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  دهيچک
متعدد نشانگر مطالعات . گذاردير مين تأثيت روابط زوجيفي است که بر کي از جمله عوامل مهميتيصفات شخص: نه و هدفيزم

ن يين پژوهش تعي ايزيريهدف از پ. ن متأثر استي زوجيتي شخصيهايژگيش از همه از وي بيي زناشويمنديتآن است که رضا
  .  بودييت زناشوي و رضاي مدل پنج عامليتي شخصيرهاين متغيرابطه ب

 واحد يان متأهل دانشگاه آزاد اسالميو نفر از دانشج۲۴۰ شامل ي و نمونه آماري ـ همبستگيفينوع مطالعه توص: يروش بررس
 و NEO-FFI نئو ياس پنج عاملي پژوهش با استفاده از مقيهاداده.  انتخاب شدنديبي ـ ترکي تصادفيريگسنندج که به روش نمونه

ند  ماني و استنباطيفي توصي آماريها و از آزمونيآورنامه محقق ساخته جمع و پرسشMSI يي زناشويمنديتپرسشنامه رضا
  . ها استفاده شدل دادهيه و تحلي در تجزيره خطيون چند متغي و رگرسيهمبستگ

 ي وجود دارد ولي رابطه منفيي زناشويتمندي و رضاييخوآزرده روانيتين عامل شخصيج پژوهش نشان داد که بي نتا:هاافتهي
ن پژوهش عامل يدر ا.  رابطه مثبت دارندييشو زنايمنديت با رضايت و گشودگي، مقبوليشناسفهي، وظييگرا برونيتيعوامل شخص

  . کنديفا مي ايي زناشويمنديت رضاينيبشين سهم را در پيشتري بييگرا برونيتيشخص
  .  استييت زناشوي از رضايداري معنيها کنندهينيبشين پي زوجيتيات شخصي خصوص:يريگجهينت
ت و ي، مقبوليشناس فهي، وظييگرا ، برونييخوآزردهروانت، ي شخصي، مدل پنج عامليي زناشويمنديترضا :ها دواژهيکل

  يگشودگ
  ۱۸/۱۲/۸۹ :      پذيرش مقاله١٥/١٢/٨٩:       اصالحيه نهايي۲۹/۹/۸۹: وصول مقاله

  
 مقدمه 

 يها در زندگيريگمين تصميتر از مهميکيازدواج 
ن يتر ي از اصليکي از ازدواج يتمنديهر فرد است و رضا

 ي و سالمت روانيت زندگيفيه کن کنندييعوامل تع
 خانواده غالباً يشناسمتخصصان روانن رو ي از ا.است

ن، سطح يت روابط زوجيفي کيبررسدر ار خود را يمع
 رضايتمندي). ۱(اند آنها قرار داده ١يي زناشورضايتمندي

 ي از زندگي عموميجه خرسنديتوان نتي را مييزناشو
 ي عاطفيمندتي و رضايت از روابط جنسيمشترک، رضا

                                                
1 . Marital Satisfaction. 

 رضايتمندي يعوامل متعدد). ۲( دانست يجانيو ه
مطالعات  .دهدير قرار مين را تحت تأثي زوجييزناشو

 ي فرديهايژگيک اثر جنبه خاص از ويهر انجام شده 
 مشترک مورد پژوهش يت زندگيفي را در کياجتماعو 

 از جمله يتيان، صفات شخصين مي در ا.اندقرار داده
ر ين تأثيت روابط زوجيفي که بر ک استيعوامل مهم

 يک توافق عموميمحققان معتقدند  ).۳(گذارد يم
 در ي نقش مهميتيات شخصيوجود دارد که خصوص

دونالن و ). ۴ ( دارندييا مثبت روابط زناشوي يج منفينتا
ن ي بر ا،قات متعدد انجام شدهيهمکاران با اشاره به تحق
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   ٩٣عطا شاكريان      
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ش از همه، از ي بييت زناشوي که رضاتاكيد دارندنکته 
در واقع  .)۵(ن متأثر است ي زوجيتي شخصيهايژگيو

ک از يت است و هر يوند دو شخصي پييرابطه زناشو
ب ي ترک،يتي سبک شخص،ينه تحوليشيهمسران با پ

 ي گوناگون به زندگي و تجربيشناختستيعوامل ز
 سالها يت برايمفهوم شخص .)۶(گذارند يمشترک قدم م

ف يالش واقع شده و تعارن محققان مورد چيدر ب
انگر آن يت بيشخص . در باره آن ارائه شده استيمتعدد

 ي ثابت رفتاري است که الگوي فرديهايژگيدسته از و
 يتيات شخصي اگر چه خصوص.)۷(دهد يآنها را نشان م

ن ين و با نفوذترياز جمله مهمتر وجود دارد اما ياديز
ر يخ ايهاههت در دي صفات شخصيها در بررسمدل

 پژوهش در ،ش از همهي بوده است که بي پنج عامللمد
 .)۸( ت را به خود اختصاص داده استيحوزه شخص

 ،يل عاملي تحليها با استفاده از روشيکرکوستا و مک
ات يتوان در خصوصيدند که ميجه رسين نتيبه ا

-آزردهروان.  را در نظر گرفتيعد اصل پنج بيتيشخص

ه اضطراب ـ تنش، ي تجريبرال فرد ي به تما١)N (ييخو
 و ي، افسردگيرو تکانش،، خصومتييجوترحم

ل ي به تما٢)E (ييگرابرون. گرددين برميي پافسحرمت ن
 بودن و ي، پرانرژي مثبت بودن، جرات طلبيفرد برا

ل فرد ي به تما٣)O (يگشودگ. گردديمت اطالق ميصم
 يريپذ، انعطافي، عشق به هنر، هنرمندي کنجکاويبرا
ل فرد ي به تما٤)A(ت يمقبول. شودي گفته مي خردورزو

، و ي، سخاوت، همدلي، مهرباني بخشندگيبرا
. شودي مربوط مي و اعتمادورزي، نوع دوستيهمفکر

 منظم بودن، يل فرد براي به تما٥)C (يشناسفهيوظ

                                                
1 . Neuroticism. 
2 . Extraversion.  
3 . Openness.  
4 . Agreeableness.  
5 . Conscientiousness.  

، يبخشت اعتماد و اتکا، خودنظمي، قابليکارآمد
. گردديدن برم بودن و آرام بوي، منطقيمدارشرفتيپ

دهد که يها نشان مشـ از پژوهيارـيج بسينتا
مل ان عوين از جمله مؤثرتري زوجيتي شخصيها يژگيو

رات يين تغيي است و در تبيت از زندگيضازان ريدر م
 است  برخوردارياژهيت وي از اهميي زناشويتمنديرضا

نه رابطه پنج عامل يدر زماگر چه  .)۵ و۷ و۱۲-۹(
انجام  يها پژوهششتر يب يي زناشوتي رضابات يشخص
ت ي و رضاييروان آزرده خو رابطه در موردشده 
 از پژوهشگران به يبرخاما  .)۱۳-۱۵ (است ييزناشو
 رضايتمندي و يتي شخصگري داملو رابطه عيبررس

انگر رابطه يب ج آنيکه نتااند پرداختهزي نييزناشو
، ي مانند گشودگيتيات شخصي خصوصيهمبستگ

 ييت زناشويت با رضاي و مقبوليشناسفهي وظ،يينگراوبر
) ۱۹(نسون يوتا ولويقات شيتحق. )۴ و۵ و ۱۶-۱۸ (است
ن ي زوجيشناسفهي، وظ)۳ (ي، احد)۱ ( و همکارانيعباس
 يي زناشويمندتي رضاي براي کننده خوبينيبشيرا پ

د آن است ي مؤ)۶ (يمي ابراهپژوهش محمدزاده. داننديم
ش ي افزا،ييت و برونگراي مقبوليتي شخصيژگيکه و

 . را به همراه دارديي زناشوين از زندگيت زوجيرضا
ق، به ينه تحقيشيش حاضر براساس پهن در پژويبنابرا
 رضايتمندي با يتين عوامل شخصي رابطه بيبررس

 يان متاهل دانشگاه آزاد اسالميدر دانشجو ييزناشو
  . پرداخته شدواحد سنندج 

  
  يروش بررس

ژوهش از نوع طرح تحقيق نوع مطالعه اين پ
 شامل يجامعه آمار. توصيفي ـ همبستگي است

ان مقطع كارداني و كارشناسي و كارشناسي يدانشجو
 به ۸۸-۸۹ سال تحصيلي دومارشد كه در نيمسال 
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  ... بررسي رابطه بين        ٩٤

  ۱۳۹۰بهار / دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

.  نفر است۱۲۵۰۰تحصيل اشتغال دارند كه تعداد آنان 
 ۱۲۰( نفر از دانشجويان زن و مرد متأهل ۲۴۰حجم نمونه 

كه با استفاده از فرمول كوكران بدست )  زن۱۲۰مرد و 
گيري در اين پژوهش روش  روش نمونه. آمده است

 ابتدا با استفاده از  که تركيبياي  چند مرحله-تصادفي
ان شش ي از ماي سه دانشكده گيري خوشه روش نمونه

ند كه پس از شناسايي دش انتخاب دانشگاه  دانشکده
گيري ساده  ش نمونهدانشجويان متأهل با استفاده از رو

علت استفاده از . گرديدند نفر از آنها انتخاب ۲۴۰تعداد 
 اين است كه اي  چند مرحله-گيري تصادفي روش نمونه

در ابتدا ليست دانشجويان متأهل به صورت كامل در 
اختيار نبوده و به همين دليل ابتدا با استفاده روش 

ا نمونه  تشدنداي سه دانشكده انتخاب  گيري خوشه نمونه
سپس در هر دانشكده بر اساس ليست . محدود گردد

 نفر به صورت روش ۲۴۰دانشجويان، متأهلين شناسايي و 
 .شدندگيري تصادفي بدون جايگزيني انتخاب  نمونه

 ،ي همبستگ ماننديو استنباط يفي توصي آماريآزمونها
 هاه دادليه و تحلي تجزجهت يره خطيون چند متغيرگرس

 نئو و ياس پنج عاملين مطالعه از دو مقيدر ا. بکار رفت
 يپرسشنامه پنج عامل. شد استفاده ييزناشو رضايتمندي

 کامالً موافقم :۱(کرت ياس ليه براساس مقيگو۶۰ از ١نئو
ه آن ي گو۱۲ه شده است که هر يته)  کامالً مخالفم:۵و 

، ييبرونگرا(ت ي از پنج عامل بزرگ شخصيکي
) ي و گشودگييخوزردهآ روان، يشناسفهيت، وظيمقبول

 نمرات هر عامل جداگانه محاسبه  ويريگرا اندازه
ج ينتا. ديآيت پنج نمره بدست ميشود و در نها يم

 از ياپرسشنامه در نمونه) ييبازآزما(ب اعتبار يضرا
 ۸۳/۰ تا ۷۵/۰ن ي ماه ب۳ به فاصله ييکايان آمريدانشجو

روان  يااسهي مقيبرا)  ساله۶ (ي طوالنييايب پايبود، ضر
                                                
1. NEO-five factor inventory 

 تا ۶۸/۰ در دامنه ي و گشودگييگرا، برونييآزرده خو
با فاصله  (يشناسفهيت و وظي دو رگه مقبولي، و برا۸۳/۰

 گزارش شده ۶۳/۰ و ۷۹/۰ب برابر با يبه ترت) دو سال
 در يرانيان اي دانشجوي براي درونينب همسايضرا. است
، ييگرا، برونييروان آزرده خو يهاک از رگهيهر 

ب برابر با ي به ترتيشناسفهيت و وظي، مقبوليگگشود
 يب همبستگي و ضرا۸۷/۰، ۶۸/۰، ۵۶/۰، ۷۳/۰، ۸۶/۰

.  به دست آمده است۸۷/۰ تا ۵۶/۰ن ي آنها بيدرون
ن ي بيق همبستگي همزمان پرسشنامه از طريي روايبررس

 ۴۵/۰ن يگر، ب مشاهدهيابي و ارزيدو فرم گزارش شخص
 بوده است ييگرانو بريرا ب۶۶/۰ت تا ي رگه مقبوليبرا

)۲۰( .  
 ماده ۴۹داراي  (٢ زناشوييرضايتمنديپرسشنامه 

که اين پرسشنامه در چهار مقوله ) اي بسته و چهارگزينه
، )ماده۱۲ (٥، نگرش) ماده۱۲ (٤، تفاهم) ماده۱۳( ٣جاذبه

). ۲۱( تنظيم شده است  ،) ماده۱۲ (٦سرمايه گذاري
اني دروني و پرسشنامه، از طريق روش همس ٧اعتبار

ضريب آلفاي . محاسبه ضريب آلفاكرونباخ تعيين شد
ها و كل  كرونباخ به دست آمده براي هر يك از مقياس

؛ طرز ۶۴/۰؛ تفاهم، ۸۱/۰جاذبه،   :پرسشنامه عبارت از
؛ كل پرسشنامه، ۷۸/۰گذاري،  ؛ سرمايه۸۶/۰تلقي، 

 پرسشنامه، روايي ٨ براي پي بردن به روايي.است۹۲/۰
در اين پژوهش براي بررسي . كار گرفته شدسازه به 

روايي پرسشنامه از همبستگي بين خرده مقياسها استفاده 
شد حداقل ضريب همبستگي بين چهار مقوله پرسشنامه 

                                                
2. Marital Satisfaction Inventory 
3. attraction. 
4. rapport.  
5. Attitude.  
6. Investment. 
7. Reliability.  
8. Validity.  
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   ٩٥عطا شاكريان      

  ۱۳۹۰بهار / دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 است كه حاكي از آن است كه اين پرسشنامه ۵۳/۰
  .)۲۱ (داراي روايي نسبتاً خوبي است

  هاافتهي
ار، ياف معن، انحريانگي شامل ميفي توصيهاافتهي

ن يبشي مالک و پيرهاي متغ،حداقل نمره، حداکثر نمره
شده  ارائه ۱ها در جدول ين پژوهش در کل آزمودنيا

  . است

 ،شودي مالحظه م۱همان طور که در جدول 
 ۲۷/۹۷  افراد نمونه برابر بايي زناشويت کلين رضايانگيم
 ييروان آزرده خو، يتي شخصيرهايان متغياز م. باشد يم

 ۰۹/۱۳ و ۵۱/۲۵ نيانگيب با مي به ترتيفه شناسيو وظ
  .استن يانگين ميترنيين و پاي باالتريدارا

  يي زناشويمنديت و رضايتي شخصيرهاي مربوط به متغيفي توصيهاافتهي :۱جدول 

  رهايمتغ  ي آماريشاخصها
  انحراف استاندارد  نيانگيم  حداکثر نمره  حداقل نمره

  ۰۲/۵  ۵۱/۲۵  ۳۹  ۴  ييخوآزردهروان
  ۱۵/۵  ۲۰/۱۸  ۳۵  ۴  ييگرابرون
  ۰۱/۴  ۲۲/۲۲  ۳۲  ۹  تيمقبول

  ۱۰/۶  ۶۵/۱۵  ۴۰  ۳  يگشودگ
  ۶۹/۶  ۰۹/۱۳  ۵۸  ۰  يفه شناسيوظ

  ۶۲/۹  ۲۷/۹۷  ۱۴۲  ۷۰  ييزناشوت يرضا
  

  يي زناشويمنديت با رضايتين عوامل شخصيرسون بي پيب همبستگيضرا: ۲جدول
  يداريسطح معن  ييت زناشويرضا  يتي شخصيژگيو

  ۰۰۱/۰  -۲۰۶/۰  ييخوآزردهنروا
  ۰۰۰/۰  ۴۹۱/۰  ييگرابرون
  ۰۰۰/۰  ۲۶۰/۰  تيمقبول

  ۰۰۰/۰  ۲۳۳/۰  يگشودگ
  ۰۰۰/۰  ۴۳۴/۰  يفه شناسيوظ

  
 ن يبشي پيرهاين سهم متغييون مربوط به تعيانس رگرسيز واريآنال: ۳جدول 

  داريمعنسطح   شريآماره ف  ن مجذوراتيانگيم يدرجه آزاد  مجموع مجذورات  راتييمنابع تغ
  ۰۶/۲۳۴۶  ۵  ۳۱/۱۱۷۳۰  وني رگرسمدل

  ۵۵۴/۴۴  ۲۳۴  ۵۴/۱۰۴۲۵  ماندهيباق
    ۲۳۹  ۸۵/۲۲۱۵۵  کل

۶۵۷/۵۲  ۰۰۰/۰  

  
  ونيب رگرسي برآورد ضرا:۴جدول 

  يداريسطع معن  ب استاندارد شدهيضرا  ب استاندارد نشدهيضرا  نيبشي پيرهايمتغ
  ۰۰۰/۰  -  ۴۱۴/۴۱  مقدار ثابت

  ۰۰۰/۰  ۴۲۵/۰  ۷۹۴/۰ ييبرونگرا
  ۰۰۰/۰  -۳۸۲/۰  -۷۳۲/۰   ييروان آزرده خو

  ۰۰۰/۰  ۳۴۴/۰  ۴۹۵/۰   يفه شناسيوظ
  ۰۰۰/۰  ۲۴۹/۰  ۵۹۶/۰  يگشودگ

  ۰۱۶/۰  ۱۲۱/۰  ۱۹۱/۰  تيمقبول
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ن عوامل ي بي همبستگ۲ج بدست آمده از جدول ينتا
ج ينتا. دهدي را نشان ميي زناشورضايتمندي و يتيشخص

 يتيت شخصي خصوصنيدهد که بيبدست آمده نشان م
 ي رابطه منفيي زناشورضايتمندي با ييروان آزرده خو

 يتيات شخصين خصوصيب و. دار وجود دارديمعن
 و يشناسفهي وظ،يت، گشودگيمقبول ،ييگرا برون
براساس  .وجود دارددار يرابطه معن ييت زناشويرضا

 يون برايتوان از مدل رگرسي ميس همبستگيج ماترينتا
 يرهايک از متعيهرن سهم ييمدل و تعبه دست آوردن 

ل ي تحلجي نتا.ر مالک استفاده کردين متغيين در تبيبشيپ
  گام به گام به روشيره خطيون چند متغي رگرسانسيوار

شر ي فت به آمارهيبا عنا . آمده است۳در جدول 
)۶۵/۵۲=F(توان گفت که مدل ي ميداري و سطح معن

ن يا بيبرآورد ضرا. دار استي معن۰۰۱/۰در سطح 
ن ي مدل بدست آمده در ا.است آمده ۴در جدول مدل، 

به صورت  يي زناشورضايتمندي ينيش بي درپپژوهش
  : ر استيز

 
  

  توان گفت که يب استاندارد ميبا توجه به ضرا
 رضايتمندي ينيبشين سهم را در پيشتري بييگرابرون

، ييان آزرده خوروپس از آن . کنديفا مي را اييزناشو
باشد که در ي ميت و گشودگي، مقبوليفه شناسيوظ
ب در مدل ي همه ضرايداريت با توجه به سطح معنينها
 ي و رضامنديتيات شخصين خصوصي که بتوان گفت مي

 . رابطه وجود داردييزناشو
 
  بحث 
ات پژوهش نشان دهنده ي پژوهش و ادبيهاافتهي

قات يج تحقيبا نتان پژوهش يج حاصل از اي نتايهمخوان

-۱۲و۱۶و۱۷ (ي متعدديها پژوهشيهاافتهي.  استيقبل
ان ي ميداريدهد که رابطه معن ينشان م). ۱و ۳-۶ و ۸

ن وجود ي زوجيتي و صفات شخصيي زناشورضايتمندي
  . دارد

ن سهم را در يشتري بييگران پژوهش برونيدر ا
 بعهده دارد که همخوان با يي زناشورضايتمندي ينيبشيپ
 ،ن و همکارانيآمده از پژوهش بوتو بدست يهاافتهي

و  ۶ و ۱۶( است و همکاران يعطار ،يميمحمدزاده ابراه
 و ين عامل شادابي نمره باال در ايافراد دارا. )۴

رسد يدهند و بنظر ميم  از خود نشانيشتري بيسرزندگ
.  برخوردارنديشتريت بي از موفقين فرديکه در روابط ب
ت، يمي با عواطف مثبت مانند صمييگرا ناز آنجا که برو

، لذت و عشق ي مثبت مانند شاديها جاني و هينيخوشب
 محکم ييجاد روابط زناشويتواند باعث ايهمراه است م

 را به دنبال ييت زناشويش رضاين زن و مرد شود و افزايب
ج پژوهش واتسون و يافته ناهمخوان با نتاين يا. دارد

ل آن يکه از دال .)۳و۱۸( است يو احدهمکاران 
توان به متفاوت بودن جامعه مورد پژوهش و  يم
    . اشاره کرديتي شخصيرهاي متغيدگيچيپ

ت ي با رضاييخوآزردهدر پژوهش حاضر روان
 ييدر واقع نورزگرا.  وجود داردي رابطه منفييزناشو

 نمره. ن استيي پاييت زناشوي رضاي کننده قوينيبشيپ
 و عواطف يبا عدم ثبات عاطفن عامل ي باال در ايها
 فرد را ي همراه است که معموالً سطح سازگاريمنف

 ،يگر  به تکانشيشتريل بيدهد و تماير قرار ميتحت تأث
 ييهايژگين وي دارند که چنيريپذبي و آسيپرخاشگر

افته ين يا. دهنديش مي و طالق را افزايياحتمال جدا
نه ين زميا است که در ي متعدديها  با پژوهشيهمخوان

 .)۵و ۱۳و ۱۵و ۱۶و ۱۸ و ۲۲-۲۵ (صورت گرفته است
 ييت زناشوي و رضايشناسفهين وظيپژوهش بن يادر

A ۱۹۱/۰+ O ۵۹۶/۰+ C ۴۹۵/۰+ N  ۷۳۲/۰ - E ۷۹۴/۰+ ۴۱۴/۴۱=رضايتمندي زناشويي  
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ن ي ايدار بدست آمد افراد دارايرابطه مثبت معن
 ين خاطر برايشرفت دارند و به همياز به پيصه نيخص

 .)۱۳(زنند ي رابطه موفق خود دست به تالش مينگهدار
 يداريد که ثبات و پاندهينشان مها  از پژوهشيبرخ

 يداري به طور معنيشناسفهين وظيان زوجيازدواج در م
). ۲۶(ن است يي پايشناسفهين با وظيشتر از زوجيب

ن يي پايشناسفهيد که وظندهيگر نشان مي ديهاپژوهش
دهد يش مي را افزاي ضد اجتماعياحتمال بروز رفتارها

)۳ .(  
ن ي از آن است که بين پژوهش حاکيگر ايج دينتا

. دار وجود داردي رابطه معنييت زناشويرضا و تيمقبول
ل ي از قبيرنده صفاتي در برگيتيت شخصين خصوصيا

 . استيگران و همدردي، اعتماد به ديصداقت، همکار
ت، تعاون و اعتماد يشتر سازگار هستند و مقبولين افراد بيا

ن يا ،)۱۳(دهد يش مين افزايان زوجي را ميبخشندگو 
 و همکاران، ي عبداهللا زاده، عطاريافته با پژوهشهاي

 ين پژوهش گشودگي در ا.)۴و۱۱( دارد يهمخوان
 . دارديي زناشورضايتمندي ينيبشين سهم را در پيکمتر

ن و همکاران، ي بوتويهاهمخوان با پژوهشج ينتا
ن يا.  است)۴و۱۰و۱۶(مالزاده،   ونا و همکاريعطار

ش رغبت در توجه به ي باعث افزايتيعامل شخص
 همسر و فهم و درک يهاها و خواستهصحبت

ش ي افزايبطور کل). ۱( دارد بر او را در يها دگاهيد
رش ي پذ،ي، کنجکاوي، تنوع طلبي پسندييبايحس ز

ت يش رضاي باعث افزايريپذد و انعطافيد جديعقا
 و کوستا  يکرهر چند که مک. گرددي مييزناشو

ت، عامل ينج عامل بزرگ شخصان پيمعتقدند که در م
 آن يين عامل و درک و شناسايتردهيچي پيگشودگ

  ). ۳(مشکل است 
  

  يريگجهينت
ت عوامل و صفات ين پژوهش اهميج اينتا

دهد و ي را نشان ميي زناشورضايتمندي در يتيشخص
 ينيبشي پيتيات شخصيانگر آن است که خصوصيب

ن يد که اناشبي مييت زناشويدار از رضاي معنيهاکننده
تواند افراد را در انتخاب همسر براساس يامر م

   .دين کمک نماي طرفيتي شخصيها يژگيو
  

  يتشکر و قدردان
  وران و رحمت الهيفآرزوي غ  بانويسندگان

چهره  ،رخ دادستانيدکتر پراد ياد و نام زندهيداشت  يگرام
ن يکه نظارت انجام اماندگار روانشناسي كشور برجسته و

 عمر گرانقدر خود بعهده ياني پاي را در روزهايژوهشطرح پ
 يشورا خود را از يله مراتب تشکر و قدردانيوسني بد،داشتند

 ، واحد سنندجي دانشگاه آزاد اسالميمحترم پژوهش
با و يال شکيها سهان شرکت کننده در آزمون و خانميدانشجو

  .داردين پاکنهاد، ابراز ميروژ

 
References 
1. Abbasi R, Rasoulzadeh Tabatabei, K. Marital satisfaction and personality differences: The role of 
personality factors. Behavioral science magazine 2009; 3: 237-242. [In Persian] 
2. Abbasi R, Rasoulzadeh Tababtabei K, Kabir A, IbrahimPour R, Abbasi Z. Predicting marital 
satisfaction base on personality characters: contrasting artificial nervous system and the regression 
method. Behavioral science magazine 2010; 4: 171-175. [In Persian] 
3. Ahadi B. The relationship between personality and marital satisfaction. Contemporary psychology 
2008; 2: 31-36. [In Persian] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               6 / 8

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-472-fa.html


  ... بررسي رابطه بين        ٩٨

  ۱۳۹۰بهار / دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

4. Attari YA, Amanollahifard A, Mehrabizadeh Honarmand M. Relationship between personality 
characteristics and individual factors: A family with marital satisfaction in the state personnel office in 
Ahvaz. J Sci Educ Psychol 2006; 3: 81-108. [In Persian] 
5. Donnellan BM, Conger RD,  Bryant Ch M. The big five and enduring marriages. J Res Pers 2004; 
38: 481-504.  
6. Muhammadzadeh Ibrahimi A, Farhad J, BorjAli A. The relationship between similarity base on 
personality dimensions of couples and marital satisfaction. Psychological and Scientific Educational 
Quarterly 2007; 3: 55-71. [In Persian] 
7. Perwin Lawrence (1989). Psychology of personality. Translated by Muhammad Javad Javadi and 
Parwin Kadiwar. Tehran; Rasa publication. 1999. P. 656-661. 
8. McCrea RR, & Costa PT. A contemplated revision of NEO five factor inventory. Journal of  
Personality and Individual Differences 2004; 36: 587-596. 
9. Hafiz Sherbaff R, Hossainian S. Contrasting personality characteristics of employed married 
women housewives of Mashad and the relationship of these characteristics with marital satisfaction. 
Quarterly and Counseling Researches 2000; 5: 73-90. [In Persian] 
10. Molazadeh J. The relationship between personality and styles of coping with marital adjustment in 
the Shahed children [dissertation]. Tehran: Tarbiyat Modarres University; 2002. [In Persian] 
11. Abdullahzadeh H. Investigating the relation between personality characters and marital satisfaction 
in couples of Damghan city(thesis) Tabriz: Tabriz University. 2003. [In Persian] 
12. Kajbaf, Muhammad Bagher, Khalouii Ghasim, Neshatdoust Hamid Taher. Investigating the 
relationship between adventurous characteristics and marital satisfaction. Periodical of Education of 
Behavior 2005; 10: 69-73. [In Persian] 
13. Bouchard G, Lussier Y and Sabourin S. Personality and marital adjustment: Utility of the five-
factor model of personality. Journal of Marriage and Family 1999; 61: 651-660 
14. Karney BR & Bradbury TN. The longitudinal cours of marital quality and stability: A new of 
theory, method and research. Psychological Bulletin. 1995; 118: p. 3-34.  
15. Robins RW, Caspi A and Moffitt TE. It's not just who you're with, it's who you are: Personality 
and relationship experiences across multiple relationships. Journal of Personality 2002; 70: 925-964. 
16. Botwin MD, Buss DM, Shacklford TK. Personality and mate preferences: Five factors in mate 
selection and marital satisfaction. J Pers 1997; 65: 107-36. 
17. Casellas A & Watson D. Impact of personality traits and life events on newly weds’ satisfaction. 
Poster presented at the 111th Annual Meeting of the American Psychological Association, Toronto, 
Ontario, Canada. 2003. 
18. Watson D, Hubbard B and Wiese D. General traits of personality and affectivity as predictors of 
satisfaction in intimate relationships: Evidence from self and partner ratings. Journal of Personality 
2000; 68: 413-449.  
19.  Shiota MN and Levenson RW. Birds of feather don't always fly farthest: similarity in big five 
personality predicts more negative marital satisfaction trajectories in long- term marriages. Journal of 
Psychology and Aging. 2007; 22: 666-675.  
20. Garousi Farshi MT. Innovative methods for evaluating personality. Analytical application in 
personality studies. 1st ed, Tabriz: Danial publication and Progress society. 2000. p. 35-54. [In 
Persian] 
21. Salehi Fadardi J. Marital satisfaction, an editorial report and sample finding questionnaire marital 
satisfaction on some of the university students of Mashad. Contemporary Psychographic Quarterly 
1999; 4: 84-108. [In Persian]   
22. Caughlin jp, Huston TL and Houts RN. How does personality matter in marriage. An examination 
of trait anxiety, interpersonal negativity and marital satis faction. Journal of Personality and Social 
Psychology 2000 78: 326-336.  
23. Keley MY, conley CF. Personality and marital satisfaction. Journal of Personality and Social 
Psychology 1987; 61: 487-540.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               7 / 8

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-472-fa.html


   ٩٩عطا شاكريان      

  ۱۳۹۰بهار / دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

24. Karney BR, Bradbury TN. Cleiksohn J and Golan. Atribution in marriage: state or trait? A growth 
curve analysis. Journal of Personality and Social Psychology 1994; 78: 295-309.  
25. Fisher TD, Mcnulty J. Neuroticism and marital satisfaction: the mediating role played by the 
sexual relationship. Journal of Family Psychology 2008; 122: 112-122.  
26. Jarvis MO. The long term role of Newlywed concientiousness and religousness in marriage. 
Unpublished Doctoral Dissertation University of Texas at Austin. 2006. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-472-fa.html
http://www.tcpdf.org

