مجله روانشناسی پیری
 ،1394دوره  ،2شماره 205-215 ،3

نقش ویژگیهای شخصیتی ،نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در
کیفیت روابط زناشویی بازنشستگان
یوسف اعظمی
دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر عبداهلل معتمدی
دانشگاه عالمه طباطبایی

الهه فروغینژاد
دانشگاه عالمه طباطبایی

محمد جاللوند
دانشگاه غيرانتفاعی آفرینش بروجرد
محمد مهراد صدر
دانشگاه عالمه طباطبائی

دریافت1396/01/24 :

پذیرش1396/04/27 :

پدیده بازنشستگی مانند سایر تجربيات انتقالی بر رضایت زناشویی افراد تأثير میگذارد و میتواند باعث ایجاد تنش،
اختالف و نارضایتی در اواخر بزرگسالی گردد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگیهای شخصيتی ،نگرش
مذهبی و منبع کنترل فردی در پيشبينی کيفيت روابط زناشویی بازنشستگان انجام شد .روش پژوهش پيمایشی و از نوع
همبستگی بود .جامعه آماری شامل کليه بازنشستگان شهر نهاوند بود که بر اساس پيشينه پژوهشهای قبلی تعداد 200
نفر از آنها از طریق نمونهگيری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل فرم کوتاه
پرسشنامه شخصيتی نئو ،مقياسهای نگرش مذهبی خدایاریفرد و همکاران ،منبع کنترل راتر و وضعيت زناشویی
گلومبوک-راست بود .دادهها از طریق همبستگی پيرسون و رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفت .نتایج نشان داد که
ناسازگار زناشویی با روانرنجوری همبستگی مثبت ،و با برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،توافقپذیری و با وجدان بودن
همبستگی منفی دارد .همچنين بين نگرش مذهبی افراد با وضعيت زناشویی آنها رابطهی منفی معناداری بدست آمد و
ميان منبع کنترل با کيفيت زناشویی رابطهی معناداری وجود نداشت .همچنين بر اساس تحليل نتایج ،روانرنجوری،
برونگرایی ،توافقپذیری و نگرش مذهبی توانستند به طور معنادار  42درصد از واریانس متغير وابسته یعنی کيفيت
زناشویی را پيشبينی نمایند .براساس یافتههای پژوهش میتوان گفت وضعيت زناشویی افراد به ویژه در دوره بازنشستگی
متأثر از صفات شخصيتی و نگرش مذهبی افراد است.
کليدواژهها :ویژگی شخصيتی ،نگرش مذهبی ،منبع کنترل ،کيفيت روابط زناشویی ،بازنشستگی
1

انتقال بازنشستگی مرحلهی تحولی مهمی است که آغازگر

یوسف اعظمی ،دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی ،گروه روانشناسی
بالينی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران،
ایران .عبداهلل معتمدی ،دانشيار روانشناسی ،گروه روانشناسی بالينی ،دانشکده
روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران .الهه
فروغینژاد ،دانشجوی کارشناس ارشد مشاوره مدرسه ،گروه مشاوره ،دانشکده
روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران .محمد
جاللوند ،کارشناس ارشد روانشناسی بالينی ،مدرس دانشگاه غيرانتفاعی آفرینش
بروجرد ،لرستان ،ایران .محمد مهراد صدر ،دانشجوی دکتری تخصصی
روانشناسی ،گروه روانشناسی بالينی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی،
دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به عبداهلل معتمدی ،دانشيار
روانشناسی ،گروه روانشناسی بالينی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی
دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران باشد.
پست الکترونيکیa_moatamedy@yahoo.com :

بروز تغييرات بالقوه مهم در سالمت ،اقتصاد ،و فعاليت
درموقعيتهای خانه ،جامعه و کار است .تعجبآور نيست
که در دههی اخير افزایشی در ميزان پژوهش در ارتباط با
هم مسائل فردی و هم اجتماعی در بازنشستگی و انتقال
بازنشستگی مشاهده شده است (هسکت ،گریفين و لوه،
 .)2011بازنشستگی پدیدهی پيچيدهای است که شامل
جنبههای رویهای مرتبط با آمادگی برای بازنشستگی است
و گاهی ،با جنبههای خاصی مثل تصميم برای بازنشستگی
در اینجا و اکنون مرتبط است .گرچه بازنشستگی مکرراً به
عنوان پرتگاه (سراشيبی) انتقال از شاغل بودن در یک
لحظه به توقف کامل فعاليت شغلی در لحظهی بعدی در
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نظر گرفته شده است ،اما شواهد نشان میدهد که پدیدهی
بازنشستگی انتقال پيچيدهتر و تدریجیتری است (توپا،
موریانو ،دپولو ،آلکاور و مورالس.)2009 ،
بازنشستگی به معنای جدا شدن فرد از نقشی که
سالهای متمادی داشته و در قالب جدیدی درآمدن است
(سليمزاده ،افتخار ،پوررضا و مقيمبيگی .)1386 ،طيف
وسيعی از عوامل با کنار رفتن کارمند از کار دچار تغيير
میشود ،هر یک از این عوامل میتواند بر موفقيت و
رضایتمندی بازنشسته تأثيرگذار باشد .بازنشستگی میتواند
چالشهای مهمی در سازگاری از نظر مالی ،اجتماعی و
هيجانی ایجاد نماید (لو و براون )1999 ،بازنشستگی مانند
سایر تجربيات انتقالی بر الگوی زندگی یا سازگاری روانی-
اجتماعی در فرد و خانوادهاش ،تأثيرگذار است .سازگاری با
بازنشستگی ابتدا مربوط به دستيابی فرد به منابع کليدی از
قبيل مسائل مادی ،سالمتی و ارتباطات خانوادگی است
(نوبهار ،احمدی ،الحانی و فالحیخشکناب 1392 ،الف).
خانواده بهترین یاریدهنده و آرامشبخش فرد بازنشسته
است .همسر ،فرزندان و عروسها و دامادهای خانواده باید
دقت کنند که در برخورد با فرد بازنشسته ،ظرافتها و
لطافتهای روحی او را بيشتر مد نظر قرار دهند (نوبهار،
احمدی ،الحانی و فالحیخشکناب1392 ،ب).
در این ميان یکی از عواملی که میتواند به سازگاری
بهينه با پدیدهی بازنشستگی کمک کند ،سازگاری و روابط
زناشویی مطلوب است .کيفيت روابط زناشویی 1به عنوان
ميزان توافق نسبی زن و شوهر دربارهی موضوعات مهمی
چون همکاری در کارها و فعاليتهای مشترک و ابراز
محبت به یکدیگر تعریف شده است (گنگ .)2007 ،عوامل
مختلفی میتوانند تعهد و کيفيت روابط زناشویی زوجين را
تحت تأثير قرار دهند .یکی از این عوامل صفات شخصيتی
است (حسينی ،زهراکار ،داورنيا ،شاکرمی و محمدی،
 .)1394در واقع پيشينههای پژوهشی نشان میدهد که
بدون ابهام ،یک ارتباط قابل توجه بين صفات شخصيت
خود گزارش شده و کيفيت روابط زناشویی وجود دارد
(کارنی 2و برادبوری1997 ،3؛ به نقل از حسينی و همکاران،
 .)1394ویژگیهای شخصيت 4الگوهایی از افکار،
احساسات و اعمال را منعکس میکند که در طی زمان و

موقعيتها نسبتاً ثابت و پایدار هستند (اوندر .)2012 ،یکی
از مدلهایی که در مورد ویژگیهای شخصيتی ارائه شده
است ،مدل پنج عاملی است .تحليلهای ساختاری این
صفات به طور مکرری پنج عامل گسترده را آشکار کرده
است که عبارت از ( )1روانرنجورخویی :5که منعکسکننده
تفاوتهای فردی در گسترهای است که در آن شخص
جهان را تهدیدآميز ،مشکلآفرین و استرسزا ادراک و
تجربه میکند )2( ،برونگرایی :6به رویکردی پویا در جهان
اجتماعی و زناشویی اشاره دارد و شامل صفاتی مانند
اجتماعی بودن ،فعاليت ،قاطعيت ،و هيجانپذیری مثبت
است )3( ،گشودگی به تجربه :7که به عنوان وسعت ،عمق،
اصالت و پيچيدگی زندگی تجربهای و روانی فرد توصيف
میشود )4( ،توافقپذیری :8که شامل جهتگيری جامعه
پسندانه و اجتماعی به سوی دیگران است و شامل صفاتی
مانند نوعدوستی ،شفقت و مهربانی ،اعتماد و تواضع می
باشد و ( )5با وجدان بودن :9که به لحاظ اجتماعی کنترل
تکانهای را توصيف میکند که رفتار هدفمند و تکليفمدار
را تسهيل میکند مانند تفکر قبل از عمل ،به تاخير انداختن
لذت ،پيروی از هنجارها و قواعد ،و برنامهریزی ،سازماندهی
و اولویت بندی تکاليف است (کوک ،کاسيالس ،روبينز و
داگرتی.)2005 ،
در مطالعهی طولی کاسيالس و واتسون ( ،)2003با
بررسی رضایتمندی زناشویی و سایر انواع رضایتمندی
نشان دادند که زنان و مردانی که نمرهی پایينتری در
روان رنجورخویی و نمرهی باالتری در توافقپذیری در آغاز
مطالعه کسب کردهاند رضایتمندی بيشتری را در رابطهی
زناشوییشان و به طور کلی در زندگی گزارش کردهاند که
این نتایج در دورهی پيگيری ماندگار بودهاند .نتایج پژوهش
هلند و رویسمن ( )2008هم نشان داد که از ميان
ویژگیهای شخصيتی ،روانرنجورخویی قویترین ارتباط را
با رضایت و تعهد زناشویی دارد .عامل دیگری که میتواند
سازگاری و روابط زناشویی را در برهههای مختلف زندگی
افراد به ویژه در هنگام بازنشستگی مطلوب نماید ،نگرش و
جهتگيری مذهبی افراد میباشد .نگرش مذهبی 10میتواند
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در ارتباط زناشویی مؤثر باشد زیرا مذهب شامل
رهنمودهایی برای زندگی و ارائهدهندهی باورها و ارزشها
است که این ویژگیها میتوانند زندگی زناشویی را متأثر
سازند (ماهونی ،پارگامنت ،موری-اسوانک و موری
اسوانک .)2003 ،مذهب راهنمای کلی در اختيار بشر قرار
میدهد که اگر انسانها بدان عمل نمایند منجر به
استحکام پيوند زناشویی میگردد .این راهنماییها شامل
قوانينی در مورد روابط جنسی ،نقشهای جنسيتی ،از خود
گذشتگی و حل تعارضات در روابط زناشویی میباشند
(ماهونی و همکاران .)2003 ،یکی از دالیلی که نشان
میدهد مذهب میتواند دیدگاه فکری زوجين را تحت تأثير
قرار دهد این است که افراد مذهبیتر ،ازدواج خود را دارای
کيفيتی مذهبی میبينند (ماهونی .)2005 ،بانس ( )2004در
مطالعهی خود به این نتيجه رسيد که اختالف مذهبی بين
زوجين موجب بروز مشکالت زناشویی و به تبع کاهش
رضایتمندی زناشویی و افزایش تعارضات و اختالفات
زناشویی میگردد .بنابراین اعتقادات و باورهای مذهبی
یکی از عوامل مهم در رضایت زناشویی است (کيانی،
فرحبخش ،اسدی ،و شيرعلیپور .)1389 ،مذهب از
مؤثرترین تکيهگاههای روانی به شمار میرود که قادر است
معنای زندگی را در لحظه لحظههای عمر فراهم کند و در
شرایط خاص با فراهم سازی تکيهگاه تبيينی ،فرد را از
تعليق و بیمعنایی نجات دهد (بهرامی .)1368 ،بالزر 1و
مدور )2009( 2مذهب را به عنوان سيستم سازمانیافتهای
از عقاید ،اعمال ،رسوم و نمادهای طرح شده برای تسهيل
با یک قدرت برتر تعریف کردهاند (به نقل از اعظمی،
معتمدی ،دوستيان ،جاللوند و فرزانگان .)1391 ،در مطالعه
صدیقی ،معصومی و شاهسياه ( )1394که با هدف بررسی
رابطهی بين جهتگيری مذهبی و رضایت زناشویی انجام
شد نتایج نشان داد که بين جهتگيری مذهبی و رضایت
زناشویی رابطهی مثبت وجود دارد .همچنين براساس نتایج
این مطالعه گفته میشود که برنامههای آموزشی با
رویکردهای معنوی و اخالقی میتوانند باعث رشد کيفيت
زندگی زناشویی افراد گردند .منبع کنترل 3یا عامل مهار در
افراد هم میتواند پيشبينی کنندهی سازگاری زناشویی
باشد .حس کنترل یک عامل محوری در گسترهای از
1
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رفتارها شامل عملکرد هوشی و مقابله با استرس و هم
بهزیستی جسمی و روانی میباشد که عناصر ضروری
کيفيت زندگی هستند .افراد میتوانند حس پایداری از خود
را علیرغم تغييرات آرام و تدریجی در خودشان و محيط
اجتماعیشان که همراه سالمندی است حفظ کنند (آبلس،
 .)1991در نظریه راتر منبع کنترل عبارت است از منبع
کنترل درونی و بيرونی .به عبارتی افراد با منبع کنترل
بيرونی معتقدند که موفقيت و شکست آنها توسط عوامل
بيرونی و خارج از کنترلی مانند سرنوشت ،شانس ،افراد
قدرتمند و نيروهای غيرقابل پيشبينی اداره میشوند اما
افراد با منبع کنترل درونی معتقدند که اعمال و
توانمندیهای آنها تعيينکننده موفقيتها و شکستهای
آنها است .افرادی که بر زندگی خود کنترل دارند و دارای
منبع کنترل درونی هستند ،آثار سودمندی را در زندگیشان
تجربه میکنند که شامل افزایش رفتار مطلوب ،سازگاری
روانشناختی بيشتر و کاهش مشکالت جسمی ،روانی و
رفتاری است (صفاریان و عاشوری .)1393 ،کيکالدی،
شفارد و فورنهام ( )2002در پژوهشی بر روی  332مدیر به
این نتيجه رسيدند که افراد دارای منبع کنترل بيرونی،
استرس بيشتری به خصوص در روابط بينفردی ،رضایت
شغلی پایينتر و سالمت روان کمتری داشتند .همچنين
پژوهشهای دیگر نشان دادهاند که افراد با منبع کنترل
درونی نسبت به افراد دارای منبع کنترل بيرونی ،احساس
رضایتمندی بيشتری از زندگی خود میکنند (ساالزار،
هوبارد و ساالزار2002 ،؛ یاسمینژاد و یاسمی.)1391 ،
اصغری گنجی و نوابینژاد ( )1394هم در مطالعهای به این
نتيجه دست یافتند که آموزش مهارتهای ارتباطی مبتنی
بر منبع کنترل درونی موجب افزایش رضایت زناشویی در
زوجين میشود.
بنابراین از آنجا که در دورهی بازنشستگی افراد قدرت و
موقعيت اجتماعی پيشين خود را از دست داده و دچار
استرس و عوارض ناشی از آن میشوند و هر زمان که
احساس کنند دیگر بر محيط و اطرافيان تسلط ندارند،
وضعيت بحرانی آنان تشدید مىشود .بنابراین پدیدهی
بازنشستگی مانند سایر تجربيات انتقالی بر رضایت زناشویی
افراد تأثير میگذارد و میتواند باعث ایجاد تنش ،اختالف و
نارضایتی در اواخر بزرگسالی گردد و پدیدهی بازنشستگی را
در نگاه بازنشستگان به صورت رخدادی منفی در زندگی
جلوهگر نماید .اما براساس مطالعات پيشين برخی از عوامل
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میتوانند بر این سازگاری تأثيری مستقيم یا غيرمستقيم
داشته باشند که از جمله این عوامل شخصيت افراد ،نوع
نگرش مذهبی و نوع کنترل افراد در زندگی است .بنابراین
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگیهای شخصيتی،
نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در کيفيت روابط
زناشویی بازنشستگان انجام شد .فرضيههای پژوهش حاضر
عبارت است از )1( :بين ویژگیهای شخصيت ،منبع کنترل
و نگرش مذهبی با وضعيت زناشویی رابطه وجود دارد ()2
وضعيت زناشویی با ترکيب خطی ویژگیهای شخصيت،
منبع کنترل و نگرش مذهبی قابل پيشبينی است.
روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
پژوهش حاضر توصيفی از نوع همبستگی میباشد ،که در
آن به بررسی نقش ویژگیهای شخصيتی ،نگرش مذهبی و
منبع کنترل فردی در کيفيت روابط زناشویی بازنشستگان
پرداخته شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کليهی
بازنشستگان شهرستان نهاوند است که تعداد  200نفر از
آنها به عنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند .با توجه به
اینکه یکی از روشهای تعيين حجم نمونه ،محاسبهی
ميانگين حجم نمونه سه پژوهشی است که در زمينهی
موضوع مورد پژوهش انجام شده است (بيابانگرد،)1391 ،
بنابراین در پژوهش حاضر جهت برآورد حجم نمونه از این
روش استفاده گردید .این سه پژوهش عبارت بودند از
مطالعه صفاریان و عاشوری ( )1393با حجم نمونه 200
نفر ،پژوهش موالیی ،یزدانبخش و کرمی ( )1393با
نمونهای برابر  211نفر ،و پژوهش حسينی و همکاران
( )1394که در آن نمونه ای معادل  155نفر مورد بررسی
قرار گرفته است .با محاسبهی ميانگين حجم نمونه این 3
پژوهش ،این تعداد برابر  188نفر بدست آمد و لذا به خاطر
احتمال ریزش نمونه و عدم تکميل پرسشنامهها تعداد 200
پرسشنامه توزیع گردید .روش نمونهگيری در پژوهش
حاضر روش تصادفی ساده بود.
ميانگين و انحراف استاندارد سنی گروه نمونه مردان
( )57/19±6/06و زنان ( )56/5±5/58بود .همچنين از
لحاظ شغلی  47/94درصد گروه نمونه معلم 26/71 ،درصد
پرسنل بهداشت 14/38 ،درصد کارکنان بانک و بيمه،
 4/79درصد کارکنان فرمانداری و شهرداری و  6/16درصد
از سایر مشاغل بودند .از لحاظ تحصيالت  8/21درصد زیر
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دیپلم 33/56 ،درصد دیپلم 54/10 ،درصد کارشناسی و
 4/10درصد دارای تحصيالت ارشد و باالتر بودند .از لحاظ
وضعيت تاهل هم  99/31درصد متاهل و  0/69درصد
مطلقه بودند .مالکهای ورود به مطالعه عبارت از ()1
گذشت حداقل یکسال از بازنشستگی )2( ،عدم ابتال به
بيماری یا اختالل خاص جسمی یا روانی )3( ،عدم مشکل
خاص بينایی جهت تکميل پرسشنامههای پژوهش)4( ،
توانایی الزم شنوایی جهت توجيه شرکت در پژوهش و
کسب رضایت آگاهانه جهت تکميل ابزار پژوهش بودند.
مالکهای خروج نيز شامل ( )1ابتالی فرد به بيماری
جسمانی یا اختالل روانشناختی خاص )2( ،عدم رضایت یا
موافقت جهت مشارکت در پژوهش و ( )3عدم گذشت
حداقل یک سال از بازنشستگی بودند.
ابزار
فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو .1برای
اندازهگيری ویژگیهای شخصيتی از فرم کوتاه پرسشنامه
پنج عامل بزرگ شخصيت کاستا و مککری ()1989
استفاده شد که دارای  60سؤال پنج گزینهای است که بر
اساس مقياس ليکرت نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه 5
بعد شخصيت بهنجار را اندازهگيری میکند و شامل 12
ماده برای هر یک از پنج بعد است (مککری و کاستا،
 .)2004خردهمقياسهای هر یک از پنج عامل عبارت از
روان رنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه،
توافقپذیری و با وجدان بودن هستند .ضریب آلفای
گزارش شدهی پرسشنامهی پنج عامل بزرگ شخصيتی
توسط مکگری و کاستا ( )2004بين  0/74تا  0/89با
ميانگين  0/81متغير بوده است .در پژوهش سپاهمنصور،
دالور و صفارینيا ( )1390ضریب آلفای کرونباخ برای
مقياسهای روان رنجورخویی  ،0/75برونگرایی ،0/77
گشودگی به تجربه  ،0/80توافقپذیری  0/75و
وظيفهشناسی  0/77به دست آمده است .پایایی مقياس در
پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای
زیرمقياس روانرنجوری  ،0/71برونگرایی  ،0/72گشودگی
به تجربه  ،0/70توافقپذیری  0/65و با وجدان بودن 0/81
بدست آمد.
مقیاس نگرش مذهبی .این پرسشنامه توسط
خدایاریفرد ،شکوهییکتا و غباریبناب ( )1379تهيه شده
)NEO- Five Factor Inventory (NEO-FFI

1
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و شامل  40سوال در خصوص حيطههای عبادات،
اخالقيات ،ارزشها ،اثر مذهب در زندگی و رفتار انسان،
مباحث اجتماعی ،جهان عينی و باورها ،علم و دین است.
نمرهگذاری براساس روش ليکرت از هرگز ( )1تا هميشه
( )5تنظيم شده است .ضریب پایایی در این پرسشنامه به
روش تنصيف برابر  0/88و به روش آلفای کرونباخ 0/95
بوده است .ضریب پایایی پرسشنامه و همه ابعاد آن در حد
مطلوب و رضایتبخش بودند (وفایی ،عسکریزاده و
رحتمی .)1390 ،در این پرسشنامه سوالهای -10-7-4-2
 38-37-34-31-29-25-23-20به صورت «الف (نمره
 ،)1ب ( ،)2ج ( ،)3د ( ،)4ز ( »)5نمرهگذاری میشوند .باقی
سواالت به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .هرچه
نمره فرد باالتر باشد نگرش مذهبی باالتری دارد (پيمان،
 .)1393پایایی این مقياس به سه روش اسپيرمن براون،
گاتمن و آلفای کرونباخ بهترتيب  0/93و  0/92و 0/95
محاسبه شده است (خدایاریفرد و همکاران .)1379 ،پایایی
مقياس با استفاده از روش آلفای کرونباخ در این پژوهش
 0/93بدست آمد.
مقیاس منبع کنترل راتر .1این مقياس توسط راتر
(1966؛ به نقل از فياض ،کاظمی ،رئيسون و محمدی،
 )1395ساخته شده است و ادراک فرد را از منبع کنترل
رفتار و پيامدهای حوادث زندگی شخصی مورد سنجش قرار
میدهد .نمرهگذاری به این صورت است که اگر شرکت
کننده به جملهای که منبع کنترل را میسنجد پاسخ دهد،
نمره صفر یا یک میگيرد .این مقياس دارای  29مورد است
که هر مورد از مقياس دارای دو جمله به صورت ( )Aو
( )Bمیباشد ،که در یکی مقياس کنترل درونی و در
دیگری مقياس کنترل بيرونی قرار دارد ،و  6مورد از 29
مورد خنثی میباشد که برای پوشيده نگه داشتن هدف
پرسشنامه از شرکتکننده به کار برده شده است.
نمرهگذاری این آزمون با شمارش پاسخهای کنترل درونی
و بيرونی از  23مورد بدست میآید .نمره  9یا باالتر نشانه
منبع کنترل بيرونی ،و نمره کمتر از  9نشانه منبع کنترل
درونی است .روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش فياض و
همکاران ( )1395مورد تأیيد قرار گرفته است و پایایی
مقياس با روش ضریب آلفای کرونباخ  0/81بدست آمده

Rotter's Locus of Control Scale

1

است .ميزان پایایی این مقياس در پژوهش حاضر با استفاده
از روش آلفای کرونباخ  0/74بدست آمد.
پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک-راست.2
پرسشنامه گریمس دارای  28سؤال است که به صورت
ليکرت چهار گزینهای نمرهگذاری می شود .شرکتکننده با
توجه به وضعيت زناشویی خود ،یکی از چهار گزینه را
انتخاب میکند .این پرسشنامه توسط راست ،بنون ،کراو و
همکاران1998( 3؛ به نقل از سيف الدینی بنادکوکی،
 )1391ساخته شده و برای ارزیابی روابط زناشویی به کار
میرود .از لحاظ روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تایيد
متخصصان قرار گرفته است (هوليست و ميلر .)2005 ،در
پژوهش سيف الدینی بنادکوکی ( )1391پایایی پرسشنامه
با روش آلفای کرونباخ  0/88بدست آمد .ميزان پایایی این
مقياس در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ
 0/90بدست آمد.
روش اجرا
انتخاب نمونه بدینصورت بود که ابتدا پس از کسب مجوز
از دانشگاه به سازمانها و ادارات شهرستان نهاوند مراجعه
شد و از مسئولين سازمانها جهت همکاری با پژوهشگران
درخواست همکاری گردید .پس از گرفتن آمار بازنشستگان
و انتخاب تصادفی از روی ليست با افراد نمونه تماس گرفته
شد و پس از توجيه آنها برای شرکت در پژوهش از آنها
درخواست همکاری گردید .در مرحله بعد ،پس از کسب
رضایت آگاهانه به صورت شفاهی و کتبی ،از آنها در مورد
نحوهی مراجعه (حضوری یا غيرحضوری) جهت شرکت در
پژوهش نظرخواهی گردید .سپس افرادی که تمایل به
مراجعه حضوری داشتند با مراجعه به اداره یا سازمان محل
خدمت شهرستان ابزار پژوهش را تکميل نمودند و سایر
افرادی که به هر دليلی قادر به مراجعه حضوری نبودند،
پرسشنامهها از طریق پست برای آنها ارسال شد .برای
تحليل دادههای پژوهش با توجه به نوع روش پژوهش ،از
روش همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه
همزمان و نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده گردید.
یافتهها
ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش در جدول 1
ارائه شده است.
)Golombok-Rust Marital Status Inventory (Greimas

2

Rust, Bennun & Crowe

3
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جدول 1
ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش برای زنان و مردان
مرد
متغير
انحراف معيار
ميانگين
6/81
48/30
روانرنجوری
6/19
42/94
برون گرایی
4/15
34/78
گشودگیبهتجربه
5/50
42/78
توافقپذیری
6/31
48/15
با وجدانبودن
20/77
170/10
نگرش مذهبی
2/63
11/21
منبع کنترل
11/16
55/30
وضعيت زناشویی
نتایج جدول  1نشان میدهد که باالترین ميانگين در
زیرمقياسهای شخصيت مربوط به با وجدان بودن و سپس
رواننجورخویی است .نگرش مذهبی هم در گروه مردان از
ميانگين باالتری برخوردار بوده اما ميانگين منبع کنترل
زنان بيشتر بوده است .و از لحاظ وضعيت زناشویی هم

تفاوت اندکی بين دو گروه وجود دارد .برای بدست آوردن
رابطهی همبستگی بين متغيرهای مطالعه از ضریب
همبستگی پيرسون استفاده شد .نتایج در جدول شماره 2
نشان داده شده است.

جدول 2
ماتریس ضرایب همبستگی پيرسون ميان متغيرهای پژوهش
4
3
2
1
متغيرها
1
روانرنجوری
**
1
-0/51
برون گرایی
1
گشودگی به تجربه *0/30** -0/16
1
**0/17* 0/52** -0/51
توافقپذیری
**
**
**
**
0/53
0/25
0/50
-0/40
با وجدان بودن
0/07
*0/14
0/05
-0/12
نگرش مذهبی
0/06
0/11
0/01
-0/04
منبع کنترل
وضعيت زناشویی **-0/47** -0/18* -0/57** 0/32
همانطور که نتایج جدول  2نشان میدهد که فرضيه
اول پژوهش مبنی بر اینکه بين متغيرهای ویژگیهای
شخصيت ،منبع کنترل و نگرش مذهبی با وضعيت
زناشویی رابطه وجود دارد ،تایيد میگردد .بر این اساس
ویژگیهای شخصيت با وضعيت زناشویی رابطهی معنادار
دارد .از بين ویژگیهای شخصيتی ،روانرنجوری با وضعيت
زناشویی همبستگی مثبت معنادار دارد ( ،)0/01برونگرایی

ميانگين
35/58
41/08
35/02
42/70
48/70
166/05
12/05
56/08

زن
انحراف معيار
6/86
8/02
3/96
4/79
7/03
19/89
2/22
14/26

5

1
*0/18
0
**-0/37

6

7

8

1
1
-0/08
**1 -0/10 -0/24
p=0/05

با وضعيت زناشویی همبستگی نسبتا قوی منفی ()-0/57
در سطح  0/01دارد ،گشودگی به تجربه همبستگی معنادار
منفی با وضعيت زناشویی نشان داد ( ،)0/05بعد توافق
پذیری شخصيت نيز همبستگی متوسط منفی و معناداری با
وضعيت زناشویی نشان داد ( ،)0/01و با وجدان بودن نيز
با متغير وضعيت زناشویی همبستگی منفی و معناداری
نشان داد ( .)0/01بين نگرش مذهبی افراد با وضعيت
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زناشویی آنها رابطه منفی معناداری بدست آمد و ميان منبع
کنترل با وضعيت زناشویی رابطه منفی وجود داشت که
معنادار نبود ( .)0/10جهت بررسی امکان پيشبينی وضعيت
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زناشویی توسط متغيرهای ویژگیهای شخصيت ،منبع
کنترل و نگرش مذهبی از تحليل رگرسيون گام به گام
استفاده شد که نتایج در جدول  3ارائه شده است.

جدول 3
تحليل رگرسيون گام به گام کيفيت روابط زناشویی بازنشستگان از طریق ویژگیهای شخصيت ،منبع کنترل
فردی و نگرش مذهبی
2
B
β
R
R
F
متغير
گام
0/32
0/57
69/01
1
-1/01
-0/57
برونگرایی
0/37
0/60
41/38
-0/79
-0/44
برونگرایی
2
-0/54
-0/24
مردمآميزی
0/40
0/64
32/20
-0/78
-0/44
برونگرایی
3
-0/51
-0/23
مردمآميزی
-0/11
-0/19
نگرش مذهبی

جدول  3خالصه تحليل رگرسيون گام به گام کيفيت
روابط زناشویی بازنشستگان از طریق متغيرهای ویژگیهای
شخصيت ،منبع کنترل فردی و نگرش مذهبی نشان می
دهد .در این جدول مقادیر  R ،Fو  R2برای معنیداری
مدلهای رگرسيونی به همراه مقادیر  Bو βبرای هر یک
از متغيرهای حاضر در مدل ارائه شده است .طبق این
جدول مقدار  Fدر گام اول  ،)p>0001( 69/01در گامل
دوم  )p>0001( 41/38و در گام سوم )p>0001( 32/20
بدست آمده است که هر سه معنادارند .در واقع مدل کلی
رگرسيون در هر سه گام معنادار است .همچنين ضریب
تعيين در گام اول  ،0/32در گام دوم  0/37و در گام سوم
 0/40بدست آمده است که ميزان تبيين واریانس متغير
وابسته یعنی کيفيت روابط زناشویی توسط متغيرهای
پيشبين در هر گام را نشان میدهد .در گامهای مشخص
شده ابتدا برونگرایی به دليل بيشترین همبستگی با متغير
وضعيت زناشویی ابتدا وارد معادله شده است و با ضریب
بتای منفی و معنادار ( )-0/57به طور منفی مشکالت
زناشویی را پيشبينی میکند .در گام دوم مردمآميزی با
بيشترین همبستگی بعدی با متغير وضعيت زناشویی وارد
معادله شده است و با ضریب بتای منفی و معنادار ()-0/23
به طور منفی مشکالت زناشویی را پيشبينی میکند ،و در

نهایت در گام سوم نگرش مذهبی وارد معادله رگرسيون
شده است و با ضریب بتای منفی و معنادار ( )-0/19به
طور منفی مشکالت زناشویی را پيشبينی میکند .با توجه
به یافتهها ،ویژگیهای شخصيت و نگرش مذهبی کيفيت
روابط زناشویی در سالمندان را پيشبينی میکنند اما منبع
کنترل ارتباط معناداری با کيفيت روابط زناشویی ندارد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگیهای شخصيتی،
نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در کيفيت روابط
زناشویی بازنشستگان انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد
که از بين ویژگیهای شخصيتی ،روانرنجوری با وضعيت
زناشویی همبستگی مثبت معنادار ،برونگرایی با وضعيت
زناشویی همبستگی منفی ،گشودگی به تجربه همبستگی
معنادار منفی ،توافقپذیری همبستگی منفی و معنادار و با
وجدان بودن نيز با متغير وضعيت زناشویی همبستگی منفی
و معناداری نشان داد ،که به معنی وجود مشکالت زناشویی
کمتر زمانی است که افراد صفات برونگرایی ،گشودگی به
تجربه ،توافقپذیری و با وجدان بودن باالتری دارند .این
نتایج با یافتههای پيشين همسو است (کاسيالس و
واتسون2003 ،؛ هلند و رویسمن2008 ،؛ کوک و همکاران،
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2005؛ واتسون ،هوبارد و وایس2000 ،؛ حسينی و
همکاران .)1394 ،همچنين بين نگرش مذهبی افراد با
وضعيت زناشویی آنها رابطه منفی معناداری بدست آمد که
نشان میدهد افراد با نگرش مذهبی باالتر مشکالت
زناشویی کمتری را احساس میکنند .نتایج این یافته با
پژوهشهای ماهونی ( )2005و صدیقی و همکاران
( )1394همسو است .و یافته آخر این بود که ميان منبع
کنترل با وضعيت زناشویی رابطه منفی وجود داشت که
معنادار نبود .این یافته هم با نتایج پژوهش حيدری و
همکاران ( )2008همسو است.
در تبيين یافتههای پژوهش میتوان چنين اذعان
داشت که ویژگیها و صفات شخصيتی به دليل ثبات و
پایداری که در طی زمان دارند در طی زندگی مشترک هم
میتوانند نقشآفرین باشند و باعث سازگاری و
رضایتمندی زناشویی در افراد گردند به گونهای که صفات
شخصيتی مثبت مثل برونگرایی ،گشودگی به تجربه،
توافقپذیری و با وجدان بودن باعث سازگاری بهينه و در
مقابل صفات منفی مثل روانرنجوری باعث عدم سازگاری
و نارضایتی زناشویی میگردند .صفات شخصيتی به دليل
ریشهدار بودن و ثبات قابل مالحظه در طی زمان و به دليل
اینکه این صفات در دوره کودکی در افراد شکل میگيرد،
ضمن اینکه میتواند بر تمام وجوه زندگی شخص اثر
بگذارد ،قادر به تحتتأثير قرار دادن ارتباط فرد با دیگران از
جمله ارتباط زناشویی را دارد .به طور کلی نتایج
پژوهشهای مختلف نشان دادهاند روانرنجورخویی به طور
مکرری دارای همبستگی منفی با رضایتمندی و سازگاری
زناشویی است (گيلبرت1997 ،1؛ به نقل از کوک و
همکاران2005 ،؛ زوگلج ،کوميدار و زوپانچيچ )2016 ،و از
سوی دیگر ،سایر ویژگیهای شخصيتی مانند توافقپذیری،
با وجدان بودن ،برونگرایی و گشودگی به تجربه گاهی با
رضایتمندی و سازگاری زناشویی ارتباط دارند (واتسون و
همکاران2000 ،؛ کاسيالس و واتسون .)2003 ،نتایج
پژوهش حسينی و همکاران ( )1394هم نشان داد
ویژگیهای شخصيتی برونگرایی ،توافقپذیری و با وجدان
بودن با تعهد زناشویی رابطه مثبت و معنادار و در مقابل
ویژگیهای شخصيتی روانرنجورخویی و گشودگی به
تجربه همبستگی منفی با تعهد و رضایت زناشویی دارد.
Gilbert

1

در تبيين ارتباط نگرش مذهبی با وضعيت زناشویی
افراد هم میتوان گفت که افراد مذهبی به دليل نگرشی که
به زندگی و روابط بينفردی دارند در زمان بروز تغييرات
زندگی مثل بازنشستگی بهتر میتوانند سازگاری زناشویی
خود را حفظ کرده و از بروز اختالفات که در این دوران به
دليل خانهنشين شدن فرد بازنشسته رخ میدهد ،پرهيز
نمایند .در این ارتباط ،نتایج مطالعه حيدری تفرشی ()1391
نشان داده است افرادی که دارای جهتگيری مذهبی
درونی هستند ،محبوبتر هستند ،عزت نفس باالتری دارند،
از لحاظ اجتماعی توانمندتر هستند ،به احتمال کمتری دچار
هيجان و بزهکاری میشوند و با استرس بهتر مقابله
میکنند .خدایاریفرد ،شهابی و اکبری ( )1386هم در
پژوهش خود به این نتيجه رسيد که بين نگرش مذهبی
زوجين و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .به این معنی که با افزایش تقيدات دینی در بين
زوجين ميزان رضایت زناشویی نيز افزایش مییابد .بنابراین
مذهب می تواند روابط زناشویی را تقویت و استحکام
بخشد (کال 2و هيتون1997 ،3؛ به نقل از صدیقی و
همکاران .)1394 ،به عبارتی نگرش مذهبی افراد میتواند
بر باورها و تفسير افراد از ازدواج ،به عنوان مسئوليتی برای
تمام عمر ،مهرورزی به یکدیگر و فراهم آوردن اسباب
آرامش همدیگر ،تأثير داشته باشد (ماهونی.)2005 ،
در مورد ارتباط منبع کنترل با وضعيت زناشویی
بازنشستگان نيز ،هر چند همبستگی منفی بين منبع کنترل
افراد و وضعيت زناشویی آنها مشاهده شد اما این ارتباط از
نظر آماری معنادار نبود .در این زمينه میتوان گفت که
اصوال" داشتن منبع کنترل درونی میتواند به افراد اعتماد
به نفس داده و در مواقع تحوالت عمده زندگی مثل
بازنشستگی که فرد احساس از دست دادن کنترل و
استقالل بيشتری میکند به افراد کمک نماید تا با احساس
تسلط بر امور زندگی بهتر بتوانند با پدیده بازنشستگی
سازگار شده و رضایت زناشویی خود را حفظ کنند که البته
این عامل به خودی خود نمیتواند ارتباط مستقيم و قوی
با رضایت زناشویی داشته و عوامل دیگری در این ميان
نقش بازی میکنند .کيکالدی و همکاران ( )2002در
پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که افراد دارای منبع
کنترل بيرونی ،استرس بيشتری به خصوص در روابط
Call
Heaton

2
3
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بينفردی ،رضایت شغلی پایينتر و سالمت روان کمتری
داشتند.
یافته دیگر پژوهش بررسی توان متغيرهای ویژگیهای
شخصيتی ،نگرش مذهبی و منبع کنترل در پيشبينی
وضعيت زناشویی است .نتایج نشان داد ویژگیهای
شخصيت ،منبع کنترل و نگرش مذهبی توانستند به طور
معنادار  42درصد از واریانس متغير وابسته یعنی وضعيت
زناشویی را پيشبينی نمایند .در این ميان تنها
روانرنجوری ،برونگرایی ،توافقپذیری و نگرش مذهبی
توانستند به طور معنادار وضعيت زناشویی را پيشبينی کنند.
این یافته همخوان با یافتههای ماهونی و همکاران
( ،)2003بانس ( ،)2004فنگ ( ،)2011احدی (،)1386
حسينی و همکاران ( )1394و قربانعلیپور ،فراهانی ،برجعلی
و مقدس ( )1387است .اصوالً صفات شخصيتی افراد نقش
مهمی در زندگی ایفا میکنند و میتوانند بر تمام جوانب و
تحوالت زندگی تاثير گذارند .نتایج پژوهش جارویس نشان
داد که از بين عوامل شخصيتی ،وظيفهشناسی و با وجدان
بودن باال تعهد و رضایت زناشویی افراد را پيشبينی میکند
(احدی .)1386 ،همچنين نتایج پژوهش حسينی و همکاران
( )1394نشان داد که ویژگیهای شخصيتی افراد عامل
مهمی در پيشبينی ميزان تعهد زناشویی آنان میباشد.
عالوه بر ویژگیهای شخصيتی که قبال به آن پرداخته
شد ،مذهب راهنمای کلی در اختيار بشر قرار میدهد که
اگر انسانها بدان عمل نمایند منجر به استحکام پيوند
زناشویی میگردد .مذهب با دادن معنی به زندگی افراد،
میتواند تکيهگاه محکمی برای آنها ایجاد کرده تا در مواقع
سخت زندگی و همچنين تغييرات زندگی سازگاری بهتری
داشته باشند و از زندگی زناشویی رضایت بيشتری داشته
باشند .فنگ ( )2011برخی عوامل موثر در رضایت زناشویی
را ارتباط مثبت با خانواده همسر ،پویایی مثبت در خانواده
اصلی ،عزت نفس و همگنی مذهبی زوجين میداند.
پژوهشهای دیگر عوامل دیگری را به عنوان مولفههای
موثر بر رضایت زناشویی شناسایی کردهاند اما آنچه که در
این بين مشترک است مدت ویژگیهای شخصيتی ،تعهد و
اعتقادات مذهبی ،زمان ازدواج ،مسایل جنسی و مهارتهای
ارتباطی میدانند (قربانعلی پور و همکاران .)1387 ،از
محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به روش پژوهش
اشاره کرد که امکان تعيين روابط علت و معلولی بين
متغيرهای مستقل و وابسته پژوهش را با محدودیت مواجه

ویژگیهای شخصيتی و کيفيت روابط زناشویی در بازنشستگان 213
میکند .بنابراین به پژوهشگران آتی پيشنهاد میشود تا با
روشهای پژوهشی دیگری از جمله روشهای مقطعی و
طولی به بررسی این روابط علی بپردازند .همچنين استفاده
از ابزارهای دیگری غير از پرسشنامه در جمعآوری دادهها،
امکان تعميمپذیری دادهها را افزایش میدهد.
سپاسگزاری

این پژوهش در قالب فعاليتهای هسته پژوهشی مطالعات
سالمندی که مورد تصویب معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه
طباطبائی است ،انجام شده است .بدین وسيله پژوهشگران
از تمام بازنشستگان شهرستان نهاوند که در این پژوهش
مشارکت و همکاری داشتند ،سپاسگزاری مینمایند.
منابع
احدی ،ب .)1386( .رابطه شخصيت و رضایت زناشویی.
روانشناسی معاصر.31-37 ،)2(2 ،
اعظمی ،ی ،.معتمدی ،ع ،.دوستيان ،ی ،.جاللوند ،م ،.و
فرزانگان ،م .)1391( .نقش تابآوری ،معنویت و دینداری
در
پيشبينی رضایتمندی از زندگی در سالمندان .فصلنامه
فرهنگ مشاوره و رواندرمانی.1-20 ،)12( 3 ،
اصغری گنجی ،ع ،.و نوابینژاد ،ش .)1394( .اثربخشی آموزش
مهارتهای ارتباطی مبتنی بر منبع کنترل درونی در افزایش
رضایت زناشویی .پژوهشهای روانشناسی بالينی و مشاوره،
.101-115 ،)1(5

بهرامی ،ا .ه .)1368( .مطالعه عناصر بنيادین سازگاری در
آزادگان ایرانی (پایاننامه دوره دکتری چاپ نشده) .دانشگاه
تربيت مدرس.
قربانعلیپور ،م .فراهانی ،ح ،.برجعلی ،ا ،.و مقدس ،ل.)1387( .
تعيين اثربخشی آموزش تغيير سبک زندگی به شيوه گروهی
بر افزایش رضایت زناشویی .مجله مطالعات روانشناختی،
.57-72 ،)3(4
کيانی ،ا .ر ،.فرحبخش ،ک ،.اسدی ،م ،.و شيرعلیپور ،ا.
( .)1389ابعاد جهتگيری مذهبی و مرزهای ارتباطی
خانواده :یک همبستگی بنيادی .فصلنامه روانشناسی و دین،
.93-106 ،)3(3
موالیی ،ع ،.یزدانبخش ،ک ،.و کرمی ،ج .)1393( .رابطه پنج
عامل بزرگ شخصيت و منبع کنترل با سازگاری شغلی
کارکنان شرکت گاز کرمانشاه .فصلنامه شخصيت و
تفاوتهای فردی.107-121 ،)4( 3 ،
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نوبهار ،م ،.احمدی ،ف ،.الحانی ،ف ،.و فالحیخشکناب ،م.
( 1392الف) .سازگاری با بازنشستگی :یک مطالعه مروری.
روانپرستاری.38-53 ،)2(1 ،

سليمزاده ،ح ،.افتخار ،ح ،.پوررضا ،ا ،.و مقيمبيگی ،ع.)1386( .
اشتغال مجدد بازنشستگان و شاخص های کيفيت زندگی.
مجله رفاه اجتماعی.187-297 ،)26(7 ،

نوبهار ،م ،.احمدی ،ف ،.الحانی ،ف ،.و فالحیخشکناب ،م.
( 1392ب) .تببين تجارب پرستاران بازنشسته از وضعيت
سالمتی طی دورن بازنشستگی :تحليل محتوا .مجله
تحقيقات کيفی در علوم انسانی سالمت.21-32 ،)1(2 ،

سيفالدینی بنادکوکی ،ع .)1391( .بررسی رابطه تمایزیافتگی و
کيفيت روابط زناشوئی در کارمندان متاهل دانشگاههای
شهر یزد (پایاننامه کارشناسی ارشد چاپ نشده) دانشگاه
عالمه طباطبائی تهران.

وفایی ،ز ،.عسکریزاده ،ق ،.و رحمتی ،ع .)1390( .رابطه
هيجانخواهی ،شوخ طبعی و نگرش دینی با اضطراب
مرگ .مجله روانشناسی و دین.49-68 ،)3( 4 ،

صدیقی ،ا ،.معصومی ،ا ،.و شاهسياه ،م .)1394( .بررسی رابطه
بين جهتگيری مذهبی با رضایت زناشویی زوجين شهر قم.
مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.965-971 ،)6(22 ،

یاسمینژاد ،پ .ف ،.و یاسمی ،ا .)1391( .رابطه ميان سبک
دلبستگی و منبع کنترل با بهزیستی معنوی در دانشجویان
متاهل دانشگاه .مقاالت چهارمين سمينار ملی سالمت روان

صفاریان ،م .ر ،.و عاشوری ،ج .)1393( .بررسی رابطهی منبع
کنترل ،صفات شخصيت ،عزت نفس و جهتگيری مذهبی
با رفتار مطلوب انضباطی .مجلهی اصول بهداشت روانی،
.476-483 ،)3(16

بيابانگرد ،ا .)1391( .روشهای تحقيق در روانشناسی و علوم
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