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 رابطه همسانی تیپ شخصیت  و گرایش به دین زوجین  با رضایت آنها از زندگی زناشوئی

 مهرانگیز پیوسته گر1

 

 چکیده

انجام  با رضايت زناشوئيگرايش به دين و  پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه میان ويژگي هاي شخصیتي  : مقدمه و هدف

با توجه به اين موضوع که شخصیت فرد از جمله مهم ترين بخش هايي از انسان است که تمام حیطه هاي زندگي اورا تحت گرفت. 

تاثیر قرار مي دهد و نیز اين موضوع که مذهب در نحوه ي شکل گیري آن نقش مهمي را ايفا مي کند .لذا يکي از مهمترين عوامل 

است .با آگاهي از اين موضوع مراکز مشاوره قادر خواهند زوجین ويژگي هاي شخصیتي   موثر در شکل دادن زندگي زناشوئي پايدار

 55)نفر 151مورد مطالعه شامل روش پژوهش همبستگي و نمونه  روش: بود به زوجین در تصمیمي گیري مناسب کمک نمايند.

 نجام گرفت.ا دردسترسبا استفاده از روش نمونه گیري انتخاب اين افراد  بودند.شهر تهران،  دانشگاههايي هر دودانشجو ( زوج

و براي سنجش   براي سنجش رضامندي زناشوئي پرسشنامه انريچ ،آيزنک پرسشنامه شخصیتي  براي سنجش ويژگیهاي شخصیت

داده هاي پژوهش با استفاده از روش هاي آماري  نتایج:گرديد.  میزان دينداري از پرسشنامه سنجش اعتقادات ديني استفاده

و  بین همساني شخصیت زوجین همبستگي بین متغیرها، مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت . يافته هاي پژوهش حاکي از آن بود که 

 رابطه  وهشژپاز دارد. عالوه بر آن، نتايج حاصل وجود  رابطه مثبت معنادار با رضايتمندي زناشوئي پايبندي هردو زوج به مذهب 

گي معموالً عنصر مهمي محیط پايدار خانواد بحث:نشان نداد. ويژگیهاي شخصیت  وپايبندي زوجین به مذهب معناداري را بین 

براي سالمت روان فرزندان  به حساب مي آيد. محققان زيادي رابطه بین تشابه و همسان همسري در مکان زندگي ، طبقه اجتماعي 

مذهب  را در رضايتمندي از زندگي زناشوئي مورد تاکید قرار داده اند.اما درباره همساني ويژگیهاي شخصیت ، ،صفات اخالقي  و 

از طرف ديگر،دين بعنوان عاملي موثردر  ارزيابي شناختي  مثبت  افراد،بعنوان مهمترين عامل ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد 

باعث مي شود نها فشار رواني افرادرا کاهش داده ويا از بین مي برد ،بلکه نه ت،که کاهش دهنده ي فشار رواني محسوب مي شود

د.طبیعتا در چنین نپردازببا تکیه به  خدا در مقابل سختي ها به جاي عجز وناله به رفتارهايي همچون صبر و شکیبايي زوجین 

 به میزان زيادي افزايش خواهد يافت. رضايت آنها از زندگي زناشوئيشرايطي 

                                                           

 عضو هیات علمي گروه روانشناسي دانشگاه الزهرا1 
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 رضايتمندي از زندگي زناشوئيگرايش به دين ،ويژگي هاي شخصیتي، : واژه ها كلید

 مقدمه

ترين مسائل در زندگي هر فرد است ،که در پیشرفت، کمال و سعادتمندي انسان، نقش ازدواج يکي از مهم

نمايد، اساسي دارد و طبیعي است مسأله ازدواج مثل اجراي نقشه جنگي است که انسان اگر يک مرتبه اشتباه 

برخي فکر مي کنند که مالک اصلي انتخاب همسر، وجود عشق به  .جبران آن به هیچ وسیله صورت نمي پذيرد

دوناونُ )طرف مقابل است، هر چند وجود عشق و عالقه، براي شروع زندگي مشترک، الزم است، ولي کافي نیست

رواني دارد واز بحثهاي مورد توجه و المت سحث رضايت از زندگي زناشوئي ارتباط تنگاتنگ با ب.(2،2112وهالپرن

)رابینز عالقه محققان است.تالش براي جستجوي عوامل موثر در رضايت از زندگي زناشوئي همچنان ادامه دارد

از جمله  در پژوهشهاي متفاوت رابطه بین تیپهاي شخصیتي با مقوله هاي متفاوتي .  (3،2111،کپسي و موفیت،

به همین دلیل متخصصان اکثراً معتقدند که (.2112)دوناونُ وهالپرن،شده استسنجیده سازگاري زناشوئي 

به خودشان خصوصیات وکیفیاتي نزديک  خواهند داشت که همسرشان موفق، باثبات وزوجیني زندگي سازگار 

ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد در زمینه نحوه انتخاب همسر  .  (2111)رابینز ،کپسي و موفیت، داشته باشد

تاکید مي کنند)کبوتر با کبوتر ،باز با باز( وبعضي نظريات زوجین .بعضي ديدگاهها به تشابه ويژگیهاي شخصیت 

دهند که نیازهايي مکمل نیازهاي آنان داشته باشد. يعني ببراين عقیده اند که افراد با کساني تن به ازدواج 

د بايد ويژگیهاي فرد ديگر را تکمیل کند از اين ديدگاه دو فرد سلطه جو نمي معتقدند ، ويژگیهاي مهم يک فر

افراد برون گرا، اهل شوخي، ارتباط و رفت و آمد با ديگران،  بعنوان مثال ، توانند با يکديگر به سازگاري برسند.

تمرکز بوده و داراي بر خود مدرون گرا  بوده ،حال آنکه افراداهل تفريح و سیر و سفر، پر جنب و جوش و...( 

                                                           
2 --Donovan ,N & Halpern. 
3  -Robins, R. W., Caspi, A., & Moffitt, T. E.  
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، تفکر زياد، عدم ارتباط با ديگران، گوشه گیر، کم تحرک و... هستند. اگر زن و شوهر در اين ويژگیهائي نظیر

  .جهت متناسب نباشند و يا فاصله آن ها از اين جهت زياد باشد، به احتمال زياد با مشکل مواجه مي شوند

از افراد بیشتر مايلند با افرادي ازدواج نمايند که نه تنها عیوب  برخي نظريه ناهمسان همسريبراساس نظريه اما 

)گاتیس،برن،سمپسون و و نواقص آنها را ندارند بلکه با ويژگي هايشان قادر به تکمیل ضعف آنها مي باشند

را براي ازدواج انتخاب مي کنند که نواقص آنها را جبران مي چنین کساني . به بیان ديگر (4،2114کريستنسن

خوششان مي آيد، يا افراد اجتماعي و )برون گرا(از افراد جسور  )درون گرا(مايند. مثالً برخي از افراد خجالتين

 اهل رفت و آمد، فرد اهل مطالعه و منزوي را جذب خود مي کنند. 

درونگرايي است،که انديشمندان متفاوت -برونگراييتفسیم آن به  کي از مهمترين تقسیم بندي هاي شخصیت ي

در پژوهشهاي متفاوت رابطه اين تیپهاي شخصیتي با  .ز مکاتب گوناگون روان شناسي به ان استناد کرده اندا

مقوله هاي متفاوتي سنجیده شده تا در برنامه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي از اين 

( است. وي بطور 1695)5دستاوردها استفاده شود. يکي از مشهورترين رويکرد تیپ شناسي رويکرد صفات ايزنگ 

ي برونگرا ها و درونگراها از جنبه هاي چون تفاوتهاي مزاجي و ريخت شناسي و رفتار مفصل به بررسي تفاوتها

صفتهاي برونگرايي :مردم امیز و  سرزنده، فعال و بعقیده آيزنک . (1354شاملو، سعید، )فردي  پرداخته است

و  واتسون(. 1335)شولتس و شولتس،است جسور ،هیجان خواه و بي خیال ،سلطه گر و خطرجو

پیش بین قابل توجهي در رضايت از زندگي است .زيرا يکي  برون گراييکه اند عقیده  بر اين (2114)9رانشهمکا

 .(1663، 5هرينگراز مولفه هاي برونگرايي ، داشتن عواطف مثبت است )

اعتقادات ديني  .او استاعتقادات ديني ،قرار مي دهد تحت تاثیر را فرد  شیوه زندگي ي کهديگر يکي از عوامل

دو نهاد مذهب و .  ( 1353جان بزرگي،مسعود،)تاثیر بسزايي داردو مشکالت زندگي  مسائلبا  آنهادر مواجهه فرد 

                                                           
4 - Gattis, K. S., Berns, S., Simpson, L. E., & Christensen, A 
5 Hanse Eysenck 
6 - Watson, D., Klohnen, E. C., Casillas, A., Nus Simms, E., Haig, J., & Berry, D. S 
7G. Herringer . 
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خانواده ارزشهاي مشابهي را مورد تاکید قرار مي دهند و هردو نهاد استحکام روابط زناشويي را مورد تاکید قرار 

افرادي که از سطوح مذهبي بودن باالتري برخوردارند ثبات . ماهوني نشان داده است (1331،همیلتون ملکم مي دهند)

بسیار سخت در مواقع بعنوان مهمترين عامل کاهش دهنده ي فشار رواني  زناشويي بیشتري داشته و مذهب

نه تنها فشار رواني را کاهش داده ويا از بین مي برد ،بلکه در انسان هاي مستعد ،باعث بروز  زيرا زندگي است.

به جاي عجز ي زندگي قرار مي گیرد،به طوري که آن گاه که انسان در مقابل سختي ها شده امش آرحالت يک 

براين اساس به نظر مي رسد  (.1356)نصري ، عبداهلل ، وناله به رفتارهايي همچون صبر و شکیبايي مي پردازد

اير بخش هاي زندگي انسان مذهب تمام جنبه هاي زندگي را تحت تاثیر قرار مي دهد ونمي توان آن را جدا از س

متاثر از آن است  زناشوئيمي دهد که بسیاري از ويژگیهاي  ارائهو ارزشهاپي را  رهنمود هامذهب تلقي نمود .

معرفي مي کند شامل قوانیني در مورد حل تعارضات زناشويي که مذهب  ودهاييراهنمکال  (.3،2115)ماهوني 

بدلیل ترس رواني از دست دادن رابطه با مذهبي باشند  هر دومي باشد. ماهوني بر اين عقیده است اگر زوجین 

بدنبال مشاجرات سعي در حفاظت از زندگي مشترک نموده ودر نهايت از ثبات زناشويي خداوند و احساس گناه 

، در شرايط با توجه به افزايش میزان طالق در جامعه زندگي زناشويي باالتري برخوردار خواهند بود. و رضايت از

کنوني چیزي که ذهن اکثر محققان را به خود مشغول کرده است ،شناخت عواملي است که  در خانواده ها سبب 

رضايت از زندگي زناشوئي منجر به باال رفتن میزان  شود. عدمافزايش يا کاهش رضايت از زندگي زناشوئي مي 

لذا توجه به اين مسايل ضرورت افسردگي ، طالق ،  خود کشي  و کاهش شادي و نشاط در سطح جوامع است. 

، هدف از پژوهش اين رو نمايد. ازمي  را آشکاربررسي عوامل موثر بر سازگاري و رضايتمندي زندگي زناشويي 

 زناشوئي در آنهارضايت از زندگي ويژگیهاي شخصیت   و نگرش ديني زوجین با بین  حاضر اين است که ايا

 رابطه معني دار وجود دارد؟

 

                                                           
8 -Mahoney,A. 
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 فرضیات پژوهش 

 رابطه ي معنا دار وجود دارد . بین ويژگیهاي شخصیت   و نگرش ديني زوجین -1

 رابطه ي معنادار وجود دارد .بین ويژگیهاي شخصیت   و رضايت از زندگي زناشوئي  -2

 رابطه ي معنا دار وجود دارد .و رضايت از زندگي زناشوئي  بین نگرش ديني زوجین -3

 روش پژوهش :

جامعه آماري پژوهش شامل از نوع توصیفي با تأکید بر همبستگي است . در پژوهش حاضر طرح مورد استفاده 

 ،عالمه تهران دانشگاه)  تهران دانشگاههاي در 61 – 61کلیه دانشجويان متاهل است ،که در سال تحصیلي 

 در دسترسبراي انتخاب نمونه از روش نمونه گیري .  باشند مي تحصیل به مشغول( بهشتي شهید و طباطبائي

زن و  55زوج دانشجو ) 151حجم با مراجعه به دانشگاههاي ذکر شده نمونه اي با بدين صورت که استفاده شد .

الزم را در اختیار پژوهشگران قرار  و اطالعاتهمکاري کردند  پژوهشکه به صورت داوطلبانه با مجريان مرد( 55

  دادند مورد بررسي قرار گرفت.

 ابزار پژوهش

 آزمون نگرش مذهبی 

( که براي دانشجويان تنظیم  1359سؤالي خداياري فر و همکاران )  44براي تهیه اي آزمون از طرح پرسشنامه 

شده بود استفاده شد .اين پرسشنامه در دانشگاه تهران توسط دکتر خداياري فرد و يکي از دانشجويان 

درجه اي نوع لیکرت مي  5اس آزمون با مقی( .  1353) شیرشاهي ، تهیه شد  1353کارشناسي ارشد در سال 

 باشند . درجه پنج بیانگر موافقت کامل و درجه يک بیانگر مخالفت آزمودني با آن عبارت است 

دختر و  25دانش آموز )  51. ضريب پايايي محاسبه شده براي اين آزمون با استفاده از روش بازآزمايي در مورد 

و همچنین ضريب پايايي محاسبه شده با استفاده از روش گزارش شده است  % 32روز  11پسر ( به فاصله  25

بوده که نشان دهنده پايايي نسبتا  % 33بوده است . ضريب آلفاي کرونباخ اين پرسشنامه  % 35تخفیف معادل 

 مطلوب آن است . 
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 پرسشنامه شخصیتی آیزنگ

درونگرايي و  جهت سنجش برخي جنبه هاي شخصیت از جمله 1693پرسشنامه شخصیتي آيزنگ در سال 

برونگرايي و همچنین تشخیص برخي اختالالت شخصیتي مانند روانگسستگي و جامعه ستیزي و روان ازردگي و 

سوال مي باشد.و سه بعد برونگرايي  ودرونگرايي  55مقبولیت اجتماعي ساخته شد.ازمون بزرگسال آيزنگ داراي 

براي اولین بار در ايران توسط محمد تقي براهني در  و روانرنجوري را مورد ارزيابي قرار میدهد.اين پرسشنامه

.ضريب اعتبار دروني)الفاي  توسط خود او هنجايابي شده است، 1351ترجمه شده است و در سال  1345سال 

 p:7%وبراي زنانp:78%،E:90%،N:88%،L:82%کرونباخ(براي مردان 

،E:85%،L:79%وN:85%.اعتبار با روش بازازمايي به فاصله دو ماه در نمونه ايراني ضريب بدست امده است

که نشان دهنده اعتبار بسیار باال و قابل E:92%،L:88%،N:89%،P:72%به اين شرح گزارش شده است:

 (.122،ص1333،به نقل از اشتیاني،1655)ايزنگ، قبول اين تست است

فرم كوتاه -پرسشنامه رضایت زناشویی   

 .است يافته تشکیل ماده 45 ازانتخاب شد. اين پرسشنامه  6نامه انريچبراي بررسي میزان رضايت زناشويي پرسش

درجه اي نوع لیکرت مي باشند . درجه پنج بیانگر مخالفت کامل و درجه يک بیانگر موافقت  5آزمون با مقیاس 

پرسشنامه به عنوان يک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعددي براي رضايت آزمودني با آن عبارت است .

 (اعتبار يابي شده است.1353سلیمانیان )زناشويي مورد استفاده قرار گرفته است.پرسشنامه در ايران بوسیله 

وط مي اولسون از اين پرسشنامه براي بررسي رضايت زناشويي استفاده نموده و معتقد است که اين مقیاس مرب

 خانواده در که تغییراتي به خصوص اين در چنین هم و دهد مي رخ آدمي حیات طول  شود به تغییراتي که در

ط با يکي از زمینه هاي مهم است. ارتبا در پرسشنامه اين هاي موضوع از يک هر. است حساس آيد مي وجود به

مشکالت بالقوه زوج ها را توصیف کند يا مي تواند ارزيابي اين زمینه ها در درون يک رابطه زناشويي مي تواند 

زمینه هاي نیرومندي و تقويت آنها را مشخص نمايد. اين ابزار هم چنین مي تواند به عنوان يک ابزار تشخیص 

 براي زوج هايي که در جستجوي مشاوره زناشويي و به دنبال تقويت رابطه زناشويي شان هستند، استفاده شود.

 

                                                           
9-ENRICH  
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 ش:یافته های پژوه

نگرش ديني زوجین بین نتايج ضريب همبستگي اسپیرمن جهت بررسي رابطه 1جدول شماره 

 نشان مي دهد .رضايت از زندگي زناشوئي   را باويژگیهاي شخصیت  و

 

 
 1جدول شماره

 مذهبينتايج ضريب همبستگي اسپیرمن بین نگرش 

 با ويژگیهاي شخصیت  و رضايت از زندگي زناشوئي

 N R P متغیر ها 

 

 نگرش مذهبي

 P > %5 %9 151 ويژگیهاي شخصیت   

 111/1 45/1 151 رضايت از زندگي زناشوئي  

 

بین ويژگیهاي شخصیت   و نگرش ديني ه  نشان مي دهد ک 1نتايج مندرج در جدول شماره  

اما بین نگرش ديني زوجین ورضايت از زندگي زناشوئي  رابطه  زوجین رابطه معني داري وجود ندارد .

 معني دار وجود دارد.

 

بین ويژگیهاي شخصیت   و نتايج ضريب همبستگي اسپیرمن جهت بررسي رابطه  2جدول  

 ناشوئي  زوجین را نشان مي دهد .زرضايت از زندگي 
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 2جدول 

 ضريب همبستگي اسپیرمن بین ويژگیهاي شخصیت

 ناشوئيزو رضايت از زندگي 

انحراف  میانگین ويژگیهاي شخصیت    مقوله

 استاندارد

r p 

 

  رضايت از زندگي
 زناشوئي

 111/1 419/1 16/9 24/21 هردو برون گرا   

 111/1 41/1 11/9 61/21 هردو درون گرا   

يکي درون گرا يکي 

 برون گرا

51/16 16/9  

15/1 

 

53/1 

 

ناشوئي  زوجین از ضريب همبستگي زبه منظور بررسي رابطه بین ويژگیهاي شخصیت   و رضايت از زندگي 

ويژگیهاي شخصیت   و رضايت از زندگي  بین 2طبق نتايج بدست امده در جدول .پیرسون استفاده شده است 

بدست امده است و  p: 1/111همبستگي با سطح معناداري)زوجین با ويژگیهاي مشابه (ضريب زوجین  ناشوئيز

ضريب همبستگي ويژگیهاي بین . است،بین اين دو متغیر رابطه وجود دارد 15/1چون اين سطح کمتر از 

 رابطه معني داري بدست نیامد.شخصیت و رضايت از زندگي زناشوئي  ناهمسان 

  نتیجه گیری كلی:

را رضايت از زندگي زناشويي با ويژگیهاي شخصیت ،يکسان بودن نگرشهاي مذهبي حاضر رابطه ي بین پژوهش 

بین اوال  نشان مي دهد که به ترتیب فرضیه ها تجزيه و تحلیل داده هاي پژوهش  . داده استمورد بررسي قرار 

مورد تايید  1( .بدين ترتیب فرضیه 1)جدولداردنرابطه معني داري وجود و نگرش ديني ويژگیهاي شخصیت 

اين دارد. صیت   و رضايت از زندگي زناشوئي رابطه ي معنادار وجود بین ويژگیهاي شخقرار نمي گیرد. ثانیا 

؛واتسون و 2111؛ رابینز و همکاران ،112114،نتايج با داده هاي  محققان قبلي همسو بوده )گاتیس

( وحاکي از اين است که همسان بودن ويژگیهاي شخصیت منعکس کننده خلق و خوي يکسان 2114همکاران،

                                                           
10 - Gattis et al; Robins et al.Watson et al.  
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. ثالثا موضوع ديگر اين همراهي و همگوني زوجین رضايت از زندگي زناشوئي افزايش مي يابد بوده و با باال رفتن

عالوه بر شباهت میان ويژگیهاي شخصیتي ،يکسان بودن نگرشهاي مذهبي نیز منجر به رضايت از زندگي  که 

مهم توان گفت  در تبیین رابطه بین نگرشهاي مذهبي و رضايتمندي از زندگي زناشوئي مي زناشوئي مي شود.

به عنوان مجموعه اي از باورها و نبايد ها و نیز . نگرش مذهبي انسان اخالقي است ،مذهبي نگرش ترين اثر 

به شمار مي رود  )نصري،  انسان يافته يکي از مؤثرترين تکیه گاه هاي رواني تعمیمارزش هاي اختصاصي 

رشد اخالقیات است و نتیجه دين داري وتفکر  ،داشتن باور مذهبي و پیروي از آن مهم ترين اثر  .( 1331

به طور کلي، يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهند که  (.،1331مصطفي، ملکیان  )مذهبي انسان اخالقي است

انسان متدين به علّت ترس از خدا و عاقبت زيراد. ندار ،رضايت زناشوئي باالتري زوجیني که نگرش مذهبي دارند

کیفیت تعامل  ارائه مي دهدمذهب پیام هاي اخالقي که و سر خويش دراز نمي کندکارش دست تعدّي به هم

ايفا  رضايتمندي زناشوئي زوجینسهم مثبتي در را مشخص مي کند و بدين ترتیب يکديگربا زوجین اجتماعي 

امور با يکديگر متفاوت  سايرو ويژگیهاي شخصیت که اگر دو نفر در برخي از  الزم به ذکر است ،البته  مي کند.

زيرا افرادي هستند که علیرغم تفاوت در برخي زمینه هاي  .باشند، حتماً ازدواجشان ناموفق و ناپايدار خواهد بود

به طور عام هر چه مشترکات میان  د،مي کنپیشنهاد حاضر پژوهش نتايج جزئي، ازدواج موفقي داشته اند. 

 د داشت.نخواه آسانتري و راحتتر زندگي و ازدواج باشد جزئیات در هايشان تفاوت و طرفین بیشتر 
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