزیستی ذهنی بررسی تأثیر نگرش مذهبی بر نگرش به خیانت زناشویی با میانجی( در پژوهشی با عنوان 1398همکاران)

که تأثیر نگرش مذهبی بر نگرش به خیانت زناشویی منفی معنادار و تأثیر بهزیستی ذهنی بر نگرش به این نتیجه دست یافتند که 

خیانت زناشویی منفی معناداری بود. هم چنین بهزیستی ذهنی میانجی تأثیر نگرش مذهبی بر نگرش به خیانت زناشویی بود، به 

نتایج پژوهش امیدی و  .تواند نگرش به خیانت زناشویی را کاهش دهدعبارتی نگرش مذهبی با اثرگذاری بر بهزیستی ذهنی می

های آن اعم از انسجام اجتماعی، پذیرش، داری بین سالمت اجتماعی و مؤلفهو معنیکه همبستگی مثبت ( نشان داد 1397راد)

ها ساکن شهر آستارا وجود دارد. با توجه به یافتهمشارکت، انطباق و شکوفایی اجتماعی با سازگاری زناشویی دربین بانوان متأهل 

ریزی دقیق باشد و ضرورت برنامهم بر سازگاری زناشویی میتوان بیان کرد که ابعاد سالمت اجتماعی از متغیرهای اثرگذار مهمی

ها نشان ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافتهکند. برای تحلیل دادهجهت تقویت ابعاد سالمت اجتماعی را آشکار می

داری وجود دارد. ابطه مثبت و معنیدهد بین ابعاد سالمت اجتماعی و سازگاری زناشویی در بین زنان متأهل ساکن شهر آستارا رمی

وجود ندارد، داری های مشترک زندگی زناشویی رابطه معنیای بین سن و فاصله سنی زوجین و بین سالزمینهاز بین متغیرهای 

همچنین حیدرنژاد و  .دارد وجود داریمعنی تفاوت زوجین اجتماعی –ولی بین سازگاری زناشویی برحسب پایگاه اقتصادی

که ند تباط بین پنج عامل بزرگ شخصیت با رضامندی زناشویی نشان دادربررسی ا( در پژوهش خود با عنوان 1397ران)همکا

رضایت زناشویی با برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، توافق و باوجدان بودن همبستگی مثبتی داشته اما با نوروزگرایی 

ن حاکی از آن است که در بحث رضایت زناشویی ارزیابی تأثیر چهار عامل به عبارت دیگر نتایج رگرسیو. همبستگی منفی دارد

شخصیت یعنی برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، توافق، باوجدان بودن )بطور مثبت( اما در عامل شخصیت نوروزگرایی )بطور 

شخصیت توجه بیشتری معطوف  منفی( پیش بینی می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود در رضایت زناشویی، به ویژگی های

شود، چراکه آگاهی زن و شوهر از ویژگی های طرف مقابل منجر به درک بهتر همدیگر و نیز افزایش رضایت زناشویی سبب قوام و 
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(، پژوهشی با عنوان اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی و حل تعارض بر 2009)1کاراهان .دوام خانواده ها را در پی خواهد داشت

تعارضات زناشویی در ترکیه انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد که یکی از علل تعارضات زناشویی، ناتوانی و ضعف مهارتهای  کاهش

زوجین در کنترل اختالفات و حل آن ها بوده و مداخالتی که منطقا بر اساس نقص در مهارت های ارتباطی انجام شود، تا حدود 

 می شود. زیادی موجب کاهش تعارضات زناشویی 

(، پژوهشی با عنوان اثر طوالنی مدت آموزش برنامه های ارتباطی زن و شوهر انجام داد. نتایج حاکی از آن است 2009)2جوانینگ   

که انجام گفتگوی سازنده و شفاف در مورد تعارض ها و دور شدن از موضوع اصلی اختالف، باعث می شود که زن و شوهر کمتر 

ن به زیر مجموعه ی خود احساس ضرورت کنند و در نتیجه باعث کاهش جلب حمایت فرزند از طرف هر برای وارد کردن فرزندا

 کدام از آنها می شود. 

پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر تعارضات زناشویی بر سالمت روان و حمایت اجتماعی به منظور  ،(2009)3کایلیان و سییگوک    

یت اجتماعی وسالمت روان زوجین در مالزی انجام دادند. نتایج نشان داد روشی که در آن بررسی تاثیرات تعارضات زناشویی بر حما

می کنند، بر سالمت روان آنها تاثیر می گذارد. هم چنین، توانایی زوجین در برخورد  زوجین با کشمکش ها و تعارضات خود برخورد

ین معنی که یک شخص با یک روش بهتر پرداختن به تعارض با تعارضات با حمایت اجتماعی درک شده ی آنها ارتباط دارد. به ا

 حمایت اجتماعی بیش تر و بهتر، به احتمال زیاد، دارای سالمت روان باالتری است.

 اذ یک رویکرد جامعمر به اتخصصین او جلب توجه بیشتر متخ ازدواجبنابراین، با توجه به ابعاد روان شناختی، فرهنگی و اجتماعی    

ندی ن رضایت میا بین و توانبخشی سالمت روانی، پژوهش حاضر گامی است جهت پاسخ گویی به این سوال که آنگر در درما

 شهرستان ساری رابطه وجود دارد؟ متاهلویژگی های شخصیتی با سالمت روان در زنان و زناشویی 

 روش

در هرستان ساری شمرکز بهداشت به که  متاهلکلیه زنان جامعه آماری است. همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهشروش  

به عنوان نمونه انتخاب نفر  148 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد ، مراجعه نموده 1400سال  اولشش ماه 

 شدند.

 ابزار گردآوری داده ها 

 :GHQ 28 پرسشنامه سالمت روان

باشد، گانه میهای چهارپرسش در مقیاس 28( که حاوی 1979هیلیر)به منظور سنجش سالمت روانی از پرسشنامه گلدبرگ و     

تا  1در این خرده مقیاس)که از سؤال  های جسمانی:نشانه -1بود.  چهار خرده آزموناین پرسشنامه دارای استفاده شده است. 

است، مورد بررسی قرار  شود( وضعیت سالمت عمومی و عالئم جسمانی که فرد در یک ماه گذشته تجربه کردهرا شامل می 7

های بالینی شود( عالئم و نشانهرا شامل می 14تا  8در این خرده مقیاس)که از سوال  اضطراب و اختالل خواب: -2 گیرد.می

در این خرده  کارکرد اجتماعی: -3گیرد.خوابی، تحت فشار بودن، عصبانیت و دلشوره مورد بررسی قرار میاضطراب شدید، بی

شود( توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت  در انجام وظایف، احساس  را شامل می 21تا  15سؤال مقیاس)که از 

در این  عالئم افسردگی: -4گیرد.مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیت های روزمره زندگی مورد بررسی قرار می

                                                      
1 - Karahan 

2 - Juanyng 

3 - Kaylyan & Syyguk 
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ارزشی، نا امیدی، احساس شود( عالئم اختصاصی افسردگی از قبیل احساس بیرا شامل می 28تا  22خرده مقیاس)که سوال های 

 کشی، ناامیدی، آرزوی مردن و ناتوانی در انجام کارها مورد بررسی قرار می گیرد.ارزش بودن زندگی، افکار خودبی

 :NEO-FFIشخصیتی  پرسشنامه

سوال( که پنج زمینه اصلی شخصیت را  60وال( و فرم کوتاه)س 240این پرسشنامه، یک آزمون شخصیتی است با دو فرم بلند)     

با توجه به پیچیدگی و طوالنی  پذیرش.مورد ارزیابی قرار می دهد که عبارتند از: نوروزگرایی، برونگرایی، سازگاری، خودآگاهی و 

روند سریع در  رورتعامل بزرگ شخصیت و ض 5وجود ابعاد جزئی و متعدد در هر یک از صفات مربوط به  NEO-PI-Rبودن 

مواقع الزم، و مهمتر از همه عدم تمایل آزمودنی ها در پاسخ دادن به ابزاری طوالنی در موقعیت های بالینی و پژوهشی، نسخه 

ماده است که بر  60طراحی شد. این پرسشنامه شامل  1(FFI -NEOعاملی) 5، با عنوان پرسشنامه R-PI-NEO کوتاهی از

اجرا شده بود، به دست آمده است. در این پرسشنامه، برای هر عامل،  1986که در سال  NEO-PIت اساس تحلیل عاملی نمرا

آیتم وجود دارد که این آیتم ها با توجه  به دارا بودن بیشترین بار عاملی در ارتباط با صفت مورد نظر، انتخاب شده اند. پاسخ  12

)کامالً مخالف، مخالف، بی تفاوت، موافق، کامالً موافق( امکان پذیر است. درجه ای 5دهی به این آیتم ها در غالب مقیاس لیکرتی 

همسانی  NEO- FFI، نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر مقیاس های NEO- FFIدر خصوص پایایی عوامل 

)برای روان آزرده 89/0ا )برای توافقی بودن( ت68/0( ضریب آلفای بین 1992)2درونی خوبی دارد، برای مثال، کوستا و مک کری

عامل در دامنه ای از  5( هم حاکی از آن است که آلفای کرونباخ این 1994)3گرایی( گزارش می کند. مطالعه هلدن و فکن

( نیز حاکی از آن است که 1995)4)برای روان آزردگی( قرار دارد. نتایج مطالعه مورادیان و نزلک87/0)برای پذیرا بودن( تا 73/0

، 75/0، 84/0نباخ روان آزردگی، برون گرایی، پذیرا بودن، توافقی بودن و مسؤلیت پذیری به ترتیب عبارت است از: آلفای کرو

 .83/0و  75/0، 74/0

 :رضایت زناشویی انرویچپرسشنامه       

استفاده شده ( 1990رضایت زناشویی انرویچ)استاندارد  رضایت مندی زناشویی از پرسشنامه در این پژوهش، جهت سنجش میزان    

ماده می باشد. هریک از مقیاس های این پرسشنامه، در ارتباط با یکی از جنبهه ههای مههم زنهدگی      47است. این پرسشنامه شامل 

زناشویی است. ارزیابی این جنبه ها در درون یک رابطه زناشویی، می تواند مشکالت بالقوة زوج ها را توصیف کند یا می تواندزمینه 

ندی و تقویت آنها را مشخص نماید. این ابزار، همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تشخیص بهرای زوج ههایی کهه در    های نیروم

جستجوی مشاورة زناشویی یا به دنبال تقویت رابطه  زناشویی شان هستند، مورد استفاده قرار گیرد. فرم اصلی پرسشنامه رضامندی 

 10سؤال دارد، بقیه مقیاس ها شهامل   5تشکیل شده است که به جز مقیاس اول آن که مقیاس  12سؤال و  115زناشویی انریچ از 

سهؤالی آن را   15سؤال است. با توجه به طوالنی بودن آن فرم های متعددی از آن استخراج شده اسهت. اولهین بهار اولسهون، فهرم      

گزینه ای  5جاد گردید. پاسخ به سؤال به صورت سؤالی آن ای 25سؤالی آن ساخته شد و در اواخر فرم  47معرفی نمود و سپس فرم 

کامال موافق ، موافق، نه موافق و نه مخالف ، مخالف و کامال مخالف است. نمره محاسبه شده برای پرسشنامه انریچ از نوع مقیاس 

t  د همسران، نمره ههای  نشانگر نارضایتی شدی 30می باشد. نمره های کمتر از  10و انحراف استاندارد  50است که در آن میانگین

 60نشانگر رضایت نسبی و متوسط همسران، نمره های بهین   60تا  40نشانگر عدم رضایت همسران، نمره های بین  40تا  30بین 

                                                      
1 - NEO- Ffive Factor Inventory 

2 - Costa P.T, Jr & McCrae R.R 

3 - Holden R.R.& Fekken G.C 

4 - Mooradian T.A & Nezlek, J.B 
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نشانگر رضایت فوق العاده همسران از روابط زناشویی است )جهوانمرد،   70نشانگر رضایت زیاد همسران و نمره های باالتر از  70تا 

1386.) 

حلیهل  ی پیرسهون و ت جهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعهه آمهاری از آزمهون همبسهتگ    منظور تجزیه تحلیل داده ها به 

 رگرسیونی استفاده شد.

 یافته ها
 رابطه دارد.متاهل : ویژگی شخصیتی نوروز گرایی با سالمت روان زنان 1فرضیه 

 
 ن: بررسی همبستگی بین نوروزگرایی با سالمت روا1جدول 

    α 
ب

r df
 

 شاخص های آماری          r Nم

 متغیرها

 سالمت روانی و نوروزگرایی 148 87/0 146 159/0 05/0

 

( و درجه آزادی  α=05/0درصد) 95( در سطح اطمینان rم =87/0چون ضریب همبستگی محاسبه شده) با توجه به جدول فوق

146=df
 

=159/0از ضریب همبستگی جدول بحرانی) 
ب 

rود. ه تحقیق تایید می شگتر است، بنابراین فرضیه صفر رد و فرضی( بزر

 .رابطه وجود داردمتاهل نتیجه می گیریم که بین ویژگی شخصیتی نوروز گرایی و سالمت روانی زنان 

 رابطه دارد.متاهل : ویژگی شخصیتی برون گرایی با سالمت روان زنان 2فرضیه 

 
 با سالمت روان: بررسی همبستگی بین برون گرایی 2جدول 

        α 
ب

r df
 

 شاخص های آماری          r Nم

 متغیرها
 سالمت روانی و برون گرایی 148 -76/0 146 159/0 05/0

 

( و درجه آزادی  α=05/0درصد) 95( در سطح اطمینان rم =-76/0چون ضریب همبستگی محاسبه شده) با توجه به جدول فوق

146=df
 

=159/0انی)از ضریب همبستگی جدول بحر 
ب 

rد. د می شوه تحقیق تایی( بزرگتر است، بنابراین فرضیه صفر رد و فرضی

 رابطه وجود دارد. متاهلویژگی شخصیتی برون گرایی و سالمت روانی زنان  نتیجه می گیریم که بین

 رابطه دارد. متاهل: ویژگی شخصیتی سازگاری با سالمت روان زنان 3فرضیه 

 
 ین سازگاری با سالمت روان: بررسی همبستگی ب3جدول 

        α 
ب

r df
 

 شاخص های آماری          r Nم

 متغیرها

 سالمت روانی و سازگاری 148 -79/0 146 159/0 05/0

 
( و درجه  α=05/0رصد)د 95( در سطح اطمینان rم =-79/0چون ضریب همبستگی محاسبه شده) با توجه به داده های جدول فوق

df=146آزادی 
 

=159/0همبستگی جدول بحرانی) از ضریب 
ب 

r ی فرضیه تحقیق تایید م و( بزرگتر است، بنابراین فرضیه صفر رد

 د.رابطه وجود دار متاهلشود. نتیجه می گیریم که بین ویژگی شخصیتی سازگاری و سالمت روانی زنان 
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 رابطه دارد. متاهل زنان: ویژگی شخصیتی خودآگاهی با سالمت روان 4فرضیه 

 
 بررسی همبستگی بین خودآگاهی با سالمت روان: 4جدول 

α 
ب

r df
 

 شاخص های آماری          r Nم

 متغیرها
 سالمت روانی و خودآگاهی 148 -66/0 146 159/0 05/0

 
( و درجه  α=05/0رصد)د 95( در سطح اطمینان rم =-66/0چون ضریب همبستگی محاسبه شده) با توجه به داده های جدول فوق

fd=146آزادی 
 

=159/0از ضریب همبستگی جدول بحرانی) 
ب 

r ی فرضیه تحقیق تایید م و( بزرگتر است، بنابراین فرضیه صفر رد

 رد.رابطه وجود دامتاهل شود. نتیجه می گیریم که بین ویژگی شخصیتی خودآگاهی و سالمت روانی زنان 

 رابطه دارد. زنانمتاهل: ویژگی شخصیتی پذیرش با سالمت روان 5فرضیه 

 

 : بررسی همبستگی بین پذیرش با سالمت روان5ول جد

        α 
ب

r df
 

 شاخص های آماری          r Nم

 متغیرها

 سالمت روانیو پذیرش  148 -79/0 146 159/0 05/0

 

( و درجه  α=05/0رصد)د 95( در سطح اطمینان rم =-79/0چون ضریب همبستگی محاسبه شده) با توجه به داده های جدول فوق

df=146ی آزاد
 

=159/0از ضریب همبستگی جدول بحرانی) 
ب 

r ی فرضیه تحقیق تایید م و( بزرگتر است، بنابراین فرضیه صفر رد

 رابطه وجود دارد. متاهلشود. نتیجه می گیریم که بین ویژگی شخصیتی پذیرش و سالمت روانی زنان 

 .رابطه دارد متاهل : رضایتمندی زناشویی با سالمت روان زنان6فرضیه 

 
 با سالمت روان : بررسی همبستگی بین رضایتمندی زناشویی6جدول 

        α 
ب

r df
 

 شاخص های آماری          r Nم

 متغیرها

 و رضایتمندی زناشویی 148 -85/0 146 159/0 05/0
 سالمت روانی

 
( و درجه  α=05/0صد)در 95 ( در سطح اطمینانrم =-85/0چون ضریب همبستگی محاسبه شده) با توجه به داده های جدول فوق

df=146آزادی 
 

=159/0از ضریب همبستگی جدول بحرانی) 
ب 

r ی فرضیه تحقیق تایید م و( بزرگتر است، بنابراین فرضیه صفر رد

 ارد.دوجود  رابطهمتاهل شود. نتیجه می گیریم که بین ویژگی شخصیتی رضایتمندی زناشویی و سالمت روانی زنان 
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 متاهل قدرت پیش بینی کنندگی سالمت روان آنان را دارد. های شخصیتی زنان : ویژگی7فرضیه 

 

 ویژگی های شخصیتیتوسط  سالمت روانقدرت پیش بینی کنندگی : تحلیل رگرسیونی 7جدول 

 معناداری Fمحاسباتی میانگین مجموع مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

  03/4582 5 12/22910 رگرسیون
79/888 

 
 16/5 142 06/732 باقی مانده 000/0

       - 147 18/23642 کل

( را رد و فرضیه 0Hفرضیه صفر) (، داده ها قویاα=01/0درصد) 99(، در سطح اطمینان 7نتایج بررسی داده ها نشان داد)جدول      

قدرت پیش بینی تاهل مهای شخصیتی زنان (. یعنی ویژگی α  > 000/0=.Sig=01/0( را تایید می نمایند. چرا که)1Hپژوهش)

، r=89/0)ان آنانالمت روسو  متاهلبا توجه به وجود رابطه بین ویژگی های شخصیتی زنان  کنندگی سالمت روان آنان را دارد.

محاسباتی=97/0
2r  شده تعدیل=97/0و

2r) 5، یک مدل خطی مانندX5+β4X4+β3X3+β2X2+β1X1α+βY=ه ، قابل برازش ب

تی نوروزگرایی، ، به ترتیب معرف ویژگی های شخصی5Xو  1X ،2X ،3X ،4X، عرض از مبدا و αت. که در آن داده ها اس

نزله آن است ردند به مگادار برونگرایی، سازگاری، خودآگاهی و پذیرش می باشند. بنابراین در این مدل خطی چنانچه ضرایب معن

وله ه به داده ها را فرمفر نیستند و می توان مدل خطی برازانده شد( ص5βو  1β ،2β ،3β ،4β( و شیب خط)αکه عرض از مبدا)

 ، برآورد ضرایب مدل خطی را نشان می دهد:8کرد. جدول 

  =5X5+β4X4+β3X3+β2X2+β1X1α+βY: برآورد ضرایب مدل خطی 8جدول 
 سطح معناداری t محاسبه شده برآورد ضریب ضرایب مدل
 000/0 70/7 91/10 عرض از مبدا

 000/0 10/33 01/1 شخصیتی نوروزگراییویژگی 

 000/0 81/16 26/4 ویژگی شخصیتی برونگرایی

 000/0 -24/18 -05/5 ویژگی شخصیتی سازگاری

 936/0 -08/0 -01/0 ویژگی شخصیتی خودآگاهی

 002/0 09/3 52/0 ویژگی شخصیتی پذیرش
       

         

تی ، ضریب ویژگی شخصی=5X5+β4X4+β3X3+β2X2+β1X1α+βY، نشان داد در مدل برازانده شده فوقبررسی جدول 

مبدا و  ، عرض ازα، قابل برازش است، که در آن  =4X4+β3X3+β2X2+β1X1α+βYخودآگاهی صفر بوده و مدل بصورت 

1X ،2X ،3X  4وX ا بنابراین بباشند.  به ترتیب معرف ویژگی های شخصیتی نوروزگرایی، برونگرایی، سازگاری و پذیرش می

 جه به معناداری ضرایب داریم:تو

سالمت روانی  = 91/10 01/1)نوروزگرایی(   +  26/4)برونگرایی(  - 05/5)سازگاری(  +   + 25/0)پذیرش(     
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 قدرت پیش بینی کنندگی سالمت روان آنان را دارد.متاهل : رضایتمندی زناشویی زنان 8فرضیه  
 

 رضایتمندی زناشوییتوسط  سالمت روانی قدرت پیش بینی کنندگ: تحلیل رگرسیونی 9جدول 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

محاسباتی میانگین مجموع مربعات

F 

معنادار

  73/17249 1 73/17249 رگرسیون ی
97/393 

 
 78/43 146 45/6392 باقی مانده 000/0

       - 147 18/23642 کل

   

( را رد و فرضیه 0H)(، داده ها قویا فرضیه صفرα=01/0درصد) 99سطح اطمینان ، در با توجه به داده های جدول فوق   

قدرت پیش بینی  متاهل (. یعنی رضایتمندی زناشویی زنانα  > 000/0=.Sig=01/0( را تایید می نمایند. چرا که)1Hپژوهش)

 کنندگی سالمت روان آنان را دارد.

محاسباتی=r ،73/0=85/0)سالمت روان آنانو  متاهلی زنان با توجه به وجود رابطه بین رضایتمندی زناشوی    
2r  تعدیل=73/0و 

شده
2r) یک مدل خطی مانند ،Xα+βY= قابل برازش به داده ها است. که در آن ،α عرض از مبدا و ،X ،عرف رضایتمندی م

( βیب خط)( و شαدا)ز مبرض ازناشویی است. بنابراین در این مدل خطی چنانچه ضرایب معنادار گردند به منزله آن است که ع

  یب مدل خطی را نشان می دهد:، برآورد ضرا10صفر نیستند و می توان مدل خطی برازانده شده به داده ها را فرموله کرد. جدول 
 

 Y=α+βX : برآورد ضرایب مدل خطی 10جدول 
 سطح معناداری t محاسبه شده برآورد ضریب ضرایب مدل
 000/0 30/32 28/63 عرض از مبدا

             000/0 -85/19 -25/0 رضایتمندی زناشویی

با  عنادار می باشند، بنابراین، ضرایب صفر نبوده و در مدل مY=α+βXدر مدل برازانده شده  با توجه به داده های جدول فوق    

 توجه به معناداری ضرایب داریم:

سالمت روانی  = 28/63 25/0)رضایتمندی زناشویی(   -   

 
 

 نتیجه گیریبحث و 
تاهل وجود زنان مان مت رورابطه معنادار منفی بین ویژگی شخصیتی نوروزگرایی با سال ؛نتایج حاصل از فرضیه یک نشان داد

زیولوژیک به ر پاسخ فیای د بی گمان، تفاوت های فردی و ویژگی های شخصیتی قابل مالحظه دارد، با توجه به نتایج تحقیقات،

موقعیت های زیان  ق آمدن برا فایممکن است این تفاوت ها به آمادگی وراثتی و توانایی فرد در کنار ی فشار روانی وجود دارد که

  (.1385؛ به نقل از یارمحمدیان، 1985 همکاران، و بار، مربوط شود)کرانتر

، زنان متاهل وجود داردرابطه معنادار مثبت بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با سالمت روان  نتایج حاصل از فرضیه دو نشان داد

با توجه به اینکه شخصیت انسان ها را می توان با معیارهای گوناگونی به دسته هایی مانند درونگرا و برونگرا تقسیم بندی نمود. 

برونگرایان به سوی جهان عینی متمایل بوده و درونهگرایان به سوی جهان ذهنی و غیر عینی. هنگامی که توجه به اشیا و امور 

ج چنان شدید باشد که افعال ارادی و سایر اعمال اساسی آدمی نتیجه ارزیابی ذهنی نباشد، بلکه معلول مناسبات امور و عوامل خار

تر از حد طبیعی هستند و گرا دارای سرعت فعالیت مغزی پایینشود. از سوی دیگر افراد برونخارجی باشد، برونگرایی خوانده می

گرا بیشتر دارای دیدگاه داره امور زندگی خویش به قوای محرکه باالتر ازحد طیبعی نیاز دارند. افراد بروناز این رو این افراد برای ا
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بنابراین با توجه به ویژگی هایی برونگرایان ، عالقمندی به فعالیت های . عینی بوده و دارای فعالیت عملی عالی تری هستند

با افراد را برای آنها فراهم می سازد که در نهایت سالمت روان آنان را در پی بی از تعامل سعملی و حضور در اجتماع روحیه منا

نیز اگر این افراد از ویژگی شخصیتی برونگرایی برخوردار باشند با حضور در جمع های خانوادگی  متاهلخواهد داشت. درباره افراد 

یی دارند، می توانند روحیه از دست رفته را ترمیم نموده و دوستانه و خصوصا فعالیت های مورد عالقه که کمتر نیاز به تمرکز باال

 ؛ نتایج حاصل از فرضیه سه نشان داد. درمان خود را پیگیری نمایند و سالمت روانی خود را به دست آورند و با امیدواری مراحل

ا که فشارهای روحی و نگرانی ، از آنجزنان متاهل وجود داردرابطه معنادار مثبت بین ویژگی شخصیتی سازگاری با سالمت روان 

بر عملکرد فیزیولوژی بدن اثر مستقیم به جا گذاشته و در نهایت بر باروری تاثیر منفی می گذارند و از طرفی  تاهلحاصل از

آرامش افرادی که آرامش خاطر داشته و از سالمت روانی برخوردارند، فشارهای روحی کمتری را تجربه کرده و در نتیجه احتمال 

زوج  مداخالت مشاوره ای و روان شناختی می تواند ضمن شناسایی استرس ها و آسیب های زندگی  .آنان افزایش می یابد روحی

رابطه معنادار  ؛ نتایج حاصل از فرضیه چهار نشان داد. کمک نماید زناشوییبا این زوجین جهت کاهش مشکالت و سازگاری ، ها

، خودآگاهی ادراک درست و واقع بینانه از عالیق، زنان متاهل وجود داردمت روان مثبت بین ویژگی شخصیتی خود آگاهی با سال

خودآگاهی به عنوان صفت شخصیتی ومهارتی تصور  .ارزش ها، مهارت ها، محدودیت ها و رجحان های زندگی شخصی است

هر یک از ما در زندگی  کند.می شود که گفته شده است در تنظیم عملکرد افراد و کسب برتری مدیرانه نقش مهمی بازی می 

موفقیت هایی را کسب کرده ایم که ناشی از توانایی ها و استعدادهای مان است که آجرهای ساختمان اعتماد به نفس ما را 

تشکیل می دهد. اعتماد به نفس هم مانند خودپنداره و عزت نفس در تعامالت اجتماعی شکل می گیرد. کسب مهارت خودآگاهی 

المت و بهداشت روان ما دارد. اولین جزء خودآگاهی شناخت ویژگی ها و صفات خویش است. یک قسمت با نقش مهمی در س

اهمیت از نحوه نگریستن به خودمان عبارت است از ارزیابی مثبت و منفی راجع به خودمان. این نحوه نگرش به خود عزت نفس 

ان کودکی آغاز می شود. دومین جزء از خودآگاهی شناخت ما را می سازد. شکل گیری عزت نفس و خودپنداره در ما از دور

توانایی ها استعدادها و پیشرفت های مان است. یکی دیگر از اجزای خودآگاهی تصویر واقع بینانه ای است که از خود داریم. 

م نیازمند تمرین و پذیرفتن خود واقعی و هم سو کردن آن با ایده آل تصویری که ما دوست داریم و می خواهیم مانند او باشی

رابطه معنادار مثبت بین ویژگی شخصیتی پذیرش با  ؛ نتایج حاصل از فرضیه پنجم نشان دادکسب مهارت خودآگاهی است. 

 و عشق محبت، آرامش، به یافتن دست تنهائی، از رهایی شیوه ترین سالم و بهترین ازدواج، زنان متاهل وجود داردسالمت روان 

 این و باشند آگاه زناشویی زندگی های مهارت به زوجین اینکه بر مشروط. است زندگی نشیب و فراز پر راه گذاشتن سر پشت

 خوشبختی با توام و موفق زندگی یک مواهب از توانند می کسانی و است توانایی کلید دانایی. باشد شده انجام درستی به انتخاب

 ازدواج از قبل ها مهارت این گرفتن یاد زمان که است این باور گرچها. بدانند را آن با درست برخورد شیوه که شوند مند بهره

 قدم زناشویی روابط تحکیم جهت در توانیم می یابیم دست ها مهارت این به که زمان هر موجود شرایط به توجه با اما است،

زنان متاهل وجود با سالمت روان  یرابطه معنادار مثبت بین رضایتمندی زناشوی ؛ داد نشان فرضیه ششم از حاصل نتایج برداریم.

تنش ها و تعارضات را بین زوج ها افزایش می دهد و تداوم زندگی  ،اختالالت روانی های شخصیتی و ، برخی از ویژگیدارد

اجتماعی و -نند سن، تحصیالت، وضعیت اقتصادیهمچنین برخی از عوامل جمعیت شناختی ما. زناشویی را تهدید می کند

ویژگی ،  داد نشان هفتم فرضیه از حاصل نتایج. یز نقش مهمی در تداوم و یا تداوم نداشتن زندگی زناشویی دارندوضعیت اشتغال ن

های شخصیتی زنان متاهل به استثنای خودآگاهی قدرت پیش بینی کنندگی سالمت روان آنان را دارد و می توان مدل خطی 

سالمت روان روانی را در  و های شخصیتی پژوهش توجه به برخی از ویژگیاین  هبرازانده شده به داده ها را فرموله کرد. نتیج

ویژگی های شخصیتی افراد می تواند الگوهایی برای پیش بینی رفتار و حالت های روانی آنان چرا که زنان متاهل محرز ساخت. 
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ا برخی از افراد بهتر از دیگران با چر دادن اینکهنشان  مهمی برایتفاوت های فردی افراد عامل  در این بین، د ونفراهم آور

بنابراین، برونگرایی،  شرایط و متغیرهای محیطی کنار می آیند و از سطوح مختلف انگیزش، رضایت و سالمت روان برخوردارند.

سازگاری و پذیرش در جهت تقویت روحیه همدلی، مشارکت، اعتماد به نفس، همبستگی، اعتدال و سایر ویژگی های مثبت و از 

یی روانجورخویی با کنترل و کاهش اضطراب، استرس، نگرانی و تشویش ها  می توانند به سالمت روانی زنان متاهل کمک سو

رضایتمندی زناشویی زنان متاهل قدرت پیش بینی کنندگی  نشان داده است:فرضیه هشت  استفاده از تحلیل رگرسیونی. نمایند

برازانده شده به داده ها را فرموله کرد. بر اساس مطالعات انجام شده شیوع کلی سالمت روان آنان را دارد و می توان مدل خطی 

بنابراین رضایت از زناشویی، رضایت از زندگی را در پی خواهد درصد برآورده شده است.  60تا  25 زنان متاهلمشکالت روانی در 

ت نظیر ناباروری صبوری به خرج داده و با گذر از داشت و در نتیجه زوجین با همدلی و همبستگی در برابر مشکالت و نامالیما

 .یاس و ناامیدی و امید به درگاه ایزد تعالی، به راه های درمانی ادامه داده و هرگز اجازه نمی دهند، این آالم آنان را از پای درآورند

ت نگرفته بود، لذا این پژوهش با از با توجه به اینکه در زمینه پژوهش حاضر تحقیقات زیادی با این عنوان در ایران و جهان صور

حیدری و  (،1390(، هنر پروران و همکاران)1390(، بهاری و همکاران)1390برخی پژوهش های مشابه و هم راستا مانند حمید)

(، 2009( در داخل کشور و نتایج پژوهش های کاراهان )1384(،  دانش)1388تقوی و فتحی آشتیانی)(، 1388همکاران)

براین اساس پیشنهاد می گردد بحث سالمت  در خارج از کشور هم سو است. و (2009(، کایلیان و سییگوک)2009جوانینگ)

مورد توجه جدی قرار گیرد و در صورتی که دارای ویژگی شخصیتی نوروزگرایی هستند، جهت مداوا و درمان  زوجینزنان روانی 

شان در باره  توانایی ترغیب دیگران به تغییر دیدگاه گذاری،رتاثیبه مشاوران و متخصصان روانشناسی مراجعه شود. همچنین 

آموزش داده شود، تا بتوانند در برابر نوع نگاه و دیدگاه دیگران، خودپنداره و روحیه اعتماد به نفس  متاهل زنان، به تاهل مساله

نفوذ در توانایی  از احساسات شخصی و آگاهی ،خود آگاهیو نیز  خود را حفظ و تقویت نمایند و دچار افسردگی و دلسردی نشوند.

 مورد توجه همسر، خانواده و بستگان قرار گیرد. متاهلزنان دیگران در 
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