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 چکیده 

رضایت زناشویی به معنای نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند. : مقدمه

مدل علی رضایتمندی    آزمون  با هدف   پژوهش حاضرپژوهشگران امروزه به دنبال یافتن عوامل مرتبط با رضایت زناشویی هستند.  

 های ویژگی شخصیتی انجام شد. ساس مولفهگری رابطه مادرـ فرزند بر ازوجین با میانجی 

: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش  روش پژوهش

رایکو نفر براساس پیشنهاد  260که از میان آنها  های پسرانه و دخترانه شهر شیراز همراه با مادرشان بودندآموزان پایه ششم دبستان

آوری ای از نه منطقه آموزش و پرورش شهر شیراز انتخاب شدند. به منظور جمعبه روش تصادفی منطقه  به عنوان نمونهو مارکونلیدز  

ها با  و شوبل استفاده شد. داده پنج عامل شخصیت نئو، مقیاس زوجی انریچ و روابط والدـ فرزندی فاین، مورلند    ها از پرسشنامهداده

 .  یابی معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندروش آماری همبستگی پیرسون و مدل

پذیری،  آزردگی و رضایت زناشویی رابطه منفی نشان دادند، ولی عوامل شخصیتی انعطافها بین عامل شخصیتی روان: یافتههایافته

پذیری با رضایتمندی زوجین رابطه مثبت داشت. همچنین متغیر رابطه مادر و فرزند رضایت  پذیری و مسئولیتگرایی، توافقبرون

   کند.بینی می زناشویی را در جهت مثبت پیش

توانند بر  کنند میهایی که افراد با خود در روابط زناشویی وارد می آمادگی: از آنجا که صفات شخصیتی به عنوان پیشگیرینتیجه

ویژه  سازه به  فردی  درون  عوامل  تاثیر  تحت  زناشویی  رضایت  بنابراین،  باشند  اثرگذار  فرزند  و  مادر  رابطه  جمله  از  میانجیگر  های 

توانند رضایت  های شخصیتی با نقش میانجی ارتباط مادرـ فرزند میباشد. نتایج حاکی از آن بود که ویژگی های شخصیتی می ویژگی

 یین کنند.  زناشویی را تب
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  :مقدمه

ای به ویژه جوامع دارای فرهنگ غنی اسالمی به خاطر جایگاه ممتازی که به عنوان محور خانواده دارند نقش قابل  زنان در هر جامعه

(. یکی از عواملی که باعث ایفای مناسب نقش توسط زنان در  1کنند )اعضای خانواده ایفا میتوجهی را در نشاط، شکوفایی و پویایی 

های مهم ازدواج موفق، بقا و سالمت خانواده  رضایت زناشویی، یکی از شاخص باشد.گردد رضایت زناشویی میخانواده و جامعه می 

بط است. رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک خصوصیت  شود و به شادی و لذت از روابط میان افراد متاهل مرتمحسوب می

(. در تعریفی دیگر، رضایت زناشویی ارزیابی کلی ذهنی فرد از رابطه زوجی و میزان برآورده 2شود )فردی زن و شوهر محسوب می

گذارد  بر کنش زناشویی آنان اثر می  شود. از آنجا که تعامل های زوجین با یکدیگرها و آرزوها در نظر گرفته میشدن نیازها، خواسته

رضایت فرد از زندگی زناشویی به منزلۀ رضایت وی از خانواده بوده و رضایت از خانواده در حکم رضایت از زندگی به طور کلی می  

رضایت    (. سوال مهم این است که چه عواملی در رضایتمندی زناشویی دخیل هستند؟ از جمله عوامل موثر در تعیین میزان3باشد )

های فردی افراد اشاره کرد. بررسی عوامل موثر در رضایت زناشویی از این توان به متغیرهای خانوادگی و ویژگیزناشویی افراد می

 (. 4گردد )جهت حائز اهمیت است که رضایت فرد از زندگی زناشویی بخش مهمی از سالمت فردی محسوب می

دهد تحت تاثیر عوامل بسیاری همچون عوامل محیطی،  ری که فرد از خود نشان میشناسان معتقدند هر رفتااز سوی دیگر روان.

تواند یک فرد را مستعد  های شخصیتی است که میباشد. مقصود از عوامل شخصیتی در واقع همان ویژگیعاطفی و شخصیتی می

تفاوت دست به چنین رفتارهایی نزند.  های شخصیتی مبروز یک سری از رفتارها نماید، در صورتی که ممکن است فردی با ویژگی

های مختلف است های رفتار انسان در موقعیتترین عواملی است که قادر به شناخت پیچیدگیبنابراین عوامل شخصیتی یکی از مهم

سایرین    هایی که در وجود یک فرد تقریبا به طور دائم وجود دارد و موجب تمایز وی ازهای شخصیتی به مجموع ویژگیگی(. ویژ5)

اطالق می می توجه  شود  مورد  آدمی  رفتار  درک ساختار  در  اهمیت  با  چارچوبی  عنوان  به  بزرگ شخصیت  عامل  پنج  مدل  گردد. 

به عنوان یک متغیر مهم در نظر گرفته می رفتار هستند  تبیین  به دنبال  بوده و هر کجا  پنج ویژگی  پژوهشگران  این مدل،  شود. 

چهره،  (.  6کند ) را بررسی می  5و وجدان گرایی  4، توافق پذیری3، باز بودن نسبت به تغییر2، برون گرایی1آزردگیشخصیتی شامل روان  

( با بررسی و مقایسه رابطه میان ویژگیهای شخصیتی و رضایت زناشویی زنان به این نتیجه 7ازگلی، ابوالمعالی حسینی و نصیری )

خصیتی روان آزردگی رابطه منفی و با باز بودن، توافقی و وجدانی بودن رابطه مثبت دارد.  رسیدند که رضایت زناشویی با مولفه ش

( نیز نشان داد که عامل شخصیتی روان آزردگی و رضایت زناشویی رابطه منفی  8پور )نتایج پژوهش شیخ زین الدین، فرخی و عباس

دگی با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارد. در پژوهش آنها  دارد ولی عوامل شخصیتی برون گرایی، وظیفه شناسی، مقبولیت و گشو

 
1 Neuroticism 
2 Extraversion 
3 Openness Experience 
4 Agreeableness 

5 Conscientiousness 
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( در بررسی تاثیر  9)  1عامل شخصیتی برون گرایی بیشترین سهم را در پیش بینی رضایت زناشویی داشت. اسکافهازر، المند و مارتین 

با شاخص های رضایت  شخصیت بر رضایت زناشویی دریافتند که همبستگی بین خوشایندی، گشودگی به تجربه و وجدانی بودن  

 زناشویی متوسط و مثبت و بین روان آزردگی و شاخص های رضایت زناشویی متوسط و منفی است. 

( معتقد است مکانیسم های تاثیر گذار بر شخصیت 10)   2ی تاثیر ویژگیهای شخصیتی همسران بر رابطه والدگری، روهنردر زمینه

( نشان داد  11به فرزندانشان تاثیر می گذارد. نتایج پژوهش یزدخواستی و قاسمی )والدین بر پذیرندگی و طرد کنندگی آنها نسبت  

والدینی که سطوح بیشتری از توافق پذیری و برونگرایی و سطوح کمتری از روان آزردگی را نشان می دهند، فرزند پروری گرمتر و  

اندازه کافی پاسخگو هستند و از شیوه های کنترل آمرانه تری  تری دارند. این والدین تعامالت مثبت بیشتری دارند و به ساختار یافته

( نشان داد حمایت اجتماعی هیجانی از سوی والدین با رضایت از زندگی ارتباط  12)  3استفاده می کنند. همچنین پژوهش کارنز هالت 

  تفاوت   اما  دارند  را  خود  قبول  مورد  الگوهای   فرهنگها   و  جوامع  از  بسیاری  دارد چون  زیادی  اهمیت  شخصیت  مفهوم  رو  این  دارد. از

  متغیرهای  و  شرایط  با  دیگران  بهتر از   از افراد  برخی  چرا  دهد   می  نشان   که  آید   می  حساب  به  مهمی  عامل   میان  این  در  افراد  فردی  های

 .(13)برخوردارند  انگیزش سطوح مختلف از و در نهایت روان سالمت و کیفیت رضایت، آیند و از می کنار محیطی

توان گفت تاثیر خانواده در رشد همه جانبه کودک، از لحظه تولد همچنین در زمینه تاثیر رابطه والد فرزندی بر رضایت زناشویی می

های  شود. منظور از ارتباط والد ـ کودک این است که والدین احساسات، انتظارها و نگرشآغاز و با قدرت و فراگیری خاصی آشکار می

کنند و مورد توجه قرار کنند و به طور متقابل انتظارها و احساسات فرزند و نیازهای او را درک میرا بیان میخود نسبت به فرزند  

(. رابطه میان مادر و کودک که از اساسی ترین رابطه برای کودک می باشد می تواند رضایت میان زوجین را تحت تاثیر  14دهند )می

و کودک در برخی موارد می تواند منجر به مشکل و تعارض در روابط زناشویی شود. همچنین   قرار دهد. کیفیت پایین رابطه میان مادر

مشخص شده است زنانی که در زندگی خود رضایتمندی زناشویی باالیی دارند خود و کودکشان از سالمت رفتاری  و رابطه عاطفی و  

 (. 15هیجانی باالیی برخوردارند )

منطقی مطالعه بر روی جزییات رضایت زناشویی، درک محوریت آن در سالمت خانواده و اشخاص است. از جمله دالیل معقول و  

اند اما در این  پژوهش های گوناگونی تاثیر ویژگی های شخصیتی و رابطه مادرـ فرزند را بر رضایت یا کیفیت زناشویی مطالعه کرده

نه نگریسته شده است یا سازه های مورد نظر و تاثیر تعاملی آنها به  پژوهش ها به هریک از سازه های فوق الذکر به صورت جداگا

های  جا در یک مدل نگریسته نشده است. امروزه جایگاه رضایت زناشویی به دلیل افزایش روزافزون آمار طالق، در پژوهش صورت یک

ای مهم در زندگی زناشویی محسوب  سازه  آنجا که رضایت مرتبط با خانواده و ازدواج بسیار با اهمیت تشخیص داده شده است. از  

شود و کارکرد مهمی در حفظ، رضایت و سالمت ازدواج دارد و فقدان آن سبب گسستگی پیمان زناشویی و متزلزل شدن بنیان  می

گذار بر  هایی از این دست برای دستیابی به عوامل اثرشود و در نهایت ممکن است به طالق بیانجامد؛ لذا انجام پژوهشخانواده می

های مهم سازه رضایت زناشویی و عوامل موثر من جمله رابطه والد ها، شناخت درست همبستهافزایش میزان ثبات و رضایت زوج

فرزندی ضرورت دارد. بنابراین، با توجه به اهمیت رابطه زوجین در فرایند نظام خانواده، این پژوهش به دنبال آن است که به بررسی  

الگوی ساختاری  تاثیر مولفه های و ارتباط مادرـ فرزند در قالب  ای  براساس نقش واسطه  بر رضایتمندی زوجین  یژگی شخصیتی 
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بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که آیا این داده ها با الگوی نظری ارائه شده روابط بین مولفه های ویژگی شخصیتی و رضایتمندی 

   اسبی دارد.زوجین با میانجیگری رابطه مادرـ فرزند برازش من

 

 روش پژوهش: 

در این پژوهش روابط متغیرها به صورت مدل علی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ روش یک پژوهش همبستگی  

است و در طرح پژوهش از تحلیل ماتریس کواریانس )تحلیل مدل معادالت ساختاری( استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش  

نفر می باشد. مطابق با نظر رایکو و   92331آموزان پایه ششم دبستان های پسرانه و دخترانه شهر شیراز به همراه مادرشان به تعداد 

( حداقل حجم نمونه برای مدل سازی معادالت ساختاری چنان چه تعداد محاسبات خرده مقیاس ها از وضعیت  16)  1مارکونلیدز

بایستی   شود  خارج  پژوهش    260حداقل  سادگی  نمونه  باشد حجم  نمونه  260نفر  روش  انتخاب شد.  پژوهش،  نفر  این  در  گیری 

ای از نه منطقه آموزش و پرورش شهر شیراز با توجه به جنسیت دانش آموزان بدین صورت که از هر منطقه گیری تصادفی طبقهنمونه

ب شد. معیارهای ورود به پژوهش شامل در قید حیات بودن هم  به صورت تصادفی یک دبستان دخترانه و یک دبستان پسرانه انتخا 

سال باشد   50سال متغیر بوده و سن آنها زیر 25-14پدر و مادر و زندگی مشترک افراد با پدر و مادر، طول مدت ازدواج مادران بین 

پزشکی، سابقه بستری پزشکی و روان های مزمن روانی، مصرف داروهای جسمانی و ابتال به بیماریو معیار خروج نیز شامل معلولیت

گردید. روش اجرای پژوهش به این صورت بود که با حضور در مدارس لحاظ  در سال گذشته و دریافت رواندرمانی در یک سال گذشته  

یت و اهداف  در مورد اهداف اجرای این پژوهش با مسئولین هماهنگی انجام شد و در ادامه پس از ایجاد ارتباط اولیه از طریق بیان اهم

پژوهش و ایجاد حس اعتماد، پرسشنامه ها را به همراه مادرشان تکمیل کردند. با توجه به هدف پژوهش، نمره رضایت زناشویی،  

های آمار توصیفی، شامل میانگین و انحراف  ها از شاخصهای شخصیتی و ارتباط مادر و فرزند تحلیل شدند. برای تحلیل داده ویژگی

شود برای بررسی ها در چارچوب الگوی علی مطالعه میکه در پژوهش حاضر روابط میان متغیره شد. با توجه به ایناستاندارد استفاد

و مدل نوع همبستگی  از  استنباطی  آمار  از  دادهمدل مفروض  و  استفاده شد  معادالت ساختاری  نرمیابی  از  استفاده  با  افزارهای ها 

SPSS22    وAMOS23  .پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:   در اینتحلیل شدند 

است که توسط کاستا   R-RI-NE0: این مقیاس فرم کوتاهی از پرسشنامه تجدید نظر شده  2پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو

ماده است که پنج بعد   60(  برای ارزیابی سریع پنج عامل اصلی شخصیت طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 17) 3کری و مک

سنجد و بر اساس مقیاس  یت بهنجار را که عبارتند از روان آزردگی، برونگرایی، گشودگی به تجربه، توافق و وجدانی بودن را میشخص

مک کری و کاستا در پژوهشی که بر  شود.  گذاری مینمره(  4تا کامال موافقم) (0در دامنه ای بین کامال مخالفم )ای لیکرت  پنج درجه

( ماده ای را با روش آلفای  60ضرایب پایایی پنج ویژگی شخصیتی از آزمون نئو فرم کوتاه )نفر از دانشجویان انجام دادند،  280روی 

عتبار مالکی  ( نیز اعتبار این پرسشنامه را با دو روش ا18(. خجسته مهر )17گزارش نمودند)  85/0تا75/0کرنباخ در دامنه ای بین  

همزمان و روش همبستگی های درونی پنج شاخص پرسشنامه را مناسب گزارش کرده است. وی پایایی این پرسشنامه را در مردان 

و برای مردان و زنان عادی  82/0تا51/0و با روش تصنیف بین90/0تا66/0و زنان متقاضی طالق شهر اهواز با روش آلفای کرنباخ بین

 
1 Raykov & Marconlides 
2 NEO-FFI 
3 Costa & McCrae 
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میزان ضریب قابلیت اعتماد با روش آلفای محاسبه کرد.    80/0تا  64/0و با روش تصنیف بین    84/0تا60/0بینباروش آلفای کرنباخ  

 / . بدست آمد. 82کرونباخ در این پژوهش 

برای بررسی میزان رضایت زناشویی، پرسشنامه انریچ انتخاب شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار    :1مقیاس زوجی انریچ 

( از این پرسشنامه برای  19)  2ر در تحقیقات و کارهای بالینی متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. فاورز و السون تحقیق معتب

شود به تغییراتی که در طول دوره حیات آدمی رخ  بررسی رضایت زناشویی استفاده کردند و معتقدند که این مقیاس، مربوط می

آید. بدین منظور، از فرم کوتاه مقیاس انریچ  دهد و همچنین در این خصوص به تغییراتی حساس است که در خانواده به وجود میمی

های مهم  باشد استفاده گردید. هر یک از موضوعات این پرسشنامه، در ارتباط با یکی از زمینهای میماده  35مقیاس  خرده  4شامل    که

های نیرومندی  تواند زمینهها را توصیف کند یا میتواند مشکالت بالقوه زوجها در درون یک رابطه زناشویی میاست. ارزیابی این زمینه

را مشخص نماید. طیف نمره گزاری این مقیاس پنج گزینه ای، و برای هریک از ماده ها کامال موافقم، موافقم، نه موافق و تقویت انها 

ضریب آلفای پرسشنامه برای خرده مقیاس های رضایت زناشویی،  (.    20و نه مخالف، مخالفم، کامال مخالفم در نظر گرفته شده است )

و اعتبار بازآزمایی پرسشنامه برای هر خرده    83/0،  84/0،  80/0،  86/0به ترتیب از این قرار است  ارتباط، حل تعارض و تحریف آرمانی  

/ .   84بوده است. میزان ضریب قابلیت اعتماد با روش آلفای کرونباخ در این پژوهش    92/0،  90/0،  81/0،  86/0آزمون به ترتیب  

 بدست آمد. 

در سال  4پرسشنامه جهت ارتباط والدین با فرزندان توسط فاین، مورلند و شوبل : نسخه اصلی این3پرسشنامه رابطه والد فرزندی

سوال برای رابطه با مادر است( که دو صورت دارد،    24سوال برای رابطه با پدر و  24سوال )  48تهیه شده است. این ابزار شامل    1983

رابطه فرزند با پدر. هر دو فرم مقیاس یکسان است، به جز این که  یکی برای سنجیدن رابطه فرزند با مادر و یکی هم برای سنجیدن  

شوند. با این حال عوامل مختلف در فرم های مربوط به پدر و مادر بارز شده است. این عوامل برای پرسشنامه کلمه پدر و مادر عوض می

یا   ارتباط  همانندسازی،  نقش،  آزردگی/سردرگمی  مثبت،  عاطفه  از:  هستند  عبارت  جمع  مادر  از  عبارت  کل  نمره  شنود.  و  گفت 

/ . برای خرده مقیاس های مربوط به مادر و نیز آلفای کلی  94/ . تا   61. پایایی آن با ضرایب آلفای  های خرده مقیاس ها است میانگین

مند  ین خوب بهره/ . از همسانی درونی باالی سواالت برخوردار است. روایی این مقیاس از گروه های شناخته شده و روایی پیش ب96

(. در پژوهش حاضر نیز جهت تعیین  21است و فرزندان خانواده های طالق و یکپارچه را به طور معناداری از هم متمایز می سازد )

/ . به دست آمد.  91/ . تا   61پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار ضرایب آلفا برای خرده مقیاس های مربوط به مادر  

 / . به دست آمد. 91آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ضریب 

 یافته های پژوهش: 

به منظور آگاهی از میانگین عملکرد و پراکندگی نمرات شرکت کنندگان در هریک از متغیرها شاخص های میانگین و انحراف معیار    

 ارائه شده است. 1در کل گروه در جدول 

 
1 ENRICH Couple Scales 
2 Fowers & Olson 
3 Parent Child Relationship Scale 
4 Fine, Moreland & Schwebel 
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 متغیرهای پژوهش . شاخص های توصیفی 1جدول 

Table 1. Descriptive indexes of research variables 
 انحراف معیار میانگین  متغیرهای پژوهش 

 رضایت زناشویی  

 ارتباط مادر فرزند  

 روان آزردگی  

 پذیریانعطاف

 برون گرایی

 توافق پذیری

 مسئولیت پذیری

85/109 

11/109 

64/39 

12/42 

30/37 

05/42 

37/35 

83/10 

73/13 

55/5 

20/5 

11/5 

94/4 

98/4 

 

شود.  ارائه می  2ماتریس همبستگی متغیرهای مورد بررسی )رضایت زناشویی، ارتباط والد فرزندی و ویژگی های شخصیتی( در جدول

/.( و  417)شود، بیشترین ضریب همبستگی مربوط به رابطه برونگرایی با رضایت زناشویی  مشاهده می  2همان طور که در جدول  

باشد )سطوح معنی داری برای همه ضرایب  / .( می000آزردگی )کمترین ضریب همبستگی مربوط به رابطه انعطاف پذیری با روان

01/0 ≤  P .)است 

 . ماتریس همبستگی بین متغیرها در پژوهش حاضر2جدول 

Table 2. Correlation matrix between variables 

  7              6      5            4              3              2                 1    متغیر                    

          1زناشویی           رضایت

        1.            /663**مادر فرزندی   ارتباط

     1            -./300**        -./225** آزردگی روان

    1.         /000.            /205**.        /216** پذیری   انعطاف

    1.            /182**       -./051.            /273**      ./417** گرایی   برون

      1      ./317** .    /203**       -./023.            /881**      ./246** پذیری توافق

 1.         /090    ./290** . /136*      - ./10.            /222**      ./397** پذیری مسئولیت

      01/0 ≤  P  ** 

یابی معادالت ساختاری، برازش مدل و معناداری روابط بررسی می شود. به منظور بررسی برازندگی مدل پیشنهادی از شاخص  در مدل

 دهد. پیشنهادی را نشان میشاخص های برازندگی الگوی  3های برازندگی استفاده شد. جدول 
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 . مهمترین شاخص های برازش کلی مدل مفروض3جدول 

Table 3. The most important indicators of the general fit of the assumed model 

 مقتصد  برازش تطبیقی  برازش مطلق  برازش کلی   های شاخص

 CMIN GFI IFI CFI PNFI RMSEA نمونه  شاخص

 087/0 670/0 965/0 966/0 972/0 110/22 مقدار

 

مقادیر شاخص های برازندگی الگوی پیشنهادی، شامل شاخص های برازش مطلق، شاخص های برازش   3طبق مندرجات جدول  

تطبیقی و شاخص های برازش مقتصد هستند. شاخص های برازش کلی مدل در سطح مناسبی هستند. در این مدل ارتباط مادر ـ  

کند که توانسته است بین ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی نقش واسطه ای خود  عنوان متغیر واسطه ای عمل میفرزند به  

 را ایفا کند. 

 بینی رضایت زناشویی . برآورد اثرهای مستقیم، غیرمستقیم و کل جهت پیش 4جدول 

Table 4. Estimate direct, indirect and total effects in structural equation model 

 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم  متغیر

 رآزردگی بر رضایت زناشویی روان

 پذیری بر رضایت زناشویی انعطاف

 گرایی بر رضایت زناشویی برون

 پذیری بر رضایت زناشویی توافق

 پذیری بر رضایت زناشوییمسئولیت

 آزردگی بر رابطه مادرـ فرزندیروان

 پذیری بر رابطه مادرـ فرزندیانعطاف

 گرایی بر رابطه مادرـ فرزندیبرون

 پذیری بر رابطه مادرـ فرزندی توافق

 پذیری بر رابطه مادرـ فرزندیمسئولیت

 رابطه مادرـ فرزندی بر رضایت زناشویی

247/0- 

307/0 

742/0 

402/0 

721/0 

743/0- 

542/0 

636/0 

524/0 

613/0 

243/0 

 

192/0- 

144/0 

142/0 

137/0 

141/0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

439/0- 

450/0 

884/0 

539/0 

862/0 

743/0- 

542/0 

636/0 

524/0 

613/0 

243/0 

 

01/0 ≤  P ** 

دهنده میزان اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل هر متغیر نسبت به رضایت زناشویی است. مسیر مستقیم رابطه مادرـ  نشان  4جدول  

/.( است که این مقدار به لحاظ آماری معنادار است. مسیر مستقیم انعطاف پذیری، برون گرایی،  243فرزندی به رضایت زناشویی )

فرزندی و رضایت زناشویی مثبت و معنادار و مسیر مستقیم روان آزردگی با رابطه   توافق پذیری، مسئولیت پذیری با رابطه مادرـ

 مادرـ فرزندی و رضایت زناشویی  منفی و معنی دار هستند.
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 : معادله ساختاری برای بررسی روابط متغیرهای پژوهش و مدل تدوین شده 1شکل 

 

های  توان گفت که ویژگینهایی پژوهش پذیرفته می شود. در نتیجه میمدل نظری پژوهش تایید و به عنوان مدل    1براساس شکل  

های  گرایانه ارتباط مادرـ فرزند مدل مطلوبی را ارائه دهند. بدین معنا که ویژگیتوانند با در نظر گرفتن نقش میانجی شخصیتی می

 کنند. بینی میایت زناشویی را پیششود و با لحاظ این تعامل، رضشخصیتی باعث اثرگذاری بر ارتباط مادر ـ فرزند می

 : گیریبحث و نتیجه

نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با توجه به مدل ارائه شده و قرار دادن ارتباط مادر فرزندی به عنوان متغیر میانجی نشان داد که  

زناشویی برخوردار است. همچنین بیانگر مدل انتظارات پژوهشگر را برآورده ساخت و از قدرت توضیحی و برازش مناسبی برای رضایت  

توانند رضایت زناشویی را  های شخصیتی به طور مستقیم و از خالل ارتباط مادرـ فرزند به طور غیر مستقیم میاین بود که ویژگی 

پذیری،  توافقآزردگی به صورت منفی و برونگرایی،  گیری شد که صفات روانهای پژوهش چنین نتیجهبینی کنند. در تحلیل دادهپیش

های چهره و  از پژوهشها با نتایج حاصل  کنند. این یافتهبینی می گشودگی و باوجدان بودن به صورت مثبت رضایت زناشویی را پیش

 گرایی   آزردههای باال در روان  از آنجا که نمره  ( هم راستا است.9(، اسکافهازر و همکاران )8(، شیخ زین الدین و همکاران )7همکاران )

با عدم ثبات عاطفی و عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت همراه است و کسانی که در این  

آزرده گرایی پذیری دارند. افرادی که در روان  کنند تمایل بیشتری به تکانشگری، پرخاشگری و آسیبهای باالیی کسب می حیطه نمره

های تنیدگی زا بیشتر است و عمدتا از روش های متمرکز بر    آمادگی آنها برای نشان دادن اضطراب در موقعیتنمره باالیی دارند  

 (.  22هیجان استفاده می کنند )
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آزردگی پایینی دارند معموال از روش متمرکز بر مساله استفاده می کنند، به صورت ژنتیکی ثبات  گرایی باال و روانهایی که برونزوج

توانند با تنش روزمره مقابله کنند، با احتمال های برونگرا بهتر میبیشتری دارند و در نتیجه سالمت روانی باالیی دارند. زوجهیجانی  

کند. برونگرایان به جای ارعاب و تهدید  ها در کنارآمدن با تنش کمک میآیند که به آنبیشتری درصدد حمایت اجتماعی بر می

جذا نمایش  طریق  از  میبیتدیگران،  به سمت خود جلب  را  دیگران  خویش،  هیجانهای  با  برونگرایی  مثبتی همچون کنند.  های 

بینی، عشق و صمیمیت همراه است، همچنین اجتماعی و فعال بودن افراد برونگرا نیز در تجمیع با دیگر صفات بر روابط زناشویی  خوش

( دریافتند که عامل برونگرایی با تعامالت اجتماعی  23زاده )تمادی و فاتحیو در نتیجه رضایت از این رابطه تاثیر مثبت دارد. کوهی، اع 

پذیرترند  شوند آسیبهایی که روابط بین فردی کمتری دارند، زمانی که در روابط زناشویی دچار مشکلی میسروکار دارد؛ در نتیجه زوج

های خود با دیگران بتوانند شود افراد در تعاملری موجب میپذی( عنوان کردند که توافق 7شوند. چهره و همکاران )تر میو سرخورده

تری از یکدیگر دارند که به نوبه خود  های مثبتپذیر ادراکاحساس خود را مهار کنند و برخورد آرامی داشته باشند. همسران توافق

رضایتمی به  توافقتواند منجر  و کاهش سرخوردگی شود.  بیشتر  نشانمندی  ویژپذیری  به  گی دهنده  نسبت  مانند همدردی  هایی 

شود فرد در  پذیری باعث میدیگران، کمک به آنها و باور به این است که دیگران نیز متقابال کمک کننده هستند. میزان باالی توافق

روابط بین فردی را با  تری از خود نشان دهد و تضادهای ناشی از های خود را تنظیم کند، رفتارهای مالیمفردی، هیجانتعامالت بین

شود. بنابرای، افزایش همکاری و سازگاری میان  سهولت بیشتری حل کنند که این مساله باعث کاهش رفتارهای تعاملی منفی می

پذیر  کند. به عالوه، افراد توافقتر می ها حمایت بیشتری را برای هر فرد از جانب همسرش ایجاد و فاصله عاطفی میان آنها را کمزوج

 (. 23عموال قابل اعتمادند و به صداقت و حسن نیت دیگران اعتقاد دارند )م

افراد باز کنجکاو، منطقی و دارای نگرش آزادمنشانه می باشند. آنها تمایل دارند که نظرات شریک خود را گوش دهند و بفهمند.   

تار احترام بگذارند، بدین گونه بسیاری از تعرضات  همچنین افراد باز می توانند سختی ها را تحمل کنند و به تفاوت در اندیشه و رف

افزایش حس زیبایی   باز بودن برای زنان یک ارزش ویژه است. به طور کلی  افزایش می یابد.  کاهش می یابند و وفاق و همراهی 

افزایش رضایت زناشویی می شود. رابطه پذیری باعث  انعطاف  مثبت بین    پسندی، تنوع طلبی، کنجکاوی، پذیرش عقاید جدید و 

باوجدان بودن و رضایت زناشویی به این دلیل است که افرادی که در باوجدان بودن در حد باالیی قرار دارند نیاز به پیشرفت دارند و  

با توجه به موارد ذکر شده و اینکه افراد با وجدان،    (.22به همین خاطر برای نگهداری رابطه موفق خود دست به تالش می زنند )

پذیرند، به اصول اخالقی پایبندند و برای رسیدن اجهه با مسائل زندگی را دارند، منظم و دارای برنامه می باشند، مسئولیتآمادگی مو

 به اهدافشان تالشگرند.   

کند. به عبارتی، رابطه بینی میهای پژوهش نشان داد که رابطه مادر فرزندی به صورت مثبت رضایت زناشویی را پیشهمچنین داده

این نتایج با نتایج  های شخصیتی با رضایت زناشویی وساطت کند.  ر فرزندی نیز توانست به طور معناداری در رابطه میان ویژگی ماد

از پژوهش راستا است.  15( و احمدی فارسانی و همکاران )14های شفیعی کندجانی و همکاران )حاصل  رابطه میان مادر و  ( هم 

کودک می باشد می تواند رضایت میان زوجین را تحت تاثیر قرار دهد. کودکان به خودی خود   کودک که از اساسی ترین رابطه برای

اثرمنفی بر رابطه زوجین ندارنند بلکه منجر به افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی می شوند و زمان باهم بودن زوجین را کاهش  

می تواند منجر به مشکل و تعارض در روابط زناشویی شود. همچنین می دهند. کیفیت پایین رابطه میان مادر و کودک در برخی موارد  

مشخص شده است زنانی که در زندگی خود رضایتمندی زناشویی باالیی دارند خود و کودکشان از سالمت رفتاری و رابطه عاطفی و  
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 (. 15هیجانی باالیی برخوردارند )

گرایی مادر باعث  بنابراین بروندر رابطه با سازه والد فرزندی، بیشترین اثرات کل مربوط به روان آزردگی و برون گرایی مادران است. 

های یزدخواستی  شود. این نتایج با نتایج حاصل از پژوهش آزردگی منجر به کاهش این رابطه میافزایش رابطه مادر با کودک و روان 

در تبیین این نتایج می توان بیان داشت که از میان پنج عامل شخصیتی، سه عامل    ( هم راستا است.10روهنر )  ( و 11و قاسمی )

روان آزردگی، برون گرایی و مسئولیت پذیری از برجسته ترین عوامل در تحقیقات مرتبط با شخصیت هستند که با فرزندپروری نیز 

ها و منابع حمایتی محیط، ظرفیت والدین را برای مراقبت و بهبود رشد کودکان  (. شخصیت در تعامل با استرس  24ارتباط دارند )

کند. در این میان والدینی که روان آزردگی بیشتر و انعطاف پذیری کمتری دارند بی قراری و عصبانیت بیشتری ابراز می تعیین می

برونگرایی بیشتر و روان آزردگی کمتر نشان می دهند ،  کنند و رابطه صمیمانه کمتری با کودکان خود دارند. در مقابل والدینی که  

فرزندپروری گرمتر و ساختاریافته تری دارند، تعامالت مثبت بیشتری نشان می دهند، به اندازه کافی پاسخگو هستند و محیطی که  

 (. 25در آن کودکشان را تربیت می کنند ساختاریافته تر و با ثبات تر است )

بطه سالم، اصول و شیوه هایی دارد و والدین باید از دانایی ها و مهارت های الزم برخوردار باشند تا بتوانند بر  از آنجا که رسیدن به را

ایفا کنند، همچنین کیفیت رابطه   بتوانند نقش تربیتی خود را  اساس اصولی، پیوند روحی و فکری با فرزندان برقرار کنند و بهتر 

ع نحوه تعامل همسران و شیوه مقابله آنها با موقعیت های تنش زای زندگی است. چنین به زناشویی و میزان شادمانی زناشویی تاب

نظر می رسد که شخصیت،  الگوهای تعامل زناشویی را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که 

کهای ارتباطی، هیجانی و انگیزشی برای مشاوره ازدواج استفاده از پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو به عنوان مقیاس سنجش سب

مفید است. استفاده از این پرسشنامه در مشاوره ازدواج کمک میکند تا افراد درک بهتری از خود داشته باشند، رابطه بین شخصیت 

یبیند که طرف مقابل برداشت می  های خود با یکدیگر را دریابند و نیز به این نکته پی ببرند که هریک خود را متفاوت از آن چیزی م

کند. در نهایت می توان گفت آگاهی زوج ها از ویژگی های طرف مقابل منجر به درک بهتر همدیگر و رضایت زناشویی بیشتر می  

های آموزشی توسط افراد متخصص در امر خانواده درمانی و مشاوره جهت روشن  شود. بنابراین پیشنهاد می شود با برگزاری کارگاه

محدودیتس جمله  از  شود.  اقدام  فرزندان  با  والدین  موثر  ارتباط  و  زناشویی  روابط  اهمیت  نشدن  اختن  کنترل  پژوهش  این  های 

های پژوهش باید احتیاط کرد.  مورد دیگر  ها بود. بنابراین در تعمیم یافتهمتغیرهایی چون وضعیت اجتماعی و اقتصادی آزمودنی 

های جمعیتی با محدودیت  پذیری نتایج را به سایر گروهتواند فرایند تعمیمانجام شده است که می   اینکه که تنها بر روی زنان متاهل

دهی که ممکن است بر نتایج این پژوهش تاثیر گذاشته  توان به استفاده از پرسشنامه های خود گزارشمواجه سازد. همچنین می

 باشد اشاره کرد. 

 منافع  تعارض          

 . ندارد وجود  منافع  تعارض پژوهش  این در که کنند می تصریح نویسندگان  

 سپاسگزاری

نامه دوره دکتری مصوب و دفاع شده در دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه استخراج شده است. نویسندگان بر خود الزم  این مقاله از پایان

 کنندگان در این پژوهش اعالم کنند. دانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از مساعدت شرکتمی
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