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چکیده
زمینه و هدف:

تعهد یکی از مهمترین مؤلفههای ازدواج موفق است که بدون آن رابطهی زناشویی سطحی ،ظاهری و بدون سمت و سو

خواهد بود و در این صورت زوجین نخواهند توانست عمق عشق و صمیمیتی را که در سایهی وفاداری و تعهد به همسر و ازدواج بهوجود
خواهدآمد ،تجربه کنند .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهی تعهد زناشویی با ویژگیهای شخصیتی انجام گرفت.

موادّ و روشها:

پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعهی این پژوهش را تمامی کارکنان متأهل ادارات سازمان بهزیستی

استان خراسان شمالی در سال  4932تشکیل میدادند .نمونهی مورد مطالعه متشکل از  455نفر ( 78مرد و  77زن) بودند که به روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای انتخاب گردیدند .گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامهی استاندارد تعهد زناشویی آدامز و جونز ) )4338( (DCIو
پرسشنامهی ویژگیهای شخصیتی نئومکگری و کاستا ) )4334( (NEO-FFIانجام شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای همبستگی
پیرسون و رگرسیون خطی ،استفاده و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS v.18انجام شد.

یافتهها:

نتایج حاکی از آن بود که ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،سازگاری و مسؤولیتپذیری رابطهی مثبت و معنادار (بهترتیب ،0/248

 0/591و  )0/523و ویژگیهای شخصیتی روان رنجورخویی و گشودگی به تجربه ،همبستگی منفی و معناداری ( بهترتیب  -0/13و  )-0/53با
تعهد زناشویی دارند .همچنین یافتهها نشان داد ابعاد روانرنجورخویی ،سازگاری ،گشودگی به تجربه ،مسؤولیتپذیری و برونگرایی را بهترتیب
 0/27 ،0/91 ،0/27 ،0/21و  0/01از تغییرات تعهد زناشویی تبیین مینمایند که با  0/33اطمینان معنادار میباشند.

نتیجهگیری:

یافتههای این پژوهش نشان داد که ویژگیهای شخصیتی افراد عامل مهمی در پیشبینی میزان تعهد زناشویی آنان میباشد .با

توجه به یافتههای این پژوهش توصیهمیشود نقش عوامل شخصیتی به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر روابط زناشویی مورد بررسی و پژوهش بیشتر
قرارگیرد.

واژههای کلیدی :برونگرایی ،تعهد زناشویی ،روانرنجورخویی ،گشودگی به تجربه ،ویژگیهای شخصیتی
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رابطهی تعهد زناشویی با ویژگیهای شخصیت

کیفیت روابط عاشقانه بزرگساالن موثر است ( .)8در واقع

مقدمه
اخیراً توجه زیادی به مفهوم تعهد زناشویی که در

حتی یک بررسی گذرا بر ادبیات نشان میدهد که بدون

گذشته گاهی بهعنوان یک موضوع جالب مطرح بود ،در

ابهام ،یک ارتباط قابل توجه بین صفات شخصیت خود

همهی حوزههای مطالعاتی خانواده و ازدواج شدهاست.

گزارش شده و کیفیت رابطه و رضایت طرفین وجود دارد

ازاینرو؛ نه تنها تعداد مطالعاتی که مستقیماً در ارتباط با

( .)9ویژگیهای شخصیت الگوهایی از افکار ،احساسات

تعهد زناشویی و ابعاد آن است ،افزایش یافته ،بلکه در

و اعمال را منعکس میکند که در طی زمان و موقعیتها

اغلب مطالعاتی که تأکید اصلی آنها بر تعهد زناشویی

نسبتاً پایدار هستند ( .)11بایوشاپ و همکارانش ( )11پنج

نبوده نیز بهعنوان یک متغیر مهم در حفظ و تداوم زندگی

نوع شخصیت را معرفی کردند که قبالً توسط کاستا و مک

زناشویی مد نظر قرار گرفته است (.)1

گرا معرفی شده بود .این پنج نوع شخصیت روان-

آماتو معتقد است که تعهد زناشویی به این معنی
است که زوجین تا چه حد برای روابط زناشویی خود

رنجورخویی ) ،(Neuroticismگشودگی به تجربه
( ،(Openness to experienceبرونگرایی

ارزش قائلند و چقدر برای حفظ و تداوم ازدواجشان

سازگاری

انگیزه دارند ( .)2جانسون مدلی را ارایه داده است که در

) )Conscientiousnessهستند.

)(Adaptability

و

)(Extroversion

وظیفهشناسی

(Personal

شکلفورد و باس در پژوهش خود دریافتند که

) ، Commitmentتعهد اخالقی)(Moral Commitment

ویژگیهای شخصیتی افراد میتواند به برآورد میزان تعهد

و تعهد ساختاری)  (Structural Commitmentتقسیم

یا عهدشکنی آنان در ازدواج کمک نماید .آنها دریافتند

میشود ( .)3تعهد شخصی به معنی عالقه و تمایل فرد

افراد دارای سبکهای شخصیتی تکانشی ،دارای

برای تداوم رابطهی زناشویی است .تعهد اخالقی بیانگر

اعتمادپذیری پایین و وجدانگرایی کم به احتمال بیشتری

وفاداری اخالقی فرد به ازدواج است و تعهد ساختاری نیز

درگیر روابط فرا زناشویی میشوند ( .)12اسکو و

به موانع و محدودیتهای موجود در ترک رابطهی

همکاران دریافتند که همسران با اصول جنسی بیبند و بار

زناشویی و احساس اجبار به تداوم آن رابطه یا ترس از

احتمال بیشتری دارد تا معطوف به عهدشکنی زناشویی

پیامدهای طالق اشاره دارد (.)4

شوند ( .)13شکلفورد و باس در پژوهشی دریافتند که باال

آن تعهد زناشویی به سه نوع تعهد شخصی

عوامل مؤثر بر تعهد مختلفاند .در برخی از

بودن نمرات افراد در پرسشنامهی شخصیتی نئو در ابعاد

پژوهشها ،تعهد زناشویی بهعنوان یکی از شاخصهای

تجربهگرایی ،خودشیفتگی و روانرنجوری میتواند پیش-

کیفیت زناشویی مطرح شده است ( .)5بر این اساس،

بینیکنندهی عهدشکنی در ازدواج باشد (.)14

کیفیت زناشویی را میتوان بهعنوان موفقیت و عملکرد

از سویی دیگر پیرامون ویژگیهای شخصیتی

مطلوب یک ازدواج در نظرگرفت که نتیجهی عوامل

زوجین متعهد نیز تحقیقاتی انجام شده است .پژوهش

مختلفی از جمله سازگاری زناشویی و احساس تعهد

جارویس نشان داد که از بین عوامل شخصیتی ،وظیفه-

زوجین نسبت به یکدیگر است و از آن به عنوان یکی از

شناسی و وجدانگرایی باال تعهد زناشویی افراد را پیش

پیشبینیکنندههای مهم تداوم و ثبات زناشویی یاد میشود

بینیمیکنند ( .)15براساس گفتهی هلند و رویسمن به -

(.)6،7

طورکلی از میان ویژگیهای شخصیتی ،روان نژندی قوی-
روانشناسان اجتماعی و شخصیت ،مدت طوالنی

است که عالقهمندند بدانند چگونه صفات شخصیتی بر

مجله دانشگاه علوم پز شکی سبزوار

ترین ارتباط را با رضایت و تعهد زناشویی دارد (.)17
امروزه جایگاه تعهد در روابط زناشویی بهدلیل
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حسینی و همکاران

افزایش روزافزون آمار خیانتها و طالق ،در مطالعات

خراسان شمالی و کسب مجوزهای الزم برای انجام

خانواده و ازدواج بسیار با اهمیت تشخیص داده شده

پژوهش ،محقق با حضور در ادارات بهزیستی استان،

است .ازآنجاکه تعهد سازهای مهم در زندگی زناشویی

دربارهی ماهیّت و اهدف پژوهش توضیحات الزم را به

محسوب میشود و کارکرد مهمی در حفظ ،پایداری و

پاسخدهندگان پرسشنامهها ارایه نمود و تمامی افراد،

سالمت ازدواج دارد و فقدان آن سبب گسستگی پیمان

داوطلبانه و با رضایت آگاهانه به پرسشنامههای پژوهش

زناشویی و متزلزل شدن بنیان خانواده میگردد و درنهایت

پاسخ گفتند .براساس جدول کرجسی و مورگان باتوجه

پدیدهی طالق را به دنبال خواهد داشت  ،لذا جهت

به تعداد جامعهی پژوهش ،تعداد نمونه میبایست 155

افزایش میزان تعهد زوجها ،شناخت صحیح این سازهی

نفر انتخاب میگردید .روش نمونهگیری چندمرحلهای

مهم و عوامل موثر بر حفظ و تداوم آن ضرورت دارد.

تصادفی بود .بدینصورتکه ابتدا از بین تمام ادارات

مطالب فوق و مرور پیشینهی پژوهش بیانگر این است که

سازمان بهزیستی استان خراسان شمالی (هفت اداره) ،سه

عوامل شخصیتی میتوانند بر میزان تعهد افراد به ازدواج و

اداره بهروش تصادفی ،انتخاب و در هر اداره تعداد 51

رابطهی زناشویی تاثیرگذار باشند و نوسانات تعهد

پرسشنامه بهصورت تصادفی بین کارکنان متأهل توزیع

زناشویی را پیشبینی نمایند .در برخی از پژوهشهای

شد (در اداره بهزیستی شهرستان بجنورد تعداد 55

انجام شده در خارج از کشور ،ارتباط عوامل شخصیتی با

پرسشنامه توزیع شد) .الزم به توضیح است که پرسش-

تعهد زناشویی مورد بررسی قرارگرفته است (،)15،14،12

نامهها با توجه به نسبت مردان و زنان جامعهی مورد

لکن در جستجوهای انجام شده توسط محقق در داخل

پژوهش در بین کارکنان ،براساس  76مرد ( 43درصد) و

کشور پژوهشی که به بررسی رابطهی تعهد زناشویی با

 88زن ( 56درصد) توزیع شد .تجزیه و تحلیل دادهها نیز

ویژگیهای شخصیتی پرداخته باشد ،مشاهده نشد.

با استفاده از نرمافزارآماری  SPSS18و به روشهای

همچنین بررسیها نشان میدهد که پژوهشهای انجام

همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی صورت گرفت.

شده پیرامون تعهد زناشویی و عوامل موثر بر آن اندک

در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از ابزار

میباشند .از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی

ذیل استفاده گردیده است:

رابطهی تعهد زناشویی با ویژگیهای شخصیتی انجام

پرسشنامهی استاندارد تعهد

گرفت.

:(Dimensions of Commitment

زناشویی) Inventory

این آزمون توسط آدامز و جونز در سال ،1996

مواد و روشها
پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی
است .جامعهی آماری این پژوهش تمامی کارکنان متأهل
ادارات سازمان بهزیستی استان خراسان شمالی (ادارات
بهزیستی شهرستانهای بجنورد ،شیروان ،فاروج ،اسفراین،
گرمه ،جاجرم و مانه و سملقان) در سال 1392بودند.
تعداد افراد جامعه 275 ،نفر شامل  151زن و  114مرد
میباشند .روش اجرا نیز بدین صورت بود که پس از
هماهنگیهای الزم با مدیریت سازمان بهزیستی استان
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تهیه شده و سه بُعد تعهد زناشویی را اندازه گیری می-
کند .این ابعاد عبارتند از:
تعهد شخصی :تعهد نسبت به همسر که مبتنی بر جذابیّت
همسر است.
تعهد اخالقی :تعهد نسبت به ازدواج که مبتنی بر تقدس و
حرمت رابطه زناشویی است.
تعهد ساختاری :تعهد نسبت به همسر و ازدواج که مبتنی
بر احساس اجبار و تداوم ازدواج یا ترس از پیامدهای
طالق است.)4( .
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رابطهی تعهد زناشویی با ویژگیهای شخصیت

هر سؤال آزمون دارای یک مقیاس پنج درجهای

درجهای لیکرتی میباشد که آزمودنی باید بر روی یک

«کامال مخالفم»« ،مخالفم»« ،نظری ندارم»« ،موافقم» و

طیف از "اصالً ویژگی من نیست" تا "کامالً ویژگی من

«کامالً موافقم» است که به هرگزینه ،نمرهی  1تا  5تعلق

است" به آن پاسخ بدهد .حجازی و ایروانی آلفای

میگیرد .به گزینهی «کامال موافقم» ،نمرهی  5و به گزینهی

کرونباخ آن را  64صدم گزارش نموده اند( .)18در

«کامالً مخالفم» ،نمرهی  1داده میشود .اکثر سؤاالت

پژوهشی دیگر نیز ،پایایی این آزمون با استفاده از روش

پرسشنامه بهشکل مستقیم نمرهگذاری میشود و تنها

ثبات درونی برای عوامل روان آزردگی و مسؤولیت پذیری

سؤاالت 37 ،35 ،34 ،32 ،31 ،29 ،28 ،23 ،17 ،12 ،11

(وظیفهشناسی ) باالتر از  1/61و برای عوامل دیگر باالتر

و  38بهطور معکوس نمرهگذاری میگردد .دامنهی کلی

از  1/51بهدست آمد .به منظور بررسی اعتبار سازه نیز

نمرات افراد بین  1تا  162نمره است و نمرهی باال در این

همبستگی گشتاوری پیرسون بین  5عامل پرسشنامهی نئو

آزمون ،باالبودن تعهد زوجین را نشان میدهد ( .)4آدامز و

و  9بعد آزمون SCL- 90- Rمحاسبه شد .نتایج این تحلیل

جونز در شش پژوهش گوناگون به منظور بهدست آوردن

ها نشان میدهد که عامل روان آزردگی با تمام ابعاد و

پایایی و روایی پرسشنامه ،آن را بر روی  416نفر متأهل،

عامل مسؤولیت پذیری نیز با تمام ابعاد به غیر از بعد افکار

 346نفر مجرد و  47نفر مطلقه اجرا کردند .در این

پارانوئید (با در نظرگرفتن تصحیح بونفرونی) عاملهای

مطالعات همبستگی هر سؤال با نمرهی کل آزمون ،باال و

توافقیبودن و برونگرایی نیز با توجه به تصحیح بونفرونی

معنادار بود و بهطورکلی ،ابعاد این پرسشنامه از بیشترین

بهترتیب با  6و  3بعد از  SCL- 90- Rهمبستگی معنادار

حمایت تجربی و نظری برخوردار بود .آدامز و جونز،

دارد و در مجموع این آزمون از پایایی و اعتبار مناسبی

میزان پایایی هر یک از مقیاسهای این آزمون را بر روی

برخوردار است ( .)19در این پژوهش نیز پایایی درونی

نمونهی مذکور به این شرح بهدست آوردهاند :تعهد

این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و

شخصی  ،1/91تعهد اخالقی  1/89و تعهد ساختاری

مقادیر آن برای خرده مقیاسها بدین ترتیب بود :روان-

 .)16( 1/87در پژوهش عباسی مولید میزان آلفای کرونباخ

رنجورخویی  ،1/74برونگرایی  ،1/76گشودگی به تجربه

برای کل پرسشنامه 1/85 ،بهدست آمده است ( .)4در این

 ،1/51سازگاربودن  1/72و مسؤولیتپذیری .1/64

پژوهش نیز آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای تعهد
شخصی  ،1/77تعهد اخالقی  ،1/67تعهد ساختاری 1/68
و برای کل پرسشنامه  1/86بهدست آمد.

یافتهها
ن
بر اساس جدول شمارهی  1میانگین س ّ

پرسشنامهی پنج عاملی شخصیتی نئو

آزمودنیها در این پژوهش 37/1 ،سال بوده است که

):(NEO-FFI)(NEO-Five Factor Inventory

پراکندگی آنها بین  23تا  59سال میباشد و میانگین مدت

پرسشنامهی نئو ،پرسشنامهای  71سوالی است که
برای نخستین بار در سال  1985ساخته شده و در سال
 1991مورد بررسی مجدد قرار گرفته است و در آن پنج
عامل اصلی شخصیت ،شامل انعطافپذیری (گشودگی به
تجربه)،

روانرنجوری

،

برونگرایی،

دلپذیربودن

(سازگاربودن) و با وجدانبودن (مسؤولیت پذیربودن)
اندازهگیری میگردد .گویههای این پرسشنامه از نوع 5
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ازدواج نیز 11/1 ،سال است که شامل سنین مختلف می-
باشد (دامنهی بین  1تا  41سال) .تفاوت سنّی آزمودنیها
نیز با میانگین  4/39بین  1تا  15سال پراکنده شده است.
میانگین و انحراف استاندارد سایر متغیرها نیز در جدول
شمارهی  1آمده است .میزان چولگی نیز نشاندهندهی
چگونگی توزیع متغیرها بین آزمودنیهاست  .اگر این
مقدار از  1بیشتر باشد نشان از آن دارد که توزیع نمرات
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در بین آزمودنیها نرمال نبوده است .باتوجه به مقادیر

بین زوجین نیز بیشتر میشود .البته تفاوت سنّی بین

چولگی برای متغیرهای تعهد زناشویی و ویژگیهای

زوجین ارتباط معناداری با تعهد زناشویی ندارد .در مورد

شخصیتّی و ابعاد آن میتوان مشاهده کرد که توزیع

تحصیالت نیز مشاهده میشود که تحصیالت همبستگی

نمرات آزمودنیها در این متغیرها نرمال است و انجام و

منفی و معناداری ( -1/317و  )P> 1/11با تعهد زناشویی

تفسیر آزمون آماری را با مشکل روبهرو نمیسازد.

دارد .این یافته بدین معناست که افزایش تحصیالت با

جدول شمارهی  2میزان و جهت همبستگی میان

تعهد کمتری نسبت به رابطهی زوجی همراه است .ویژگی

ابعاد ویژگیهای شخصیتی و سایر متغیرها را با تعهد

روانرنجورخویی و گشودگی به تجربه نیز همبستگی

زناشویی و خرده مقیاسهای آن نشان میدهد .براساس

منفی و معنادار با تعهد دارند که خود نشان از است که

ن ،مدت زمان ازدواج و
اطالعات این جدول هرچه س ّ

هرچه نمرهی فرد در این ابعاد بیشتر باشد ،احتمال تعهد

تعداد فرزندان بیشتر باشد ،احتمال افزایش تعهد زناشویی

فرد به رابطه کمتر است .اما سایر ویژگیهای شخصیتّی

جدول  :1اطالعات توصیفی ()N = 111
آماره

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

چولگی

تعهد زناشویی

051/62

01/88

016

611

1/555

روان رنجورخویی

77/75

2/88

08

50

1/788

برون گرایی

80/88

5/15

66

55

-1/616

گشودگی به تجربه

متغیرها

75/5

7/86

68

85

1/105

سازگاری

86/20

2/16

62

58

-1/120

مسئولیت پذیری

82/18

2/55

68

21

-1/118

سن

72/0

8/66

67

51

-

مدت ازدواج

00/0

8/8

0

81

-

تعداد فرزندان

0/27

0/78

1

2

-

تفاوت سنی

8/71

7/6

1

05

-

جدول :2نتایج همبستگی میان متغیرهای پژوهش با ابعاد تعهد زناشویی
متغیرها

تعهد زناشویی

تعهد شخصی

تعهد اخالقی

تعهد ساختاری

روان رنجورخویی

** -1/81

** -1/517

** -1/875

* -1/608

برون گرایی

** 1/605

** 1/718

** 1/607

-1/17

گشودگی به تجربه

** -1/51

** -1/851

** -1/555

** -1/825

سازگاری

** 1/578

** 1/257

** 1/505

* 1/088

مسئولیت پذیری

** 1/561

** 1/288

** 1/57

* 1/021

سن

** 1/61

* 1/02

** 1/60

** 1/78

مدت ازدواج

** 1/611

* 1/01

** 1/62

** 1/61

تعداد فرزندان

** 1/77

* 1/02

** 1/7

** 1/8

تفاوت سنی

1/000

1/17

1/11

* 1/051

تحصیالت

** -1/712

** -1/657

** -1/687

** -1/718

جدول  :3نتایج و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون خطی درباره عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی
متغیرها

R

روانرنجورخویی

R2

F

Sig

B

Std.E

Beta

T

Sig

1/81

1/68

88/72

1/1110

-0/5

1/602

-1/81

-2/15

1/1110

برون گرایی

1/605

1/185

5/52

1/115

1/566

1/627

1/605

16/55

1/115

گشودگی به تجربه

1/51

1/781

80/1

1/1110

-7/15

1/771

-1/51

-1/15

1/1110

سازگاری

1/578

1/682

20/05

1/1110

0/52

1/665

1/578

5/86

1/1110

مسئولیت پذیری

1/561

1/68

51/8

1/1110

0/2

1/618

1/561

5/5

1/1110
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رابطهی تعهد زناشویی با ویژگیهای شخصیت

رابطهی مثبت و معنادار با تعهد دارند که به معنی افزایش

کلیگل و شاپیرو ،به نقل از اورورک و همکاران (،)21

احتمال تعهد در افرادی است که نمرهی باالیی را در این

شکلفورد و باس ()12؛ اسکو و همکاران)13( ،؛ رابینز و

ویژگیها کسب مینمایند.

همکاران ( )21و باک و همکاران )22( ،همخوان و در

بهمنظور بررسی اینکه چه مقدار از پراکندگی

تأیید یافتههای آنها میباشد.

تعهد زناشویی توسط ابعاد مختلف ویژگیهای شخصیتی

هر رابطهای ،بدون تعهد سطحی و ناپایدار است.

تبیین میگردد ،از روش رگرسیون خطی استفاده گردید.

ویژگیهای شخصیتّی بر ماه ّیت و کیف ّیت روابط عاشقانه

بدینمنظور هریک از ابعاد ویژگیهای شخصیتی بهتنهایی

بزرگساالن تاثیرگذار است ( .)17بین سالمت روانی افراد

بهعنوان متغیر مستقل (پیشبین) و متغیر تعهد زناشویی

و شخصیت آنها با روابط خانوادگی ،عاشقانه و دوستانه

بهعنوان متغیر مالک (وابسته) وارد مدل رگرسیونی شدند

ارتباط دو سویه وجود دارد و درواقع ویژگیهای

که نتایج آن در جدول شمارهی  3آمده است .یافتهها

شخصیتی افراد بر میزان رضایت زناشویی آنها و پایبندی

حاکی از آن است که روانرنجورخویی 24درصد ،برون-

به تعهداتشان تأثیرمیگذارد ( .)23در تبیین ارتباط ویژگی

گرایی  4/6درصد ،گشودگی به تجربه  34/9درصد،

شخصیتّی سازگاری با تعهد زناشویی میتوان گفت از

سازگاری  28/7درصد و مسؤولیتپذیری  52/9درصد از

آنجایی که افرادی که در این ویژگی نمرهی باالیی به

واریانس تعهد زناشویی را تبیین میکنند که این مقادیر

دست میآورند ،بیشتر احتمال دارد گرم ،خوشمشرب،

معنادار میباشد ( .)P<1/11این مطلب نشان دهندهی این

مهربان و اهل همکاری باشند ،درنتیجه در روابط بین

است که این عوامل تأثیر بسزایی در پیشبینی وجود یا

فردی با دوستان و خانواده پس از وقوع حوادث ناسازگار،

β

تغییرات مثبت را تجربه میکنند ( .)24این ویژگی با ایجاد

بهترنیب نشاندهندهی ضریب استاندارد نشده و ضریب

اعتماد در طرف مقابل همراه است و اعتماد عامل مهمی

استاندارد شدهی رگرسیون میباشند که خود نشان از

در تعهد زناشویی است .افرادی که به شریک زندگی خود

میزان تأثیر هر یک از متغیرها در معادلهی رگرسیونی است

اعتماد دارند ،تمایل به عشق بیشتری نسبت به شریک

و با توجه به مقادیر  tمشاهده میشود که تأثیر تمامی

زندگی خود و رضایت و تعهد به رابطه دارند (.)22

عدم وجود تعهد زناشویی دارند  .همچنین مقادیر  Bو

متغیرها در معادله رگرسیونی معنادار است ( .)P< 1/11

وظیفهشناسی به مقابله کردن فعال و مشکل محور
مرتبط شده است .افراد با وظیفه شناسی باال گزارش
کردند از راهبردهای برنامهریزی مانند راهبرد آگاهانه و

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهی تعهد

مقابله کردن فعال با حذف مشکالتی که با آن مواجه می-

زناشویی با ویژگی های شخصیتی انجام شد .یافته ها

شوند ،استفاده میکنند .در کنار آن ،آنها تمایل ندارند

حاکی از این بودند که ویژگیهای شخصیتی روان-

دستیابی به اهدافشان را ترک کنند و به همین خاطر به

رنجورخویی و گشودگی به تجربه با تعهد زناشویی

فراموش کردن مشکالتشان نمیپردازند .از این جهت افراد

همبستگی منفی و معنادار و ویژگیهای برونگرایی،

با این ویژگی به علت اینکه از اهداف خود به سادگی

سازگاری و مسؤولیت پذیری رابطهی مثبت و معناداری

چشم پوشی نمیکنند و مسؤولیت اعمال خود را می-

با تعهد زناشویی دارند و تمامی ویژگیهای شخصیتی

پذیرند و نسبت به تعهدات خود پایبند میباشند ،در

قدرت پیشبینی تعهد زناشویی را دارند .یافتههای این

زندگی زناشویی خود نیز این ویژگیها را بروز میدهند و

پژوهش با نتایج تحقیقات کارنی و برادبری ()9؛ اشمیت،

لذا به احتمال بیشتری به زندگی زناشویی پایبند هستند

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره  /22شماره  /5آذر و دی ماه 8394931

حسینی و همکاران

( .)11طبق گفتهی مک گری و کاستا ویژگی شخصیتّی

گوناگون و تنوعطلبی و کنجکاوی عالوه بر داشتن اثرات

برونگرایی با فعالیت عقالنی ،فکرکردن مثبت ،جانشین-

مثبت بر رابطهی زناشویی ،درعین حال میتواند اثرات

سازی و ممانعت همراه میشود .عالوه براین به نظر می-

منفی ای مانند برقراری روابط فرازناشویی را نیز به همراه

رسد افراد با برونگرایی باال جهتگیری بین فردی داشته

داشته باشد .البته باتوجه به یافتههای پژوهش بوکاردو و

باشند و از حمایت اجتماعی به عنوان پاسخ به مشکالت

همکاران ( )25که نشان میدهد توافق همسران در

استفاده کنند .به همین علت افراد با این ویژگی به احتمال

گشودگی به تجربه با رضایت باالتر در روابط زناشویی

بیشتری با رفتار خود باعث افزایش رضایت در همسرشان

همراه است ،باید در تفسیر این یافتهی پژوهش که نشان

میگردند .آنها سعی در افزایش کیفیت زندگی خود دارند

از همبستگی منفی بین گشودگی به تجربه و تعهد

و در پی آن باعث افزایش جلب حمایت همسر خود می-

زناشویی دارد ،جانب احتیاط را رعایت نمود.

گردند (.)11

این پژوهش نیز همانند سایر پژوهشها ،دارای

بهطورکلی ،صفات منفی مانند رواننژندی ،مسبّب

محدودیتهایی است که ایجاب مینماید در تعمیم نتایج

ایجاد عوامل استرسزا در تعامالت خواهد بود ( .)8افراد

به آنها توجه شود .در این پژوهش برای جمع آوری داده-

با روانرنجورخویی باال گرایش دارند از مقابله کردن «قطع

ها از پرسشنامه استفاده شده است .ازاینرو باتوجه به این

درگیری رفتاری» بهواسطهی ترک کردن دستیابی به

که پرسشنامهها جنبهی خودسنجی داشتهاند ،ممکن است

اهدافشان و «قطع درگیری ذهنی» مانند خیالپردازی و

در پاسخها سوگیری وجود داشته باشد .جامعهی آماری

درگیرشدن با سایر فعالیتها برای فراموشکردن

نسبتا محدود و عدم کنترل سایر متغیرهای موثر بر تعهد

مشکالتشان« ،تمرکز و تنظیم هیجانات»« ،جستجوی

زناشویی نیز ازدیگر محدودیتهای اساسی پژوهش

حمایت اجتماعی هیجانی» بهواسطهی ابراز احساساتشان

حاضر به شمار میآید که تعمیم نتایج را با چالش روبهرو

بهطور آشکار و «انکار» با وانمودکردن اینکه مشکالت

میسازد .پیشنهاد میگردد در تحقیقات آینده نقش سایر

مهم نیستند ،استفاده کنند ( .)25بهطور مشابه مک گری و

عوامل موثر بر تعهد زناشویی(رضایت زناشویی ،رضایت

کاستا در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که روان-

جنسی ،کیفیت روابط زناشویی و  )...نیز بررسی گردد و

رنجورخویی با سبکهای مقابلهای ناکارآمد مانند

جامعهی گسترده تری انتخاب شود تا امکان تعمیم نتایج

خصومت ،واکنش ،خیالپردازی ،سرزنش خود ،تسکین،

به طیف گستردهتری مقدور باشد.

گوشهگیری ،تفکر آرزومندانه ،انفعال و تردید مرتبط است
( .)11این ویژگیها باعث میشود تا این افراد برای حل

تشکر و قدردانی

اختالفات خود در تعامالت زناشوییشان فعالیت مناسبی

گروه پژوهشی بر خود الزم میدانند تا از

انجام ندهند و با فرار و اجتناب از مشکالت به سستی

همراهیها و حمایتهای جناب آقای رضا اهللوردی ،مدیر

روابط خود دامن بزنند و باعث کاهش اعتماد همسر و

کل محترم سازمان بهزیستی استان خراسان شمالی،

کیفیت زندگی زناشویی گردند.

مدیریت محترم حراست ادارهی کل بهزیستی خراسان

از آنجاییکه گشودگی به تجربه ،مستلزم

شمالی و تمامی کارکنان زحمتکش ادارات بهزیستی

حساسیّت زیباییشناختی ،تخیل فعال ،توجه به تجربهی

استان که صمیمانه محققان را در انجام این پژوهش یاری

درونی ،اولویت برای تنوع و کنجکاوی فکری میباشد

نمودند ،تشکر و قدردانی کنند.

( ،)21به نظر میرسد که این اشتیاق به کسب تجارب
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رابطهی تعهد زناشویی با ویژگیهای شخصیت
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Background: Commitment is one of the most important
components of a successful marriage that without it, the marital
commitment will be superficial, apparent and without direction. In
this case, the couples are not able to experience the depth of
love and intimacy which create because of loyalty, commitment,
and marriage. The present study aimed to investigate the
relationship between marital commitments and personality traits.
Materials & Methods: This study is a descriptive study of
correlation. The study population consisted of all the married staff
of welfare agencies in North Khorasan Province in 2013. The
sample consisted 155 (67 males and 88 females) persons who
were selected by multi-stage cluster sampling method. Data
gathering was conducted by using standard questionnaires of
Adams and Jonas Marital Commitment inventory (DCI) (1997)
and McCrae & Costa personality Five-Factor Inventory (NEOFFI) (1991). Data analysis was performed by SPSS v.18 software
and using Pearson Correlation and linear regression methods.
Results: Results showed that personality traits of extroversion,
adaptability and responsibility have positive and significant
relationship (0.217, 0.534 and 0.529 respectively), and
personality trait of neuroticism and openness to experience have
negative and significant relationship (-0.49 and -0.59
respectively) with marital commitment. Findings also showed that
neuroticism, adaptability, openness to experience, responsibility
and extroversion which explained changes of marital commitment
by 0.24, 0.28, 0.34, 0.28 and 0.04, respectively, are significant at
0.99 confidences.
Conclusions: The findings showed that personality traits of
persons are important factors in predicting their marital
commitment. According to the findings, it is recommended that
the role of personality factors as an affecting factor on the marital
relationship can be investigated much more.
Keywords: Extroversion, Marital Commitment, Neuroticism,
Openness to Experience, Personality Traits
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