
   

  

 

 

 

 های شخصیتی، نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در نقش ویژگی

 کیفیت روابط زناشویی بازنشستگان

 27/04/1396پذیرش:                        24/01/1396دریافت: 
 

 

تواند باعث ایجاد تنش، گذارد و میرضایت زناشویی افراد تأثير می بر انتقالی تجربيات سایر پدیده بازنشستگی مانند
های شخصيتی، نگرش اختالف و نارضایتی در اواخر بزرگسالی گردد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی

 پيمایشی و از نوعشستگان انجام شد. روش پژوهش بينی کيفيت روابط زناشویی بازنبی و منبع کنترل فردی در پيشمذه
 200های قبلی تعداد که بر اساس پيشينه پژوهش بازنشستگان شهر نهاوند بود بود. جامعه آماری شامل کليههمبستگی 

پژوهش شامل فرم کوتاه  پژوهش انتخاب شدند. ابزار عنوان نمونهی تصادفی ساده به گيرنفر از آنها از طریق نمونه
وضعيت زناشویی منبع کنترل راتر و فرد و همکاران، بی خدایارینگرش مذه هایپرسشنامه شخصيتی نئو، مقياس

داد که همبستگی پيرسون و رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفت. نتایج نشان  ها از طریقراست بود. داده-گلومبوک
پذیری و با وجدان بودن گرایی، گشودگی به تجربه، توافقبرون با همبستگی مثبت، ورنجوری روان با ناسازگار زناشویی

ی منفی معناداری بدست آمد و ها رابطههمبستگی منفی دارد. همچنين بين نگرش مذهبی افراد با وضعيت زناشویی آن
رنجوری، همچنين بر اساس تحليل نتایج، روان ی معناداری وجود نداشت.زناشویی رابطه کيفيتميان منبع کنترل با 

 کيفيتدرصد از واریانس متغير وابسته یعنی  42پذیری و نگرش مذهبی توانستند به طور معنادار گرایی، توافقبرون
یژه در دوره بازنشستگی اد به ووضعيت زناشویی افر توان گفتهای پژوهش میساس یافتهبينی نمایند. برازناشویی را پيش

 ثر از صفات شخصيتی و نگرش مذهبی افراد است.متأ
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تغييرات بالقوه مهم در سالمت، اقتصاد، و فعاليت بروز 
آور نيست های خانه، جامعه و کار است. تعجبدرموقعيت

ی اخير افزایشی در ميزان پژوهش در ارتباط با که در دهه
هم مسائل فردی و هم اجتماعی در بازنشستگی و انتقال 
بازنشستگی مشاهده شده است )هسکت، گریفين و لوه، 

ای است که شامل ی پيچيدهستگی پدیده(. بازنش2011
ای مرتبط با آمادگی برای بازنشستگی است های رویهجنبه

های خاصی مثل تصميم برای بازنشستگی و گاهی، با جنبه
به  در اینجا و اکنون مرتبط است. گرچه بازنشستگی مکرراً

 عنوان پرتگاه )سراشيبی( انتقال از شاغل بودن در یک
ی بعدی در فعاليت شغلی در لحظه لحظه به توقف کامل
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ی دهد که پدیدهنظر گرفته شده است، اما شواهد نشان می
تری است )توپا، تر و تدریجیبازنشستگی انتقال پيچيده

 (.2009موریانو، دپولو، آلکاور و مورالس، 

 بازنشستگی به معنای جدا شدن فرد از نقشی که 
آمدن است اشته و در قالب جدیدی درهای متمادی دسال

(. طيف 1386 بيگی،مقيم و پوررضاافتخار،  زاده،سليم)
 وسيعی از عوامل با کنار رفتن کارمند از کار دچار تغيير 

تواند بر موفقيت و این عوامل می شود، هر یک ازمی
 تواندمی رضایتمندی بازنشسته تأثيرگذار باشد. بازنشستگی

 و اجتماعی نظر مالی، از سازگاری در مهمی هایچالش
 بازنشستگی مانند (1999نماید )لو و براون،  ایجاد هيجانی

-سازگاری روانی زندگی یا الگوی بر انتقالی تجربيات سایر
 با است. سازگاری تأثيرگذار اش،خانواده و فرد در اجتماعی

 از کليدی منابع به دستيابی فرد به مربوط ابتدا بازنشستگی
 است خانوادگی و ارتباطات سالمتی مادی، مسائل قبيل

الف(.  1392خشکناب، دی، الحانی و فالحی)نوبهار، احم
بخش فرد بازنشسته دهنده و آرامشخانواده بهترین یاری

ها و دامادهای خانواده باید عروساست. همسر، فرزندان و 
ها و ورد با فرد بازنشسته، ظرافتدقت کنند که در برخ

ظر قرار دهند )نوبهار، ن های روحی او را بيشتر مدتلطاف
  ب(.1392خشکناب، ی، الحانی و فالحیاحمد

تواند به سازگاری در این ميان یکی از عواملی که می
ی بازنشستگی کمک کند، سازگاری و روابط بهينه با پدیده

به عنوان  1زناشویی مطلوب است. کيفيت روابط زناشویی
ی موضوعات مهمی ميزان توافق نسبی زن و شوهر درباره

های مشترک و ابراز چون همکاری در کارها و فعاليت
(. عوامل 2007محبت به یکدیگر تعریف شده است )گنگ، 

توانند تعهد و کيفيت روابط زناشویی زوجين را مختلفی می
 تحت تأثير قرار دهند. یکی از این عوامل صفات شخصيتی

است )حسينی، زهراکار، داورنيا، شاکرمی و محمدی، 
دهد که های پژوهشی نشان می(. در واقع پيشينه1394

بدون ابهام، یک ارتباط قابل توجه بين صفات شخصيت 
خود گزارش شده و کيفيت روابط زناشویی وجود دارد 

 ؛ به نقل از حسينی و همکاران،1997، 3و برادبوری 2)کارنی
الگوهایی از افکار،  4ای شخصيته(. ویژگی1394

کند که در طی زمان و احساسات و اعمال را منعکس می

                                                 
1 marital relations 
2 Karney 
3 Bradbury 
4 personality traits 

(. یکی 2012ها نسبتاً ثابت و پایدار هستند )اوندر، موقعيت
های شخصيتی ارائه شده هایی که در مورد ویژگیاز مدل

های ساختاری این است، مدل پنج عاملی است. تحليل
گسترده را آشکار کرده صفات به طور مکرری پنج عامل 

کننده که منعکس :5رنجورخویی( روان1است که عبارت از )
ای است که در آن شخص های فردی در گسترهتفاوت

زا ادراک و آفرین و استرسجهان را تهدیدآميز، مشکل
به رویکردی پویا در جهان  :6گرایی( برون2کند، )تجربه می

صفاتی مانند  اجتماعی و زناشویی اشاره دارد و شامل
پذیری مثبت اجتماعی بودن، فعاليت، قاطعيت، و هيجان

که به عنوان وسعت، عمق،  :7( گشودگی به تجربه3است، )
ای و روانی فرد توصيف اصالت و پيچيدگی زندگی تجربه

 گيری جامعهکه شامل جهت :8پذیری( توافق4شود، )می
تی به سوی دیگران است و شامل صفا پسندانه و اجتماعی

 مانند نوعدوستی، شفقت و مهربانی، اعتماد و تواضع می
که به لحاظ اجتماعی کنترل  :9( با وجدان بودن5باشد و )

مدار ند که رفتار هدفمند و تکليفکای را توصيف میتکانه
کر قبل از عمل، به تاخير انداختن کند مانند تفرا تسهيل می

یزی، سازماندهی رقواعد، و برنامهلذت، پيروی از هنجارها و 
و اولویت بندی تکاليف است )کوک، کاسيالس، روبينز و 

 (. 2005داگرتی، 
(، با 2003ی طولی کاسيالس و واتسون )در مطالعه

مندی مندی زناشویی و سایر انواع رضایتبررسی رضایت
تری در ی پایيننشان دادند که زنان و مردانی که نمره

پذیری در آغاز در توافق ی باالتریرنجورخویی و نمره روان
ی مندی بيشتری را در رابطهاند رضایتمطالعه کسب کرده

اند که شان و به طور کلی در زندگی گزارش کردهزناشویی
اند. نتایج پژوهش ی پيگيری ماندگار بودهاین نتایج در دوره

 ( هم نشان داد که از ميان 2008ن )هلند و رویسم
ترین ارتباط را ورخویی قویرنجهای شخصيتی، روانویژگی

تواند عامل دیگری که می با رضایت و تعهد زناشویی دارد.
های مختلف زندگی سازگاری و روابط زناشویی را در برهه

افراد به ویژه در هنگام بازنشستگی مطلوب نماید، نگرش و 
 تواندمی 10باشد. نگرش مذهبیگيری مذهبی افراد میجهت

                                                 
5 neuroticism 
6 extroversion 
7 openness to experience 
8 agreeableness 
9 conscientiousness 
10 religious attitude 
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زیرا مذهب شامل  باشد در ارتباط زناشویی مؤثر
ها ی باورها و ارزشدهندهرهنمودهایی برای زندگی و ارائه

 توانند زندگی زناشویی را متأثرها میاست که این ویژگی
اسوانک و موری -سازند )ماهونی، پارگامنت، موری

(. مذهب راهنمای کلی در اختيار بشر قرار 2003اسوانک، 
نمایند منجر به ها بدان عمل دهد که اگر انسانمی

ها شامل گردد. این راهنماییاستحکام پيوند زناشویی می
های جنسيتی، از خود قوانينی در مورد روابط جنسی، نقش

باشند گذشتگی و حل تعارضات در روابط زناشویی می
 (. یکی از دالیلی که نشان 2003)ماهونی و همکاران، 

حت تأثير تواند دیدگاه فکری زوجين را تدهد مذهب میمی
تر، ازدواج خود را دارای قرار دهد این است که افراد مذهبی

( در 2004(. بانس )2005بينند )ماهونی، کيفيتی مذهبی می
ی خود به این نتيجه رسيد که اختالف مذهبی بين مطالعه

زوجين موجب بروز مشکالت زناشویی و به تبع کاهش 
فات مندی زناشویی و افزایش تعارضات و اختالرضایت

گردد. بنابراین اعتقادات و باورهای مذهبی زناشویی می
یکی از عوامل مهم در رضایت زناشویی است )کيانی، 

(. مذهب از 1389پور، فرحبخش، اسدی، و شيرعلی
رود که قادر است های روانی به شمار میگاهمؤثرترین تکيه

اهم کند و در های عمر فرمعنای زندگی را در لحظه لحظه
گاه تبيينی، فرد را از سازی تکيهخاص با فراهم  شرایط

و  1(. بالزر1368معنایی نجات دهد )بهرامی، تعليق و بی
ای یافته( مذهب را به عنوان سيستم سازمان2009) 2مدور

از عقاید، اعمال، رسوم و نمادهای طرح شده برای تسهيل 
اند )به نقل از اعظمی، با یک قدرت برتر تعریف کرده

(. در مطالعه 1391معتمدی، دوستيان، جاللوند و فرزانگان، 
( که با هدف بررسی 1394سياه )صدیقی، معصومی و شاه

گيری مذهبی و رضایت زناشویی انجام ی بين جهترابطه
گيری مذهبی و رضایت شد نتایج نشان داد که بين جهت

ی مثبت وجود دارد. همچنين براساس نتایج زناشویی رابطه
های آموزشی با شود که برنامهطالعه گفته میاین م

 توانند باعث رشد کيفيترویکردهای معنوی و اخالقی می
یا عامل مهار در  3زندگی زناشویی افراد گردند. منبع کنترل

ی سازگاری زناشویی کننده بينیتواند پيشافراد هم می
ای از باشد. حس کنترل یک عامل محوری در گستره

                                                 
1 Blazer 
2 Medor 
3 locus of control 

ملکرد هوشی و مقابله با استرس و هم رفتارها شامل ع
باشد که عناصر ضروری بهزیستی جسمی و روانی می
توانند حس پایداری از خود کيفيت زندگی هستند. افراد می

رغم تغييرات آرام و تدریجی در خودشان و محيط را علی
شان که همراه سالمندی است حفظ کنند )آبلس، اجتماعی

کنترل عبارت است از منبع (. در نظریه راتر منبع 1991
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 

شوند اما بينی اداره میقدرتمند و نيروهای غيرقابل پيش
 قدند که اعمال و افراد با منبع کنترل درونی معت

های ها و شکستکننده موفقيتهای آنها تعيينتوانمندی
آنها است. افرادی که بر زندگی خود کنترل دارند و دارای 

شان منبع کنترل درونی هستند، آثار سودمندی را در زندگی
کنند که شامل افزایش رفتار مطلوب، سازگاری تجربه می

جسمی، روانی و شناختی بيشتر و کاهش مشکالت روان
(. کيکالدی، 1393رفتاری است )صفاریان و عاشوری، 

مدیر به  332( در پژوهشی بر روی 2002شفارد و فورنهام )
این نتيجه رسيدند که افراد دارای منبع کنترل بيرونی، 

فردی، رضایت استرس بيشتری به خصوص در روابط بين
 تر و سالمت روان کمتری داشتند. همچنينشغلی پایين

اند که افراد با منبع کنترل های دیگر نشان دادهپژوهش
درونی نسبت به افراد دارای منبع کنترل بيرونی، احساس 

کنند )ساالزار، مندی بيشتری از زندگی خود میرضایت
(. 1391نژاد و یاسمی، ؛ یاسمی2002هوبارد و ساالزار، 

ن ای به ای( هم در مطالعه1394نژاد )اصغری گنجی و نوابی
های ارتباطی مبتنی نتيجه دست یافتند که  آموزش مهارت

بر منبع کنترل درونی موجب افزایش رضایت زناشویی در 
 شود. زوجين می

ی بازنشستگی افراد قدرت و بنابراین از آنجا که در دوره
موقعيت اجتماعی پيشين خود را از دست داده و دچار 

مان که شوند و هر زاسترس و عوارض ناشی از آن می
احساس کنند دیگر بر محيط و اطرافيان تسلط ندارند، 

ی شود. بنابراین پدیدهوضعيت بحرانی آنان تشدید مى
رضایت زناشویی  بر انتقالی تجربيات سایر بازنشستگی مانند

تواند باعث ایجاد تنش، اختالف و گذارد و میافراد تأثير می
بازنشستگی را  ینارضایتی در اواخر بزرگسالی گردد و پدیده

در نگاه بازنشستگان به صورت رخدادی منفی در زندگی 
گر نماید. اما براساس مطالعات پيشين برخی از عوامل جلوه
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توانند بر این سازگاری تأثيری مستقيم یا غيرمستقيم می
داشته باشند که از جمله این عوامل شخصيت افراد، نوع 

است. بنابراین نگرش مذهبی و نوع کنترل افراد در زندگی 
های شخصيتی، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی

نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در کيفيت روابط 
های پژوهش حاضر زناشویی بازنشستگان انجام شد. فرضيه

های شخصيت، منبع کنترل بين ویژگی( 1عبارت است از: )
( 2) و نگرش مذهبی با وضعيت زناشویی رابطه وجود دارد

های شخصيت، ویژگیعيت زناشویی با ترکيب خطی وض
 بينی است.قابل پيش منبع کنترل و نگرش مذهبی

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
باشد، که در پژوهش حاضر توصيفی از نوع همبستگی می

های شخصيتی، نگرش مذهبی و آن به بررسی نقش ویژگی
بازنشستگان منبع کنترل فردی در کيفيت روابط زناشویی 

ی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کليه
نفر از  200بازنشستگان شهرستان نهاوند است که تعداد 

ی پژوهش انتخاب شدند. با توجه به آنها به عنوان نمونه
ی های تعيين حجم نمونه، محاسبهاینکه یکی از روش

ی ميانگين حجم نمونه سه پژوهشی است که در زمينه
(، 1391وع مورد پژوهش انجام شده است )بيابانگرد، موض

بنابراین در پژوهش حاضر جهت برآورد حجم نمونه از این 
روش استفاده گردید. این سه پژوهش عبارت بودند از 

 200( با حجم نمونه 1393مطالعه صفاریان و عاشوری )
( با 1393بخش و کرمی )نفر، پژوهش موالیی، یزدان

نفر، و پژوهش حسينی و همکاران  211ای برابر نمونه
نفر مورد بررسی  155( که در آن نمونه ای معادل 1394)

 3ی ميانگين حجم نمونه این قرار گرفته است. با محاسبه
نفر بدست آمد و لذا به خاطر  188پژوهش، این تعداد برابر 

 200ها تعداد احتمال ریزش نمونه و عدم تکميل پرسشنامه
گيری در پژوهش دید. روش نمونهپرسشنامه توزیع گر

 حاضر روش تصادفی ساده بود.
ميانگين و انحراف استاندارد سنی گروه نمونه مردان 

( بود. همچنين از 5/56±58/5( و زنان )06/6±19/57)
درصد  71/26درصد گروه نمونه معلم،  94/47لحاظ شغلی 

درصد کارکنان بانک و بيمه،  38/14پرسنل بهداشت، 
درصد  16/6ارکنان فرمانداری و شهرداری و درصد ک 79/4

درصد زیر  21/8از سایر مشاغل بودند. از لحاظ تحصيالت 

درصد کارشناسی و  10/54درصد دیپلم،  56/33دیپلم، 
درصد دارای تحصيالت ارشد و باالتر بودند. از لحاظ  10/4

درصد  69/0درصد متاهل و  31/99وضعيت تاهل هم 
( 1رود به مطالعه عبارت از )های ومالک مطلقه بودند.

به  عدم ابتال( 2) ،سال از بازنشستگیحداقل یکگذشت 
عدم مشکل ( 3) ،جسمی یا روانی بيماری یا اختالل خاص

( 4) ،های پژوهشنامهپرسشجهت تکميل  بينایی خاص
جهت توجيه شرکت در پژوهش و الزم شنوایی توانایی 
 بودند.پژوهش  رضایت آگاهانه جهت تکميل ابزارکسب 
( ابتالی فرد به بيماری 1های خروج نيز شامل )مالک

( عدم رضایت یا 2شناختی خاص، )جسمانی یا اختالل روان
عدم گذشت  (3موافقت جهت مشارکت در پژوهش و )

 ال از بازنشستگی بودند.س یک حداقل

 ابزار

 برای . 1فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو

ای شخصيتی از فرم کوتاه پرسشنامه هگيری ویژگیاندازه
( 1989کری )زرگ شخصيت کاستا و مکپنج عامل ب

ای است که بر سؤال پنج گزینه 60 استفاده شد که دارای
 5شود. این پرسشنامه گذاری میاساس مقياس ليکرت نمره

 12کند و شامل گيری میبعد شخصيت بهنجار را اندازه
کری و کاستا، )مکماده برای هر یک از پنج بعد است 

های هر یک از پنج عامل عبارت از مقياس(. خرده2004
 گرایی، گشودگی به تجربه، رنجورخویی، برون روان

پذیری و با وجدان بودن هستند. ضریب آلفای توافق
ی پنج عامل بزرگ شخصيتی ی پرسشنامهگزارش شده
با  89/0تا  74/0( بين 2004گری و کاستا )توسط مک

منصور، متغير بوده است. در پژوهش سپاه 81/0 ميانگين
( ضریب آلفای کرونباخ برای 1390نيا )دالور و صفاری

، 77/0گرایی ، برون75/0رنجورخویی  های روانمقياس
 و  75/0پذیری ، توافق80/0گشودگی به تجربه 

پایایی مقياس در  به دست آمده است. 77/0شناسی وظيفه
روش آلفای کرونباخ برای  پژوهش حاضر با استفاده از

، گشودگی 72/0گرایی ، برون71/0رنجوری زیرمقياس روان
 81/0و با وجدان بودن  65/0پذیری ، توافق70/0به تجربه 

 بدست آمد.
 این پرسشنامه توسط  مقیاس نگرش مذهبی.

( تهيه شده 1379بناب )یکتا و غباریفرد، شکوهیخدایاری

                                                 
1 NEO- Five Factor Inventory (NEO-FFI) 
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های عبادات، سوال در خصوص حيطه 40و شامل 
ها، اثر مذهب در زندگی و رفتار انسان، اخالقيات، ارزش

مباحث اجتماعی، جهان عينی و باورها، علم و دین است. 
( تا هميشه 1گذاری براساس روش ليکرت از هرگز )نمره

( تنظيم شده است. ضریب پایایی در این پرسشنامه به 5)
 95/0 و به روش آلفای کرونباخ 88/0روش تنصيف برابر 

بوده است. ضریب پایایی پرسشنامه و همه ابعاد آن در حد 
زاده و بخش بودند )وفایی، عسکریمطلوب و رضایت

-10-7-4-2های (. در این پرسشنامه سوال1390رحتمی، 
الف )نمره »به صورت  20-23-25-29-31-34-37-38
شوند. باقی گذاری مینمره(« 5(، ز )4(، د )3(، ج )2(، ب )1

شوند. هرچه گذاری میت به صورت معکوس نمرهسواال
نمره فرد باالتر باشد نگرش مذهبی باالتری دارد )پيمان، 

(. پایایی این مقياس به سه روش اسپيرمن براون، 1393
 95/0و  92/0و  93/0ترتيب گاتمن و آلفای کرونباخ به
(. پایایی 1379فرد و همکاران، محاسبه شده است )خدایاری

ستفاده از روش آلفای کرونباخ در این پژوهش مقياس با ا
 بدست آمد. 93/0

این مقياس توسط راتر  .1مقیاس منبع کنترل راتر
؛ به نقل از فياض، کاظمی، رئيسون و محمدی، 1966)

( ساخته شده است و ادراک فرد را از منبع کنترل 1395
رفتار و پيامدهای حوادث زندگی شخصی مورد سنجش قرار 

 گذاری به این صورت است که اگر شرکتدهد. نمرهمی

سنجد پاسخ دهد، ای که منبع کنترل را میکننده به جمله
مورد است  29گيرد. این مقياس دارای نمره صفر یا یک می

( و Aکه هر مورد از مقياس دارای دو جمله به صورت )
(Bمی ) باشد، که در یکی مقياس کنترل درونی و در

 29مورد از  6ی قرار دارد، و دیگری مقياس کنترل بيرون
باشد که برای پوشيده نگه داشتن هدف مورد خنثی می

 کننده به کار برده شده است. پرسشنامه از شرکت
های کنترل درونی گذاری این آزمون با شمارش پاسخنمره

یا باالتر نشانه  9آید. نمره مورد بدست می 23و بيرونی از 
نشانه منبع کنترل  9ر از منبع کنترل بيرونی، و نمره کمت

درونی است. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش فياض و 
( مورد تأیيد قرار گرفته است و پایایی 1395همکاران )

بدست آمده  81/0مقياس با روش ضریب آلفای کرونباخ 

                                                 
1 Rotter's Locus of Control Scale 

است. ميزان پایایی این مقياس در پژوهش حاضر با استفاده 
 آمد.بدست  74/0از روش آلفای کرونباخ 

 .2راست-پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک
سؤال است که به صورت  28پرسشنامه گریمس دارای 

کننده با شود. شرکت گذاری میای نمرهليکرت چهار گزینه
توجه به وضعيت زناشویی خود، یکی از چهار گزینه را 

کند. این پرسشنامه توسط راست، بنون، کراو و انتخاب می
الدینی بنادکوکی،  ؛ به نقل از سيف1998) 3همکاران

( ساخته شده و برای ارزیابی روابط زناشویی به کار 1391
رود. از لحاظ روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تایيد می

(. در 2005متخصصان قرار گرفته است )هوليست و ميلر، 
( پایایی پرسشنامه 1391پژوهش سيف الدینی بنادکوکی )

بدست آمد. ميزان پایایی این  88/0کرونباخ با روش آلفای 
مقياس در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 بدست آمد. 90/0

 روش اجرا
صورت بود که ابتدا پس از کسب مجوز انتخاب نمونه بدین

ها و ادارات شهرستان نهاوند مراجعه از دانشگاه به سازمان
ری با پژوهشگران ها جهت همکاشد و از مسئولين سازمان

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 

ها در مورد رضایت آگاهانه به صورت شفاهی و کتبی، از آن
ی مراجعه )حضوری یا غيرحضوری( جهت شرکت در نحوه

پژوهش نظرخواهی گردید. سپس افرادی که تمایل به 
مراجعه حضوری داشتند با مراجعه به اداره یا سازمان محل 

ابزار پژوهش را تکميل نمودند و سایر  انخدمت شهرست
 افرادی که به هر دليلی قادر به مراجعه حضوری نبودند،

. برای ها از طریق پست برای آنها ارسال شدسشنامهپر
های پژوهش با توجه به نوع روش پژوهش، از تحليل داده

روش همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه 
 استفاده گردید. 22نسخه  SPSSافزار همزمان و نرم

 هایافته
 1ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش در جدول 

 است.ارائه شده 

                                                 
2 Golombok-Rust Marital Status Inventory (Greimas) 
3 Rust, Bennun & Crowe 
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  1جدول 

 ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش برای زنان و مردان

 متغير
 زن  مرد

 معيار انحراف ميانگين  معيار انحراف ميانگين

 86/6 58/35  81/6 30/48 رنجوریروان
 02/8 08/41  19/6 94/42 برون گرایی

 96/3 02/35  15/4 78/34 تجربهبهگشودگی
 79/4 70/42  50/5 78/42 پذیریتوافق

 03/7 70/48  31/6 15/48 بودنبا وجدان
 89/19 05/166  77/20 10/170 نگرش مذهبی

 22/2 05/12  63/2 21/11 منبع کنترل
 26/14 08/56  16/11 30/55 وضعيت زناشویی

 
دهد که باالترین ميانگين در نشان می 1نتایج جدول 

های شخصيت مربوط به با وجدان بودن و سپس زیرمقياس
نجورخویی است. نگرش مذهبی هم در گروه مردان از روان

ميانگين باالتری برخوردار بوده اما ميانگين منبع کنترل 
يشتر بوده است. و از لحاظ وضعيت زناشویی هم زنان ب

برای بدست آوردن  تفاوت اندکی بين دو گروه وجود دارد.
ی همبستگی بين متغيرهای مطالعه از ضریب رابطه

 2همبستگی پيرسون استفاده شد. نتایج در جدول شماره 
 نشان داده شده است.

 
 2جدول 

 پيرسون ميان متغيرهای پژوهش ماتریس ضرایب همبستگی

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها

        1 رنجوریروان
       1 -51/0** برون گرایی

      1 30/0** -16/0* گشودگی به تجربه
     1 17/0* 52/0** -51/0** پذیریتوافق

    1 53/0** 25/0** 50/0** -40/0** با وجدان بودن
   1 18/0* 07/0 14/0* 05/0 -12/0 نگرش مذهبی
  1 -08/0 0 06/0 11/0 01/0 -04/0 منبع کنترل

 1 -10/0 -24/0** -37/0** -47/0** -18/0* -57/0** 32/0** وضعيت زناشویی

p= 05/0  

دهد که فرضيه نشان می 2همانطور که نتایج جدول 
های اول پژوهش مبنی بر اینکه بين متغيرهای ویژگی

شخصيت، منبع کنترل و نگرش مذهبی با وضعيت 
 گردد. بر این اساسزناشویی رابطه وجود دارد، تایيد می

ی معنادار های شخصيت با وضعيت زناشویی رابطهویژگی
رنجوری با وضعيت های شخصيتی، رواندارد. از بين ویژگی

گرایی (، برون01/0زناشویی همبستگی مثبت معنادار دارد )

( -57/0ناشویی همبستگی نسبتا قوی منفی )با وضعيت ز
دارد، گشودگی به تجربه همبستگی معنادار  01/0در سطح 

 (، بعد توافق05/0منفی با وضعيت زناشویی نشان داد )
پذیری شخصيت نيز همبستگی متوسط منفی و معناداری با 

(، و با وجدان بودن نيز 01/0وضعيت زناشویی نشان داد )
با متغير وضعيت زناشویی همبستگی منفی و معناداری 

(. بين نگرش مذهبی افراد با وضعيت 01/0نشان داد )
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ميان منبع  طه منفی معناداری بدست آمد وها رابشویی آنزنا
ود داشت که وضعيت زناشویی رابطه منفی وج کنترل با

بينی وضعيت جهت بررسی امکان پيش(. 10/0معنادار نبود )

های شخصيت، منبع ویژگیزناشویی توسط متغيرهای 
 تحليل رگرسيون گام به گاماز کنترل و نگرش مذهبی 

 ارائه شده است. 3استفاده شد که نتایج در جدول 
 

 3ل جدو

 های شخصيت، منبع کنترلویژگی تحليل رگرسيون گام به گام کيفيت روابط زناشویی بازنشستگان از طریق
 فردی و نگرش مذهبی

B β 2R R F گام متغير 

  32/0 57/0 01/69  
1 

 گراییبرون    -57/0 -01/1

  37/0 60/0 38/41  

 گراییبرون    -44/0 -79/0 2

 آميزیمردم    -24/0 -54/0

  40/0 64/0 20/32  

3 
 گراییبرون    -44/0 -78/0

 آميزیمردم    -23/0 -51/0

 نگرش مذهبی    -19/0 -11/0

 
خالصه تحليل رگرسيون گام به گام کيفيت  3جدول 

های روابط زناشویی بازنشستگان از طریق متغيرهای ویژگی
 و نگرش مذهبی نشان میشخصيت، منبع کنترل فردی 

داری برای معنی 2Rو  F ،Rدهد. در این جدول مقادیر 
برای هر یک  βو Bهای رگرسيونی به همراه مقادیر مدل

از متغيرهای حاضر در مدل ارائه شده است. طبق این 

(، در گامل p<0001) 01/69در گام اول  Fجدول مقدار 
 (p<0001) 20/32( و در گام سوم p<0001) 38/41دوم 

بدست آمده است که هر سه معنادارند. در واقع مدل کلی 
رگرسيون در هر سه گام معنادار است. همچنين ضریب 

و در گام سوم  37/0، در گام دوم 32/0تعيين در گام اول 
ست که ميزان تبيين واریانس متغير بدست آمده ا 40/0

 وابسته یعنی کيفيت روابط زناشویی توسط متغيرهای 
های مشخص دهد. در گامبين در هر گام را نشان میپيش

گرایی به دليل بيشترین همبستگی با متغير شده ابتدا برون
وضعيت زناشویی ابتدا وارد معادله شده است و با ضریب 

( به طور منفی مشکالت -57/0بتای منفی و معنادار )
آميزی با کند. در گام دوم مردمبينی میزناشویی را پيش

ن همبستگی بعدی با متغير وضعيت زناشویی وارد بيشتری
( -23/0معادله شده است و با ضریب بتای منفی و معنادار )

کند، و در بينی میبه طور منفی مشکالت زناشویی را پيش

نهایت در گام سوم نگرش مذهبی وارد معادله رگرسيون 
( به -19/0شده است و با ضریب بتای منفی و معنادار )

کند. با توجه بينی میکالت زناشویی را پيشطور منفی مش
های شخصيت و نگرش مذهبی کيفيت ها، ویژگیبه یافته

کنند اما منبع بينی میروابط زناشویی در سالمندان را پيش
 کنترل ارتباط معناداری با کيفيت روابط زناشویی ندارد.

 گیریبحث و نتیجه

های شخصيتی، بررسی نقش ویژگیپژوهش حاضر با هدف 
نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در کيفيت روابط 
زناشویی بازنشستگان انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد 

رنجوری با وضعيت های شخصيتی، رواناز بين ویژگیکه 
گرایی با وضعيت زناشویی همبستگی مثبت معنادار، برون

به همبستگی زناشویی همبستگی منفی، گشودگی به تجر
پذیری همبستگی منفی و معنادار و با معنادار منفی، توافق

وجدان بودن نيز با متغير وضعيت زناشویی همبستگی منفی 
و معناداری نشان داد، که به معنی وجود مشکالت زناشویی 

گرایی، گشودگی به کمتر زمانی است که افراد صفات برون
 االتری دارند. اینپذیری و با وجدان بودن ب، توافقتجربه

 کاسيالس وهای پيشين همسو است )نتایج با یافته
کوک و همکاران، ؛2008؛ هلند و رویسمن، 2003واتسون، 
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حسينی و ؛ 2000واتسون، هوبارد و وایس، ؛ 2005
(. همچنين بين نگرش مذهبی افراد با 1394همکاران، 

ها رابطه منفی معناداری بدست آمد که وضعيت زناشویی آن
دهد افراد با نگرش مذهبی باالتر مشکالت شان مین

کنند. نتایج این یافته با زناشویی کمتری را احساس می
صدیقی و همکاران ( و 2005های ماهونی )پژوهش

همسو است. و یافته آخر این بود که ميان منبع ( 1394)
کنترل با وضعيت زناشویی رابطه منفی وجود داشت که 

حيدری و  ته هم با نتایج پژوهشمعنادار نبود. این یاف
 ( همسو است.2008همکاران )

توان چنين اذعان های پژوهش میدر تبيين یافته
ها و صفات شخصيتی به دليل ثبات و داشت که ویژگی

پایداری که در طی زمان دارند در طی زندگی مشترک هم 
 آفرین باشند و باعث سازگاری و نقش توانندمی

ای که صفات در افراد گردند به گونهمندی زناشویی رضایت
گرایی، گشودگی به تجربه، شخصيتی مثبت مثل برون

پذیری و با وجدان بودن باعث سازگاری بهينه و در توافق
رنجوری باعث عدم سازگاری مقابل صفات منفی مثل روان

گردند. صفات شخصيتی به دليل و نارضایتی زناشویی می
در طی زمان و به دليل  الحظهدار بودن و ثبات قابل مریشه

گيرد، اینکه این صفات در دوره کودکی در افراد شکل می
تواند بر تمام وجوه زندگی شخص اثر ضمن اینکه می

تأثير قرار دادن ارتباط فرد با دیگران از بگذارد، قادر به تحت
 به طور کلی نتایج جمله ارتباط زناشویی را دارد. 

رنجورخویی به طور اند روانههای مختلف نشان دادپژوهش
مکرری دارای همبستگی منفی با رضایتمندی و سازگاری 

؛ به نقل از کوک و 1997، 1زناشویی است )گيلبرت
( و از 2016؛ زوگلج، کوميدار و زوپانچيچ، 2005همکاران، 

پذیری، های شخصيتی مانند توافقسوی دیگر، سایر ویژگی
گی به تجربه گاهی با گرایی و گشودبا وجدان بودن، برون

رضایتمندی و سازگاری زناشویی ارتباط دارند )واتسون و 
(. نتایج 2003؛ کاسيالس و واتسون، 2000همکاران، 

 ( هم نشان داد 1394پژوهش حسينی و همکاران )
پذیری و با وجدان گرایی، توافقهای شخصيتی برونویژگی

ر مقابل بودن با تعهد زناشویی رابطه مثبت و معنادار و د
رنجورخویی و گشودگی به های شخصيتی روانویژگی

 تجربه همبستگی منفی با تعهد و رضایت زناشویی دارد. 

                                                 
1 Gilbert 

در تبيين ارتباط نگرش مذهبی با وضعيت زناشویی 
توان گفت که افراد مذهبی به دليل نگرشی که افراد هم می

فردی دارند در زمان بروز تغييرات به زندگی و روابط بين
توانند سازگاری زناشویی ی مثل بازنشستگی بهتر میزندگ

خود را حفظ کرده و از بروز اختالفات که در این دوران به 
دهد، پرهيز نشين شدن فرد بازنشسته رخ میدليل خانه

( 1391نتایج مطالعه حيدری تفرشی )نمایند. در این ارتباط، 
گيری مذهبی نشان داده است افرادی که دارای جهت

تر هستند، عزت نفس باالتری دارند، هستند، محبوبدرونی 
از لحاظ اجتماعی توانمندتر هستند، به احتمال کمتری دچار 

 شوند و با استرس بهتر مقابله هيجان و بزهکاری می
( هم در 1386فرد، شهابی و اکبری )کنند. خدایاریمی

پژوهش خود به این نتيجه رسيد که بين نگرش مذهبی 
زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود  زوجين و رضایت

دارد. به این معنی که با افزایش تقيدات دینی در بين 
یابد. بنابراین زوجين ميزان رضایت زناشویی نيز افزایش می

تواند روابط زناشویی را تقویت و استحکام  مذهب می
؛ به نقل از صدیقی و 1997، 3و هيتون 2بخشد )کال

تواند عبارتی نگرش مذهبی افراد می(. به 1394همکاران، 
بر باورها و تفسير افراد از ازدواج، به عنوان مسئوليتی برای 
تمام عمر، مهرورزی به یکدیگر و فراهم آوردن اسباب 

  (.2005آرامش همدیگر، تأثير داشته باشد )ماهونی، 
مورد ارتباط منبع کنترل با وضعيت زناشویی در 

ستگی منفی بين منبع کنترل بازنشستگان نيز، هر چند همب
افراد و وضعيت زناشویی آنها مشاهده شد اما این ارتباط از 

توان گفت که نظر آماری معنادار نبود. در این زمينه می
تواند به افراد اعتماد داشتن منبع کنترل درونی می "اصوال

به نفس داده و در مواقع تحوالت عمده زندگی مثل 
ز دست دادن کنترل و بازنشستگی که فرد احساس ا

کند به افراد کمک نماید تا با احساس استقالل بيشتری می
تسلط بر امور زندگی بهتر بتوانند با پدیده بازنشستگی 
سازگار شده و رضایت زناشویی خود را حفظ کنند که البته 

تواند ارتباط مستقيم و قوی این عامل به خودی خود نمی
دیگری در این ميان  با رضایت زناشویی داشته و عوامل

( در 2002کيکالدی و همکاران ) کنند.نقش بازی می
پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که افراد دارای منبع 
 کنترل بيرونی، استرس بيشتری به خصوص در روابط 
                                                 
2 Call 
3 Heaton 
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تر و سالمت روان کمتری فردی، رضایت شغلی پایينبين
 داشتند. 

های یژگییافته دیگر پژوهش بررسی توان متغيرهای و
بينی شخصيتی، نگرش مذهبی و منبع کنترل در پيش
های وضعيت زناشویی است. نتایج نشان داد ویژگی

شخصيت، منبع کنترل و نگرش مذهبی توانستند به طور 
درصد از واریانس متغير وابسته یعنی وضعيت  42معنادار 

 بينی نمایند. در این ميان تنها زناشویی را پيش
پذیری و نگرش مذهبی گرایی، توافقونرنجوری، برروان

بينی کنند. توانستند به طور معنادار وضعيت زناشویی را پيش
های ماهونی و همکاران این یافته همخوان با یافته

(، 1386(، احدی )2011(، فنگ )2004(، بانس )2003)
 برجعلیفراهانی،  ،پورقربانعلی( و 1394حسينی و همکاران )

صفات شخصيتی افراد نقش  اصوالً ( است.1387) مقدس و
توانند بر تمام جوانب و کنند و میمهمی در زندگی ایفا می

تحوالت زندگی تاثير گذارند. نتایج پژوهش جارویس نشان 
شناسی و با وجدان داد که از بين عوامل شخصيتی، وظيفه

کند بينی میبودن باال تعهد و رضایت زناشویی افراد را پيش
(. همچنين نتایج پژوهش حسينی و همکاران 1386)احدی، 

های شخصيتی افراد عامل ( نشان داد که ویژگی1394)
 باشد.بينی ميزان تعهد زناشویی آنان میمهمی در پيش

آن پرداخته  های شخصيتی که قبال بهعالوه بر ویژگی
دهد که شد، مذهب راهنمای کلی در اختيار بشر قرار می

ها بدان عمل نمایند منجر به استحکام پيوند اگر انسان
گردد. مذهب با دادن معنی به زندگی افراد، زناشویی می

گاه محکمی برای آنها ایجاد کرده تا در مواقع تواند تکيهمی
زگاری بهتری سخت زندگی و همچنين تغييرات زندگی سا

داشته باشند و از زندگی زناشویی رضایت بيشتری داشته 
( برخی عوامل موثر در رضایت زناشویی 2011باشند. فنگ )

را ارتباط مثبت با خانواده همسر، پویایی مثبت در خانواده 
داند. اصلی، عزت نفس و همگنی مذهبی زوجين می

های های دیگر عوامل دیگری را به عنوان مولفهپژوهش
اند اما آنچه که در موثر بر رضایت زناشویی شناسایی کرده

های شخصيتی، تعهد و این بين مشترک است مدت ویژگی
های اعتقادات مذهبی، زمان ازدواج، مسایل جنسی و مهارت

(. از 1387 و همکاران، قربانعلی پوردانند )ارتباطی می
توان به روش پژوهش های پژوهش حاضر میمحدودیت

اشاره کرد که امکان تعيين روابط علت و معلولی بين 
متغيرهای مستقل و وابسته پژوهش را با محدودیت مواجه 

شود تا با کند. بنابراین به پژوهشگران آتی پيشنهاد میمی
ای مقطعی و ههای پژوهشی دیگری از جمله روشروش

طولی به بررسی این روابط علی بپردازند. همچنين استفاده 
ها، آوری دادهاز ابزارهای دیگری غير از پرسشنامه در جمع

 دهد.ها را افزایش میپذیری دادهامکان تعميم
 گزاریسپاس

های هسته پژوهشی مطالعات این پژوهش در قالب فعاليت
پژوهشی دانشگاه عالمه سالمندی که مورد تصویب معاونت 

طباطبائی است، انجام شده است. بدین وسيله پژوهشگران 
از تمام بازنشستگان شهرستان نهاوند که در این پژوهش 

 نمایند.مشارکت و همکاری داشتند، سپاسگزاری می

 منابع
(. رابطه شخصيت و رضایت زناشویی. 1386احدی، ب. )

 .31-37(، 2)2، روانشناسی معاصر

 .، وجاللوند، م.، دوستيان، ی.، معتمدی، ع.، اعظمی، ی
آوری، معنویت و دینداری (. نقش تاب1391فرزانگان، م. )

 در 
فصلنامه بينی رضایتمندی از زندگی در سالمندان. پيش

 .1-20(، 12) 3، فرهنگ مشاوره و رواندرمانی

(. اثربخشی آموزش 1394نژاد، ش. )نوابی .، واصغری گنجی، ع
تباطی مبتنی بر منبع کنترل درونی در افزایش های ارمهارت

، های روانشناسی بالينی و مشاورهپژوهشرضایت زناشویی. 
5(1 ،)115-101. 

يادین سازگاری در مطالعه عناصر بن(. 1368بهرامی، ا. ه. )
دانشگاه  چاپ نشده(. نامه دوره دکتریپایان) آزادگان ایرانی
 تربيت مدرس. 

 (.1387) ، ل.مقدس و.، برجعلی، ا ،.فراهانی، ح .پور، مقربانعلی

تعيين اثربخشی آموزش تغيير سبک زندگی به شيوه گروهی 
، مجله مطالعات روانشناختیبر افزایش رضایت زناشویی. 

4(3 ،)72-57. 

پور، ا. و شيرعلی.، اسدی، م.، فرحبخش، ک.، کيانی، ا. ر
گيری مذهبی و مرزهای ارتباطی (. ابعاد جهت1389)

، فصلنامه روانشناسی و دینخانواده: یک همبستگی بنيادی. 
3(3 ،)106-93. 

(. رابطه پنج 1393و کرمی، ج. ).، بخش، کیزدان.، موالیی، ع
عامل بزرگ شخصيت و منبع کنترل با سازگاری شغلی 

 فصلنامه شخصيت وکارکنان شرکت گاز کرمانشاه. 
 .107-121(، 4) 3، های فردیتفاوت 
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خشکناب، م. و فالحی.، الحانی، ف.، احمدی، ف.، نوبهار، م
 الف(. سازگاری با بازنشستگی: یک مطالعه مروری.  1392)

 .38-53(، 2)1، پرستاریروان

خشکناب، م. و فالحی.، الحانی، ف.، احمدی، ف.، نوبهار، م
وضعيت  از شستهپرستاران بازنتجارب ب(. تببين  1392)

مجله سالمتی طی دورن بازنشستگی: تحليل محتوا. 
 .21-32(، 1)2، تحقيقات کيفی در علوم انسانی سالمت

 (. رابطه 1390ی، ع. )تمزاده، ق.، و رحوفایی، ز.، عسکری
خواهی، شوخ طبعی و نگرش دینی با اضطراب هيجان
 .49-68(، 3) 4، مجله روانشناسی و دینمرگ. 

رابطه ميان سبک (. 1391و یاسمی، ا. ).، ف. پ نژاد،یاسمی
دلبستگی و منبع کنترل با بهزیستی معنوی در دانشجویان 

. مقاالت چهارمين سمينار ملی سالمت روان متاهل دانشگاه

 .دانشجویان دانشگاه گيالن

های تحقيق در روانشناسی و علوم روش(. 1391بيابانگرد، ا. )
 ، تهران، دوران.1. جلد تربيتی

بررسی رابطه بين سالمت عمومی، نگرش (. 1393پيمان، ع. )
شناختی با اضطراب مرگ در های جمعيتمذهبی و ویژگی
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