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الگوي دلزدگی زناشویی و ویژگی هاي شخصیت

2، فاطمه شهابی زاده*1افسانه اسالمی

eslami.af@gmail.comشناسی تربیتیکارشناس ارشد روان1

اد اسالمی واحد بیرجندشناسی، دانشگاه آزگروه روانیئت علمیعضو ه2

چکیده
نفر از کارمندان متاهل سازمان ها و ادارات 364. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی هاي شخصیتی در تدوین الگوي دلزدگی زناشویی بود

را ) 1996پاینز، (ویی و دلزدگی زناش) 1985مک کري و کاستا (با روش چند مرحله اي مقیاس هاي ویژگی هاي شخصیتی ) 91سال(شهرستان بیرجند 
سهم ) عاطفی، جسمانی و روانی(با توجه به الگوي برازش یافته، روان نژندي و انعطاف پذیري به ترتیب با مولفه هاي دلزدگی زناشویی . تکمیل کردند

) دلزدگی زناشویی(از پا افتادگی روانی برونگرایی نیز به طور مثبت و دلپذیري و مسولیت پذیري به طور منفی سهم معناداري در . مثبت و منفی نشان داد
از پا افتادن عاطفی نیز توسط کاهش مسئولیت پذیري و از پا افتادگی جسمانی نیز توسط افزایش دلپذیري و کاهش برونگرایی قابل پیش . نشان داد
. بینی بود

ویژگی هاي شخصیتی؛ دلزدگی زناشویی: هاکلید واژه

مقدمه
حالت دردناك فرسودگی جسمی، عاطفی و روانی است و کسانی را متاثر می سازد که توقع )couple burnout(دلزدگی زناشویی 

این افراد زمانی متوجه می شوند که دچار دلزدگی زناشویی شده اند که . دارند عشق سرشار آنها، به زندگی و کیفیت آن معنا و مفهوم ببخشد
، به نقل از 1998، پاینز ونانز، 2004ون پلت، (ارتباطات آنها، زندگی با معنایی به آنها نداده است علیرغم تمامی سعی و تالشی که می کنند، 

دلزدگی، از پا افتادن جسمی، عاطفی و روانی ناشی از عدم تناسب بین ) 1389(، به نقل از مقصودي، )2003(از نظر لینگرن ). 1381شاداب، 
موثر بر دلزدگی زناشویی لطمات و ضایعات جبران ناپذیري را براي شخص، خانواده، سازمان عدم توجه به عوامل . توقعات و واقعیت است

افراد در برخورد با محیط، میزان سازگاري با باورهایشان، قدرت مقابله با سختی ها، برخورداري از حس انعطاف . وکشور خواهد داشت
دارند و این تفاوت ها باعث می شود که در برخورد با محیط به طور اعم و پذیري، توانمند بودن در خودداري و کنترل خویش با هم تفاوت 

شکست ها و پیروزي هاي زندگی زناشویی به طور اخص روشها و رفتارهاي گوناگونی داشته باشند و این تفاوت ها می تواند ناشی از 
ي پایدار از ویژگی ها و گرایشهاست که مشابه شخصیت مجموعه ا. باشد)personality characteristics(ویژگیها و عوامل شخصیتی 

را که داراي تداوم زمانی بوده و ممکن است به واسطه فشارهاي ) افکار، احساسات و اعمال(است و تفاوتهاي رفتار روان شناختی افراد 
لذا به نظر می ). 1972، يمد(اجتماعی و زیست شناختی موقعیت هاي بالواسطه شناخته شوند یا به آسانی درك نشوند مشخص می کند 

رسد ویژگی هاي مختلف شخصیتی در افراد و نحوه نگرش آنها به لحظات خوب و ناخوشایند زندگی می تواند نتایج متفاوتی را در میزان 
ی در پژوهشی نشان داد ویژگی شخصیت توافق پذیري پیش بینی هاي مناسب دلزدگ) 1389(نادري و دیگران .دلزدگی زناشویی ایجاد کند

نیز نشان دادند بین روان رنجورخویی، سازگار بودن، مسئولیت پذیري با دلزدگی زناشویی رابطه ) 1385(عطارزاده و دیگران . زناشویی هست
اگر چه ارتباط ویژگیهاي شخصیت و دلزدگی زناشویی در پژوهشهاي متعددي بررسی شده است، اما نه در قالب الگو یابی . معنادار وجود دارد

نشان داد که هفت ) 1387؛ به نقل از آسوده،1387(صادقی . مولفه هاي مجزاي دلزدگی زناشویی تبیین شده استشده است و نهبررسی 
عامل شخصیتی شامل پایداري هیجانی، نگرانی، جسارت، بدبینی و سوءظن، خودنظم دهی، تنش و سلطه با رضایت زناشویی رابطه دارند، 

لذاپژوهشگر برآن شد با . عاملی شخصیت بررسی شده است5هش حاضر بر خالف پژوهش مذکور مدل به هر حال قابل ذکر است در پژو
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در نظرگرفتن مبانی نظري و پژوهشهاي مذکور نقش ویژگیهاي شخصیتی به عنوان یک مؤلفه ي اثرگذار بر دلزدگی زناشویی رابررسی 
ب الگوي دلزدگی زناشویی باتوجه به تحلیل مسیر مورد غفلت قرار علی رغم بررسی هاي ذکر شده نقش ویژگیهاي شخصیتی در قال. نماید

.گرفته است

روش
کنندگان و طرح پژوهش شرکت

جامعه آماري کلیه کارمندان ادارات شهرستان . طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی که از تحلیل مسیر بهره گرفته شد
مورد براي هر متغیر پیش بین در تحلیل رگرسیون چند گانه 15در نظر گرفتن نسبر پایه پیشنهاد جیمز استیو. می باشند) نفر4415(بیرجند

نفر مرد با 191نفر زن و 191(نفر 382درصدي 5لذا حجم نمونه با احتمال ریزش ). 1391شهابی زاده و مظاهري، (مناسب می باشد 
بین کارمندان اي ویژگی ها شخصیت و دلزدگی زناشوییتعیین و به صورت نمونه برداري چند مرحله اي مقیاس ه)سال35میانگین سنی 

پاسخنامه به دلیل مخدوش و یا ناقص بودن از تحقیق 18از این تعداد، . داوطلب ادارات و سازمانهاي دولتی شهرستان بیرجند توزیع شد
. نفر تشکیل دادند364نهایی را ۀخارج شد و نمونـ

ابزار

تحت 1985این پرسشنامه توسط مک کري و کاستا در سال ):NEOامه شخصیتی فرم کوتاه پرسشن(عاملی5پرسشنامه 
عبارت، به منظور اندازه گیري پنج عامل یا حیطه اصلی، 240فرم بلند این پرسشنامه در . معرفی شدNEOعنوان پرسشنامه شخصیتی 

همچنین این پرسشنامه فرم دیگري به نام . ده استروان نژندي، برون نگرایی، انعطاف پذیري، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیري طراحی ش
NEO-FFI سوالی هر 240در فرم . سوالی است و براي ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت به کار می رود60دارد که یک پرسشنامه
فرم بلند، توسط در ایران. سوال سنجیده می شود12سطح یا زیرمقیاس است، در حالی که در فرم کوتاه هر عامل با 6عامل داراي 

نتایج روشن . اعتباریابی شد و نتایج اعتباریابی شبیه نتایج به دست آمده در آزمون در زبان اصلی بود) 1380(گروسی، مهریار و طباطبایی
ب در این پژوهش براي برآورد ضری. نشان داد70/0در وارسی جنبه هاي روان سنجی فرم کوتاه ضریب پایایی باالتر از ) 1385(چسلی 

، برون 85/0و کل مقیاس به ترتیب روان نژندي NEOپایائی از طریق پایائی ثبات درونی ضرایب آلفاي محاسبه شده براي زیرمقیاسهاي 
.به دست آمده است78/0، کل آزمون 83/0، مسئولیت پذیري 73/0، دلپذیر بودن 75/0، انعطاف پذیري 74/0گرایی 

هفت گزینه اي و داراي سه سوال21، ساخته شد که شامل 1996در سال ینزوسط پااین پرسشنامه ت: مقیاس دلزدگی زناشویی
تداوم درونی براي اغلب آزمودنی ها با ضریب ثابت آلفا سنجیده شده است .مولفه خستگی عاطفی، خستگی روانی و خستگی جسمی است

86، آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را اندازه گیري کرد که 1384در ایران نیز نوید در سال ). 1381پاینز،(بوده است 93/0تا 91/0که بین 
از طریق ثبات درونی ضرایب آلفاي محاسبه شده براي زیرمقیاسهاي دلزدگی ییدر این پژوهش براي برآورد روا. درصد گزارش شده است

و از پا افتادن 86/0، از پا افتادن روانی87/0، از پا افتادن عاطفی81/0زناشویی و دلزدگی زناشویی کلی به ترتیب، ازپاافتادن جسمانی
.به دست آمده است84/0کلی

جینتا
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. بیانگر تایید مفروضه مذکور است1نتایج حاصل از ضرایب همبستگی بین متغیر هاي مورد مطالعه در جدول 

ماتریس همبستگی بین متغیرهاي ویژگی هاي شخصیت و دلزدگی زناشویی. 1جدول
12345678

1روان نژندي- 1
***51/0برون گرایی- 2

-
1

08/009/01انعطاف پذیري- 2
05/01**34/0- **38/0دلپذیري- 4

ویژگی هاي شخصیت

1**008/041/0**62/0- **42/0مسولیت پذیري- 5
1- **07/021/0- **19/0- **29/0**34/0ازپاافتادن جسمانی- 6
1**76/0- **3/0- **2/0- **13/0- **30/0**45/0ازپاافتادن عاطفی- 7

.07

1*8/0**61/0- **28/0- **24/0-05/0- **19/0**38/0ازپاافتادن روانی- 8
M3434/200689/319643/231181/300604/351923/142747/236071/20
SD59913/740730/648092/401374/619670/752693/546587/800565/8

05/0همبستگی در سطح معناداري ** 01/0همبستگی در سطح معناداري * 

ضرایب استاندارد الگوي دلزدگی زناشویی بر پایه ویژگی هاي شخصیت. 1شکل 

نشان می دهد روان نژندي و انعطاف پذیري به ترتیب با مولفه هاي دلزدگی زناشویی . 1طور که الگوي مسیر برازش یافته شکل همان
از پا افتادگی روانی و عاطفی نیز به طور منفی توسط . نفی دارد که سهم روان نژندي قوي تر بودسهم مثبت و م) عاطفی، جسمانی و روانی(

بعد ویژگی 5نکته قابل توجه این است که هر . و مسولیت پذیري قابل پیش بینی بود) به جز از پاافتادگی عاطفی(انعطاف پذیري، دلپذیري 
پذیري قابل پیش بینی نمی باشد و تیکند، اما از پا افتادگی جسمانی تنها توسط مسئولهاي شخصیت از پا افتادگی روانی را پیش بینی می

به هر حال روان نژندي . از پا افتادگی عاطفی صرفا از طریق انعطاف پذیري و مسولیت پذیري کاهش و توسط روان نژندي افزایش می یابد
و ویژگی انعطاف پذیري بیشترین سهم کاهشی را در از پا افتادگی ) > ،05/0P=43/0(بیشترین سهم را در افزایش از پا افتادگی عاطفی

درصد 19و 24، 19الزم به ذکر است الگوي حاضر توانست به ترتیب . نشان داد) > ،05/0P=- 18/0-,22/0(عاطفی و جسمانی 
.جسمانی، عاطفی و روانی را تبیین کند که حاکی از اهمیت نقش ویژگی هاي شخصیت در از پا افتادگی عاطفی استواریانس از پاافتادگی

بحث
رابطه مثبت و منفی ) عاطفی، جسمانی و روانی(و انعطاف پذیري به ترتیب با مولفه هاي دلزدگی زناشویی نتایج نشان داد روان نژندي

) دلزدگی زناشویی(به طور منفی سهم معناداري در از پا افتادگی روانی بت و دلپذیري و مسولیت پذیريبرونگرایی نیز به طور مث. دارند
در الگوي حاضر، انعطاف . عاطفی نیز توسط کاهش مسئولیت پذیري و به ویژه انعطاف پذیري قابل پیش بینی بودیاز پا افتادگ. نشان دادند

عاطفیافتادنپااز

روانیافتادنپااز

گراییبرون
43/0

36/0

پذیريانعطاف

دلپذیري

پذیريمسولیت

22/0-

18/0-
1/0-

15/0
09/0-

17/0-
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به عبارتی آسیب دلزدگی زناشویی با کاهش انعطاف . در پیش بینی دلزدگی زناشویی نشان دادپذیري نسبت به از عوامل دیگر سهم قوي تر 
افراد انعطاف پذیر نسبت به دنیاي درونی و بیرونی بیشتر کنجکاو بوده و نسبت به افراد داراي ذهن بسته، احتماالً . پذیري چشمگیر می شود

یژگی نقش مثبتی در روش هاي مقابله با مشکالت زندگی و نیز حفظ روابط صمیمی و توانایی درك و تعامل با همسر را دارند، لذا این و
افزون بر این نمره باال در روان رنجور خویی با بی ثباتی عاطفی و عواطف منفی مثل . نهایتاً مصونیت در برابر بروز دلزدگی زناشویی دارد

مردان و زنان با نمره . پذیري تحت تاثیر موقعیت هاي تنیدگی زا دارندترس، غم، همراه است، لذا تمایل بیشتري به پرخاشگري و آسیب 
و این مسائل موجب ایجاد . باال در روان نژندي مستعد داشتن عقاید غیرمنطقی هستند و کمتر قادر به کنترل تکانش هاي خود می باشند

حق شناس، (ب افزایش دلزدگی زناشویی می شود مشکل در روابط زناشویی شده و در روابط خود احساس ناامنی و حسادت کرده وموج
سلیمانیان، (به هر حال افراد روان نژند مستعد عقاید و تفکرات غیرمنطقی از نظر رضایت زناشویی در سطح پایین تري قرار دارند ). 1385
پرستار انجام گرفت نتایج 192به منظور بررسی دلزدگی زناشویی با باورهاي غیر منطقی در) 2001(در پژوهشی که توسط بالور ). 1373

از طرفی در افراد . نشان داد که هم تفکرات دلزدگی و هم رفتارهاي دلزدگی به طرز مثبتی با تفکرات و باورهاي غیرمنطقی همبسته بودند
ایی و عواطف از آن جایی که برونگرایی با صمیمیت، قاطعیت ، تحریک جویی، جمع گر. برون گرا، سازش پذیري از ویژگی هاي آنهاست

مثبت همراهی دارد نه تنها می تواند در روش هاي مقابله با مشکالت زندگی زناشویی موثر واقع گردد بلکه همچنین می تواند به مثابه منبع 
زدگی دل(موثر بر پویایی و افزایش روابط صمیمی با همسر و نیز عامل مهمی در تأخیر و به عقب انداختن پیدایش و بروز دلزدگی زناشویی 

با پذیرش چنین مفهومی از برون گرایی وجود رابطه ي مثبت بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با )1986کاستا، . (، عمل نماید)جسمانی
. افراد مسئولیت پذیر افرادي قابل اعتماد، سخت کوش، منظم و با دقت هستند. کارکنان امري موجه خواهد بود) جسمانی(دلزدگی زناشویی

ش ها حاکی از آن است که ثبات و پایداري ازدواج در میان زوجین مسئولیت پذیر به طور معنی داري بیشتر از زوجین با برخی از پژوه
نکته قابل . دیمشخص گرد) 1389(در پژوهش عباسی و دیگران). 1385، به نقل از احدي، 1978کنلی و کلی، (مسئولیت پذیري پایین است

دلپذیر، داراي حس همکاري، کمک افراد. افتادگی جسمانی توسط افزایش دلپذیري قابل پیش بینی استتوجه این که الگو نشان داد از پا 
. کننده، فداکار، درستکار و از خودگذشته اند، لذا به نظر می رسد از خود گذشتگی یک طرفه زوج، از پاافتادگی جسمانی را افزایش دهد

دلزدگی زناشویی روانی در ین افراد از کیفیت روابط زناشویی بهتري برخوردار بوده وامجموعه این ویژگی ها احتماالً موجب می شود که
افراد با ویژگی هاي شخصیتی متفاوت و تفاوتهاي فردي که دارند در برابر موقعیت هاي زندگی، رفتارها و ). 1986کاستا، (آنها کمتر باشد 

لذا ویژگیهاي شخصیتی مختلف به . اوت، نتایج متفاوتی نیز به همراه داردواکنش هاي متفاوتی از خود نشان می دهند و این رفتار متف
عنوان منبع غنی از ظرفیت ها و منابع متفاوت جهت مقابله با مشکالت و تصمیم گیري هاي مهم براي حل مسائل زندگی از جمله دلزدگی 

.زناشویی عمل می کند
انتخاب شده بود ویژگی هاي ) شهرستان بیرجند(از یک منطقه خاص از جمله محدودیتهاي این پژوهش این است که چون نمونه

از طرفی چون نتایج از طریق خودگزارش دهی . خاص نمونه آماري بر نتایج تاثیرگذار بوده است و همین امر تعمیم نتایج را محدود می کند
لذا پیشنهادمی . حدودي از واقعیت دور می سازداین موضوع نیز نتایج را تابه دست آمده است) تکمیل پرسشنامه ها توسط خود شخص(

. شودتا این پژوهش در سطح وسیعتري انجام شود
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