

  

 
    

     

 

 
  
  
 


  
       
   
      
 
            
             
 
            
        
        

         
         
        

    
    

    

   

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
10

2/
22

.5
.1

21
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             1 / 13

http://dx.doi.org/10.22102/22.5.121
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-3566-en.html
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شخصیتی و رضایت زناشویی بر اساس مدل پنج عامل بزرگ بررسی ارتباط ویژگیهاي
مرور سیستماتیک: شخصیتی

4ملیحه نصیري،3خدیجه ابوالمعالی،2گیتی ازگلی،1هاشمیه چهره

. بهشتی، تهران، ایرانشجوي دکتراي بهداشت باروري، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیددان.1
021-88202012: تلفن ثابت)مولف مسوول(استادیار گروه مامایی و بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.2

gozgoli@gmail.com
. اسالمی واحد رودهن، تهران، ایراندانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد.3
. استادیار، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.4

چکیده
. گرفته میشودنظرویژگی فردي براي زوجین دریکعنوانبهواستروانشناختی متغیریکزناشوییرضایت: و هدفزمینه
رابطه زناشویی ویژگیهاي شخصیتی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر رضایت از .استاثر گذارناشوییزمختلفی بر رضایتعوامل

هدف از این مطالعه مرور سیستماتیک بررسی ارتباط ویژگیهاي شخصیتی و رضایت زناشویی بر اساس مدل پنج عامل . می باشد
.شخصیتی می باشد

جستجو 2016تا 2005به دو زبان فارسی و انگلیسی در محدوه زمانی یرانیمقاالت چاپ شده ادر این مطالعه،: روش بررسی
، Web of Science ،Sciencedirect ،Pubmed ،SID ،Magiran ،Google Scholarجستجو در پایگاه هاي . شد

Iranmedex ،Irandocیهاي شخصیتیویژگ"، "رضایت زناشویی"هاي از کلید واژه،قاالت مرتبطبراي یافتن م. انجام شد" ،
روان "، "برون گرایی"، "، توافق جویی"مسوولیت پذیري"، "مدل پنج عامل شخصیتی"، "فاکتورهاي شخصیتی"

. استفاده شد"AND"و ترکیب این کلید واژه ها با استفاده از عملگر "گشودگی"، "رنجورخویی
رضایت زناشویی که ویژگی روان رنجورخویی با نشان داد بررسیي مطالعات مورد یافته ها. نفر بود6508حجم نمونه :یافته ها

با رضایت زناشویی ارتباط مثبت و مسوولیت پذیري، برونگرایی، توافق جویی و گشودگی ارتباط منفی و  معنی دار و ویژگیهاي 
.معنی داري دارند

روان رنجورخویی به طور منفی رضایت زناشویی العات مورد بررسی در این مطالعه،بر اساس یافته هاي اکثریت مط:نتیجه گیري
تعیین ابعاد مختلف شخصیتی افراد بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیتی در برنامه هاي مشاوره پیش . را تحت تاثیر قرارمی دهد

.از ازدواج برا افزایش هر چه بیشتر استحکام ازدواج و خانواده ضروري به نظر میرسد
روان رنجورخویی، توافق جویی، برونگرایی، گشودگی، مسوولیت اشویی، ویژگیهاي شخصیتی، رضایت زن: واژگان کلیدي

پذیري
21/5/96:پذیرش14/5/96:اصالحیه نهایی17/11/95:وصول مقاله
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مقدمه
تکامل ورشددرنزدیک زناشوییروابطاهمیتونقش
مورداجتماعیروانشناسیادبیاتدرگستردهطوربهافراد

بعنوان یکی از زناشوییرضایت. )1(گرفته استقراربحث
باکهوضعیتی پایدار از شادمانی استپیامدهاي ازدواج، 

مسائلمورددرفرهنگی، توافقاجتماعی،اقتصادي،تعامل
مناسب به دست شرایطایجادوجنسیگوناگون، رضایت

بهروانشناختی است ومتغیریکزناشوییرضایت.. می آید
گرفته میشودنظرزوجین درویژگی فردي برايیکعنوان

افرادي که در رابطه طوالنی مدت زناشویی خود راضی .)2(
.)3-5(تر هستند، شادتر، سالم تر و طول عمر بیشتري دارند

عاتمطال. استاثر گذارزناشوییمختلفی بر رضایتعوامل
..گوناگون جنبه هاي مختلف این عوامل را بررسی کرده اند

زوجین در ابعادي همچون وضعیت اقتصادي شباهت
ابیت اجتماعی، پیش زمینه تحصیلی، سن، نژاد، مذهب، جذ

ها سطوح باالي رضایت هاي جسمی، هوش، نگرش و ارزش
.)6و7(زناشویی و سطوح پایین طالق را پیش بینی میکند

ویژگیهاي شخصیتی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر رضایت 
ومقطعیتحقیقاتبسیاري از. از رابطه زناشویی می باشد

باشخصیتیهايویژگیکهداده اندنشانهموارهطولی
به )8-11(زناشویی، ارتباط دارندرابطهموفقیتورضایت

باالترین میزان رضایت زناشویی از کمترین گونه اي که 
میزان بی ثباتی و تزلزل در رابطه و بیشترین میزان سالمت 

. )9و12(روان، ناشی میشود
رابطه زناشویی ارتباط دو شخصیت مختلف با دو تاریخچه 
تکاملی و سبک شخصیتی متفاوت و ترکیبی از عوامل 
زیستی و تجربی است که هر کدام از زوجین با خود به 

شخصیت نشان دهنده . زندگی زناشویی وارد میکنند
است که الگوي رفتاري ثابت افراد را به ویژگیهاي فردي
ايمجموعهعنوانبهتوانمیراشخصیت. نمایش میگذارد

درتواندمیکهفرد بهمنحصروپایدارنسبتاویژگی هاياز
.)2(نماید تعریف نمودتغییرمختلفهايموقعیت

مدلشخصیتی،صفاتگیرياندازهبرايمعتبررویکردیک
توافق ،1برونگرایی. استبزرگ شخصیتیعاملپنج
،5گشودگیو4رنجورخوییروان،3، وظیفه شناسی2یجوی

.)13()1شکل (مدل پنج گانه شخصیت می باشندابعاد اصلی
مثبتعواطفافرادي که داراي ویژگیبندي،طبقهایندر
هستند، افرادي سرزنده، پر جنب و جوش و برونگرایییا

یا افرادي ) روان رنجور(عصبیبسیارافراد. تماعی میباشنداج
که داراي احساسات منفی باالیی هستند، در روابط خود 

افراد با ویژگی وظیفه شناسی .مضطرب  و متزلزل می باشند
. باال، افرادي مسوولیت پذیر، متمرکز و سازمان یافته هستند

و حامی ، افرادي متفکر، مهربان)توافق جو(افراد سازگار
، ویژگی افراد )خرد(گشودگی نسبت به تجربیات . هستند

. )14و15(مبتکر و خالق می باشد
زناشویی، روابطحوزهدرفرديعملکردبرشخصیتاثرات

زناشویی توسط برخی از نارضایتیبا تاکید بر بررسی
نتایج این مطالعات . مطالعات مورد توجه قرار گرفته است

سطوح باالي عواطف منفی یا روان نشان دهنده ارتباط
رنجورخویی به  صورت همزمان و آینده نگر با کیفیت و 

عالوه بر این در . رضایت کمتر در روابط زناشویی می باشد
افرادي که همسران آنان نیز سطوح باالي روان رنجورخویی 
را گزارش میکنند، رضایت و کیفیت روابط زناشویی پایینتر 

نشان افته هاي مطالعه فیشر و همکاران بعنوان مثال ی. است
میدهد زنان و مردانی که در ویژگی روان رنجورخویی 
نمرات باالتري را کسب میکنند از رضایت زناشویی پایینتري 

نیز در بررسی ویژگیهاي یانگ و همکاران . برخوردارند
شخصیتی، ارتباط روان رنجورخویی با چگونگی کیفیت 

. )1و16-19(ویی را گزارش کرده اندرابطه زناش
در مطالعه خود دریافتند که از همچنین بولواردي و همکاران 

میان فاکتورهاي شخصیتی، عامل ثبات عاطفی با رضایت 

1
Extraversion

2
Agreeableness

3
Conscientiousness

4
Neuroticism

5
Openness
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123گیتی ازگلی   

1396آذر و دي / دوره بیست دوم / کی کردستان مجله علمی دانشگاه علوم پزش

به گونه اي که هر. زناشویی ارتباط منفی و معنی داري  دارد
باشند،ناپایداروپذیرواکنشعاطفیظلحااززوجینچه

جودیري و رسولزاده . )2(دارندکمتريزناشوییرضایت
نیز در مطالعه خود نشان دادند که ارتباط معنی داري بین 

وضعیت عاطفی و رضایت زناشویی وجود دارد بدین 
صورت که هر چه نمره روان رنجورخویی پایینتر باشد ثبات 

. )20(ی باالتر استعاطفی باالتر است و رضایت زناشوی

))2013(اقتباس از مطالعه ترول و همکاران (پنج عامل بزرگ شخصیتی:1شکل 
عوامل ارتباط بینزمینهاکثر تحقیقات انجام شده درچهاگر

وان به ارتباط رزناشویی،پنج گانه شخصیتی و رضایت
ازبرخیاماپرداخته اندزناشوییرضایترنجورخویی و

گشودگی،شخصیتی همانندعواملمطالعات تاثیر سایر
رضایتتوافق جویی باومسوولیت پذیريبرونگرایی،

در شکلفورد و همکاران . زناشویی را نیز بررسی کرده اند
توافق مطالعه خود دریافتند زوجینی که نمره آنان در ویژگی 

جویی و مسوولیت پذیري، پایینتر است رضایت زناشویی 
نیز روزوسکی و همکاران .ضعیفتري را گزارش کرده اند

برونگرایی رضایت زناشویی بادر مطالعه خود نشان دادند 
باال در زنان و مسوولیت پذیري پایین در همسران آنان، 

. )2و5و12و19(مرتبط است
طالق،وبحث در امر ازدواجعوامل موردمهمترینازیکی

تاثیر بهتوجهباواستزناشوییروابطازرضایتمسئله
بهشخصیتی، به عنوان شاخص کلیدي مطرح،هايویژگی

تواند میکهواملیعودالیلبهدستیابیکهرسدمینظر
پیشرارضایت از روابط زناشویی و در نتیجه احتمال طالق

شکبدون. استضروريومهممسئلهیککند،بینی
در جهت مربوطهمسئولینبهتواندمیمؤثرعواملشناسایی

اجتماعیبزرگمسالهاینازبراي پیشگیريریزيبرنامه
حکام ازدواج و با توجه به اهمیت است.کمک کننده باشد
اثرات عمیق ویژگیهاي شخصیتی بر این خانواده و همچنین 

پیامد مهم، مطالعه مرور سیستماتیک حاضر براي تعیین 
مهمترین مولفه هاي شخصیتی اثر گذار بر رضایت زناشویی 
انجام شد تا بعنوان نتیجه اي کاربردي در برنامه هاي مشاوره 

.اده قرار گیردپیش از ازدواج بیش از پیش مورد استف

بررسیروش 
انتخاب خروج، استراتژي جستجو، معیارهاي ورود و 

:مقاالت

حاضر بخشی از پایان نامه مطالعه مروري سیستماتیک
مورخه دکتراي بهداشت باروري و مصوب کمیته اخالق 

دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 28/4/95
IR.SBMU.PHNM.1395.450د بهشتی با کد شهی
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1396آذر و دي / دوره بیست دوم / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

تمامی مقاالت چاپ شده ایرانی و در این مطالعه، .میباشد
خارجی به دو زبان فارسی و انگلیسی در محدوه زمانی 

جستجو در پایگاه هاي . جستجو شد2016تا 2005
Sciencedirect،Web of Science،Pubmed ،

SID ،Magiran ،Google Scholar ،Iranmedex ،
Irandocافتن مقاالت مرتبط در پایگاه براي ی. انجام شد

"، "رضایت زناشویی"هاي ایرانی، از کلید واژه هاي 

مدل "، "خصیتیفاکتورهاي ش"، "ویژگیهاي شخصیتی
، "، توافق جویی"مسوولیت پذیري"، "پنج عامل شخصیتی

و "گشودگی"، "روان رنجورخویی"، "برون گرایی"
رجی از کلید ترکیب آنها و براي جستجو در پایگاه هاي خا

Marital satisfaction" ،"Personality"واژه هاي 

traits" ،"Personality Factors" ،"Big Five

Model of Personality"د واژه ها و ترکیب این کلی
. استفاده شد"AND"با استفاده از عملگر

- 2عی مقاالت مقط-1: معیارهاي ورود مقاالت عبارتند از
-3میالدي 2016تا 2005در بازه زمانی مقاالت چاپ شده 

مقاالتی که ابزار مورد استفاده آنها، پرسشنامه رضایت 
-4بود2و پرسشنامه ویژگیهاي شخصیتی نئو1زناشویی انریچ

پژوهش هاي کمی 
مقاالت کارآزمایی بالینی -1: معیارهاي خروج عبارتند از

شده متن چاپ-3مقاالتی که داراي متن کامل نبودند -2
در همایش ها و کنفرانس ها و چاپ شده به صورت پوستر  

عدم امکان دسترسی به متن کامل -5مقاالت تکراري  -4
پایان نامه ها-7نتایج حاصل از مقاالت مروري-6مقاله

پس از بررسی مقاالت جستجو شده از پایگاه هاي مذکور، 
مرتبط مقاله که در بررسی اولیه با عنوان مطالعه70تعداد 

التپس از مخفی کردن مشخصات مقا.بودند استخراج شد
در االتمتن کامل مق، مانند نام نویسنده، نام مجله و غیره

نفر پژوهشگر آموزش دیده و مسلط به مرور دو اختیار 
طور مستقل مورد بررسی هر مقاله به. قرار گرفتالتمقا

1ENRICH Questionnaire
2NEO- Personality traits

یل دلمرورگرهاتوسط الت قرار گرفت و در صورت رد مقا
نظر بین آنها مقاله الفگردید و در صورت اختمی آن ذکر 

جهت بررسی کیفیت . توسط نفر سوم بررسی می شد
این چک .استفاده شد3از چک لیست استروبالتمقا

شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش قسمت22لیست داراي 
کار، نوع مطالعه، ابزار جمه آوري داده ها، تجزیه و تحلیل 

میباشد که داف، نتایج، بحث و نتیجه گیريآماري، اه
امتیازدهی براساس اهمیت هر قسمت با توجه به مطالعه 

از 16و در نهایت مطالعاتی که حداقل نمره شدحاضر انجام
پس از بررسی .را کسب کردند وارد مطالعه شدند22

توسط مرورگرها و تطابق با معیارهاي ورود و خروج، تعداد 
ی کامال مرتبط و چاپ شده به زبان فارسی و مقاله ایران27

). 2شکل (ر شدانگلیسی وارد مطالعه حاض

دیاگرام جستجو و انتخاب مقاالت: 2شکل 

3 STROB
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ه هایافت
مورد در یازدهمطالعه اي که بررسی شدند، 27از تعداد 

مورد در دو، )32و33(مورد در تنکابندو، )21-31(تهران
یک، )36و37(مورد در کرمانشاهدو، )34و35(اصفهان

یک، )39و40(مورد در شیرازدو، )38(ممورد در ایال
مورد یک، )42(مورد در بابلیک، )41(مورد در کازرون

مورد در یک، )44(مورد در اهوازیک، )43(در قزوین
مورد در رشتیکو )46(مورد در کرجیک، )45(تبریز

.انجام شده بود)47(
.نفر بودند6508مورد بررسیمطالعاتمجموع حجم نمونه 

4، تنها در 1ات بررسی شده در جدول لعمطا27از بین 
26اگر چه در به عنوان مثال . نتایج متناقضی یافت شدمطالعه 

مطالعه مورد بررسی نتایج نشان داده بود که بین رضایت 
زناشویی و روان رنجورخویی رابطه منفی و معنی داري 

در مطالعه اما )21-24و26-41و43-48(وجود دارد
بین روان رنجورخویی و رضایت گودرزي مهر و همکاران 

همچنین در مطالعه گودرزي .زناشویی رابطه اي یافت نشد
گشودگی، برونگرایی، در مورد مولفه هايمهر و همکاران 

با رضایت زناشویی یک رابطه منفی و معنی نیز توافق جویی
حالی است که سایر مطالعات بین این دار یافت شد این در 

فاکتورها و رضایت زناشویی رابطه مثبتی را گزارش کرده 
. )42(بودند

و و همکارانجوانمرد، و همکاراندر مطالعه امین اهللا 
برونگرایی، مولفه هاي نیز بین و همکارانصادقی

گشودگی، مسوولیت پذیري و رضایت زناشویی رابطه اي 
. )25و39و47(یافت نشد

ت انجام شده در زمینه ارتباط ویژگیهاي شخصیتی و رضایت زناشوییمطالعا: 1جدول 

حجم سال محل نام نویسنده
نمونه 

یافته هاي کلیدي

میرفالحی و 1
همکاراران 

)32(

نفر 91169تنکابن
زن

با رضایت زناشویی رابطه مثبتی ی، مسوولیت پذیري از بین ویژگیهاي شخصیتی، بین برون گرایی، توافق جوی
.)>05/0p( روان رنجورخویی و رضایت زناشویی رابطه منفی داشتند. )>01/0p( جود داردو

رازقی و 2
)28(همکاران

، همبستگی روان رنجورخویی، همبستگی مثبت و با توافق جوییو مسوولیت پذیريرضایت زناشویی با عوامل زوج90100تهران
.)>05/0p( و ) >01/0p( منفی دارد

جوانمرد و3
)24(همکاران

روانبینداريمعنیو منفیرابطهواستزناشوییرضایتقدرتمندپیشگویی کنندهرنجورخوییروانبعدزوج9235تهران
ابعاد دیگر در پیش بینی رضایت زناشویی نقشی . )>001/0p( داردوجودزناشوییرضایتورنجورخویی

.نداشتند
امیري و 4

)22(همکاران
در حالیکه صفاتی )>01/0p( صفت روان رنجورخویی با رضایت زناشویی ارتباط منفی و معنی دار داردوجز9050تهران

( و برونگرایی داراي رابطه مثبت با رضایت زناشویی بودنددگی، مسوولیت پذیريهمچون توافق جویی، گشو
01/0p<(.

شاه مرادي و 5
)34(همکاران

رضایتورنجورخوییروانبینزناشویی، همبستگی مثبت وبا رضایتسوولیت پذیريموتوافق جوییبینزوج9350اصفهان
.)>01/0p( همبستگی منفی یافت شدزناشویی

قلی زاده و 6
)44(همکاران

از بین ابعاد پنج گانه شخصیتی، روان رنجورخویی و توافق جویی به ترتیب بیشترین سهم  را در پیش بینی نفر89160تبریز
.)>05/0p( و ) >01/0p( زناشویی داشتندرضایت 

صادقی و 7
)21(نهمکارا

نمرات پایین داشتند نمرات باال داشتند در مقایسه با زوجینی که روان رنجورخوییکه هر دو در ویژگیزوجینیزوج94100تهران
.)>01/0p( گزارش کردندرا زناشوییبه طور معنادار رضایت کمتري از زندگی
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و توافق جوییولى )>05/0p( و رضایت زناشویى رابطه منفى معنى دار وجود داردروان رنجورخوییبین زن86400تهران)20(احدي8
.)>01/0p( با رضایت زناشویى همبستگى مثبت دارندمسوولیت پذیري

عسگري و 9
)37(همکاران

).>05/0p( ضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود داردبا رجویی برونگرایی و توافق روان رنجورخویی، بین زن89135ایالم

جنتی جهرمی و 10
)40(همکاران

نفر 89200کازرون
زن

و رضایت گشودگیرابطه ي میان روان رنجور خویی و رضایت زناشویی رابطـه اي معکـوس و رابطـه ي میـان 
)>05/0p( زناشویی رابطه اي مستقیم است 

موالیی و 11
)27(همکاران

در حالیکه توافق جویی و . رابطه منفی و معنی داري بین روان رنجورخویی و رضایت زناشویی مشاهده شدزن95300تهران
.)>01/0p( مسوولیت پذیري به طور مثبت با رضایت زناشویی در ارتباط بود

شاه نظري و 12
)25(همکاران

توافق جویی، مسوولیت پذیري و گشودگی با رضایت زناشویی دیده رابطه مثبت و معنی داري بین مولفه هاينفر93500تهران
.)>01/0p( در مورد روان رنجورخویی این ارتباط منفی بود. )>05/0p( شد

عباسی و 13
)29(همکاران

ینی زن، به طور معنی داري رضایت زناشویی را پیش بپذیري در مرد وعامل روان رنجورخویی مرد، مسوولیت زوج88300تهران
.)>037/0p( کردند

یاسمی نژاد و 14
)36(همکاران

متغییر مسوولیت پذیري نیز . )>05/0p(بین روان رنجوري و رضایت زناشویی رابطه منفی و معنی داري  دیده شدنفر9043کرمانشاه
.)>01/0p( با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی داري دارد

روشن منش و 15
)26(همکاران

)>001/0p( ارتباط معنی داري بین ویژگیهاي شخصیتی و رضایت زناشویی یافت شدنفر94384تهران

نجار پوریان و 16
)33(همکاران

زنان و مردان داراي نمرات پایین مولفه روان رنجورخویی و نمرات باالي برونگرایی، نمرات باالیی از رضایت زوج92164اصفهان
مردان، نمرات باالي روان رنجورخویی و نمرات کم برون گرایی با رضایت در بین. زناشویی را کسب کردند

.)>01/0p( زناشویی کم همراه بود
عطاري و 17

)43(همکاران
زن و 85168اهواز

مرد171
عوامل شخصیتی ، ولی )>01/0p( رنجورخـویی با رضایت زناشویی رابطۀ منفی داردعامل شخصیتی روان

).>01/0p( با رضایت زناشویی رابطۀ مثبت دارندمسوولیت پذیريوجویی افق توگشودگی،برونگرایی، 
( ، بـا رضـایت زناشویی زنان سالمند رابطه مثبت و معنادارمسوولیت پذیري، توافق جوییبرونگرایی، بین نفر94130تهران)23((عاشوري18

05/0p<( رابطه منفی و معنادار وجود داشـتو میان روان رنجورخویی با رضایت زناشویی زنان سالمند )
01/0p<(.

منصوبی فر و 19
)45((همکاران

زوج هایی که ویژگیهـاي شخصـیتی مشابه دارند، نسبت به زوج هایی که ویژگیهاي شحصیتی متفاوت دارند، زوج91150کرج
.)>01/0p( رضایت زناشـویی بیشـتري دارنـد

امین اهللا و 20
)38(همکاران

نفر 90140شیراز
زن

رضایت زناشوییو جوییرابطه منفی، ولی بین عامل توافقرضایت زناشویی بـا روان رنجورخوییبین عامل 
رضایت زناشوییبا مسوولیت پذیري، گشودگیو بـین عامل برونگرایی، )>01/0p( وجود داردمثبت رابطه 
.اي یافـت نـشدرابطـه

زارع و 21
)37(همکاران

مرد و 93134شیراز
زن183

).>01/0p( نتایج نشان داد مولفه روان رنجورخویی پیش بینی کننده معنی دار رضایت زنناشویی  است

گودرزي مهر و 22
)41(همکاران

ندارد، بینوجودزناشوییرضایتورنجورخوییروانبینداريمعنیارتباطزن95100بابل
ومسوولیت پذیريبین. داردوجود یک ارتباط منفی ناشوییزرضایتجویی وتوافقوبرونگراییگشودگی،

.) >02/0p( و) >002/0p( معناداري وجود داشتومثبترابطهزناشوییرضایت
عباسپور 23

ت و خوشدس
)42(همکاران

زن و 95150قزوین
مرد150

، مسوولیت پذیري وتوافق جوییبرونگرایی،رنجورخویی،روانبینداريمعنیرابطهکهدادنشاننتایج
پیش بینی رضایتدرتوجهینقش قابلروان رنجورخویی و مسوولیت پذیري،.داردوجودزناشوییرضایت

.) >05/0p( و) >01/0p( دارندزناشویی
توافق جویی و برونگرایی همبستگی مثبت و یافته ها نشان داد رضایت زناشویی با مولفه هاي مسوولیت پذیري،زن و 93196کرمانشاهعارفی و 24
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)>001/0p( با روان رنجورخویی همبستگی منفی داردمرد196)35(همکاران
محمدزاده 25

)30(میابراهی
بین مکمل بودن . بین مشابه بودن در گشودگی و بروون گرایی با رضایت زناشویی رابطه معنی داري وجود داردزوج8787تهران

.)>01/0p( زناشویی رابطه منفی وجود داردایت در عامل روان رنجورخویی با رض
صادقی و 26

)46(همکاران
زناشویی رضایتبامسولیت پذیريبرونگرایی ورنجورخویی،روانبینداريمعنیرابطهکهدادنشاننتایجنفر95714رشت

.)>01/0p( وجود ندارد
اعتماد نیا و 27

)31(همکاران
مرد و 9562تنکابن

زن 91
کمترینو) >001/0p( رنجورخوییروانزناشویی ورضایتبینمنفیهمبستگیبهمتعلقهمبستگیینبیشتر

)>05/0p( و مسوولیت پذیري بود زناشوییرضایتبینمثبتهمبستگیمربوط بههمبستگی

بحث 
مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف بررسی ارتباط 

اساس مدل پنج فاکتورهاي شخصیتی و رضایت زناشویی بر 
ي حاصل از یافته ها. عامل بزرگ شخصیتی انجام شد

نشان داد مطالعات بررسی شده در این مرور سیستمایک 
رابطه منفی و با رضایت زناشویی ویژگی روان رنجورخویی

ولیت پذیري، توافق جویی و برونگرایی، مسوویژگیهاي 
. با رضایت زناشویی رابطه مثبت داردگشودگی

:جورخویی و رضایت زناشوییروان رن
اکثریت مطالعات بررسی شده در این مرور ي یافته ها

نشان داد که روان رنجور خویی با رضایت سیستماتیک 
یکی از داراي یک ارتباط منفی است و بعنوان زناشویی 

قویترین پیش بینی کننده هاي کاهش رضایت زناشویی 
در مطالعه اعتماد . )21-32و34-41و46-48(مطرح می باشد

با وجودي که ارتباط خطی بین رضایت نیا و همکاران 
شده است اما این زناشویی و فاکتورهاي شخصیتی مشاهده 

منفی بین روان رنجور خویی و رضایت ارتباط به صورت 
همچنین در مطالعه .)32(مشاهده شده استزناشویی

یی به عنوان یک از روان رنجور خوعاشوري و همکاران 
متغیر قوي و توانمند در پیش بینی رضایت زناشویی یاد شده 
است که می تواند به طور منفی وضعیت رضایت زناشویی را 

در بین مطالعات بررسی شده .)24(تحت تاثیر قرار دهد
صادقی و همکاران و نتایج مطالعه گودرزي مهر و همکاران 

رابطه معنی داري بین روان رنجورخویی و رضایت زناشویی 
را نشان نداده است که این نتیجه با یافته هاي مطالعات ذکر 

روان رنجور . )42و47(مغایر بود1شده در جدول شماره 
خویی یکی از صفات شخصیتی است که به دلیل آثار زیان 
باري که بر روابط زناشویی دارد مورد توجه مطالعات 

افراد روان رنجور بیش از دیگران . رفته استبسیاري قرار گ
به نگرانی، افسردگی و ادراکات غیر طبیعی مبتال میشوند

در واقع در افرادي که نمرات باالیی از این ویژگی را . )49(
کسب میکنند، به هنگام مواجهه با شرایط مشکل ساز توانایی 
حل مساله کاهش می یابد و در نتیجه با کاهش میزان 

زناشویی، احتمال جدایی و طالق و سازگاري رضایت 
روان رنجورخویی در درجه اول .)50و51(افزایش می یابد

افراد در زمینه روابط زناشویی را 1فرایندهاي درون روانی
کاهش کنترل تکانه هاي عصبی و . یدهدتحت تاثیر قرار م

دنیاي درون منفی در افراد روان رنجور، افکار تمایل به
را ) ت به رضایت از رابطه زناشوییدرك فرد نسب(يفرد

شریک میزان رضایت مندي( بیشتر از دنیاي برون فردي
و منجر به تحت تاثیر قرار میدهد)جنسی از رابطه زناشویی

. )52(میشودایت زناشوییدر زمینه رضتعارض
از دیگر ویژگیهاي افراد روان رنجور، رفتار نکوهش کننده، 
تحقیر کننده و تدافعی است که میتواند رابطه زناشویی را 

همچنین با توجه به اینکه یکی از . )9(تحت تاثیر قرار دهد
عناصر تعیین کننده روان رنجوري، عواطف منفی می باشد؛ 
ممکن است بخشی از اثرات این ویژگی بر رضایت زناشویی 

افراد . )19(نسبت به رضایت جنسی باشدناشی از خلق منفی
روان رنجور داراي باورهاي غیر منطقی بیشتر و انطباق 

1 Intrapsychic
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پذیري کمتري به ویژه با همسر خود هستند و به هنگام 
ترس زا راه کارهاي مقابله اي نامناسب رویارویی با عوامل اس

. )53(همانند پرخاشگري را به کار میگیرند
برونگرایی، مسوولیت پذیري، توافق جویی، گشودگی و 

:ت زناشوییرضای
همبستگی مثبت بین العه سیستماتیک حاضر مط23یافته هاي 

عوامل برون گرایی، مسوولیت پذیري، توافق جویی و 
-46(را نشان دادگشودگی با رضایت زناشویی 

صادقی و همکاراندر مطالعه. )21-28و30-38و40و41و43
ن در ویژگی برونگرایی به طور مثبت تشابه زوجی)1394(

همچنین در .رضایت زناشویی آنان را پیش بینی می کند
مواردي که زوجین نمرات باالتري در ویژگی مسوولیت 
پذیري را کسب کرده اند رضایت زناشویی بیشتر است

، مطالعه گودرزي مهر و بررسی شدهمطالعاتبین از.)22(
این ارتباط را به صورت منفی گزارش کرده همکاران 

بین همچنین در مطالعه رازقی و همکاران . )42(است
و رضایت زناشویی ، گشودگی، مسوولیت پذیريبرونگرایی

امین اهللا که با نتیجه مطالعه )29(رابطه اي یافت نشده است
و صادقی و همکاران ، جوانمرد و همکاران و همکاران 

تمایل به مثبت یودن، جرات . )22و25و39(همسو می باشد
. طلبی و پرانرژي بودن از ویژگیهاي برونگرایی می باشد

که افراد در تعاملهاي خود با توافق جویی موجب میشود 
دیگران بتوانند احساس خود را مهار کنند و برخورد آرامی 

ویژگی مسوولیت پذیري موجب توانمندي . داشته باشند
افراد در اداره کردن درگیریهاي احتمالی ایجاد شده در 

ویژگی گشودگی، تمایل و خواست براي . رابطه  میشود
تجارب جدید را شامل تغییر و داشتن انگیزه براي کسب 

. )29(میشود
در افرادي که نمرات باالیی از ویژگی گشودگی کسب 

االتري دیده میشود به همین ابراز میکنند انعطاف پذیري ب
همدردي و اشتیاق کمک کردن به دیگران در این افراد 
بیشتر است در نتیجه در زندگی مشترك نیز از رضایت 
زناشویی باالتري برخوردارند و کیفیت زناشویی در این 

انی که نمره مسوولیت همسر. )5و41(افراد افزایش می یابد
پذیري باالتري را کسب میکنند احتمال انتقاد کردن از 
همسر در آنان کمتر است و در نتیجه میزان تعامل هاي منفی 

افراد توافق جو، افرادي . )53و54(در آنان کاهش می یابد
سازش یافته هستند که از تمایالت قوي تري در روابط بین 
فردي برخوردارند و در نتیجه افرادي کمک کننده هستند و 
در نتیجه با دارا بودن این ویژگی، در روابط زناشویی خود 

برون گرایی با . )29(ثبات بیشتري دارند و راضی ترندنیز
هیجانات مثبتی همچون خوش بینی، عشق و صمیمیت همراه
است همچنین اجتماعی بودن و فعال بودن افراد برونگرا نیز 

در تجمیع با دیگر صفات بر روابط زناشویی و در نتیجه  
.)45(رضایت از این رابطه تاثیر مثبت دارد

رضایتمندي زناشوییی یکی از پیامدهاي فرآیند بین فردي 
بر طبق نتایج حاصل از مطالعه سیستماتیک حاضر، . است

توانند پیش گویی ویژگیهاي شخصیتی افراد به خوبی می
بنابراین با توجه به اینکه هر . کننده رضایت زناشویی باشند

یژگی شخصیتی مختص به خود را به ازدواج وارد فرد یک و
شود در برنامه مشاوره هاي پیش از میکند، پیشنهاد می

ازدواج، با استفاده از ابزار سنجش شخصیت؛ ابعاد مختلف 
شخصیتی زنان و مردان تعیین شده و مشاوره هاي مختص آن 

. بر اساس نتایج حاصل از این ارزیابی، به افراد ارائه گردد
وجه به اینکه هدف اصلی مطالعات مرور سیستماتیک با ت

جمع بندي نتایج حاصل از مطالعات با کیفیت می باشد، 
بنابراین ارائه یک تفسیر کلی منتج از مطالعات با کیفیت در 
زمینه ارتباط ویژگیهاي شخصیتی و رضایت زناشویی، از 

اگر چه نهایت تالش . نقاط قوت مطالعه حاضر است
مطالعه جستجوي کلیه مطالعات ایرانی به نویسندگان این

زبان فارسی و انگلیسی بود ، اما عدم دسترسی به برخی از 
مقاالت و همچنین گزارش هاي منتشر نشده محدودیت 

. مطالعه حاضر را شامل می شود
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نتیجه گیري 
بر اساس یافته هاي اکثریت مطالعات مورد بررسی در این 

صیتی، روان رنجورخویی به مطالعه، از بین ویژگیهاي شخ
. طور منفی رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرارمی دهد

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از همکاري و مساعدت مسوولین محترم، کتابخانه 
و واحد کامپیوتر دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی جهت همکاري در جستجوي مقاالت 

.شودتشکر و قدردانی می
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