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 خالصه 

ي به ترین رسم اجتماعي، برای دستیابترین و عاليازدواج نهادی الهي است. ازدواج به عنوان مهم مقدمه:

یني بپیش نیازهای عاطفي و امنیتي بزرگساالن، همواره مورد تایید بوده است. هدف پژوهش حاضر،

های های ویژگيرضایت زناشویي دانشجویان زن متاهل دانشگاه شهید بهشتي تهران بر اساس مولفه

 .ای آنان استگری راهبردهای مقابلهخواهي با میانجيشخصیتي، هیجان

ي و آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان زن متأهل مقاطع کارشناس جامعه روش کار:

صیل بودند و تعداد مشغول به تح 97-98تي تهران که در سال تحصیلي ارشد دانشگاه شهید بهشکارشناسي

ی گیری غیرتصادفي در دسترس و داوطلبانه است. برانفر در نظر گرفته شد. روش نمونه 3۵۰نمونه 

خصیتي شچ، پرسشنامه ده های پژوهش، از چهار پرسشنامه تحت عنوان رضایت زناشویي انریآوری داجمع

مار آای رضاخاني استفاده گردید. با استفاده از خواهي زاکرمن و پرسشنامه راهبردهای مقابلههیجان، نئو

انه یون چندگسرگر استنباطي که شامل استفاده از روش همبستگي، تحلیل مسیرجهت ارائه الگو، استفاده از

 .ندرار گرفتتحلیل ق ها مورد تجزیه وجهت بررسي رابطه بین متغیرها و ابعاد مرتبط با هر متغیر، داده

رنجوری، برونگرایي، گشودگي، توافق های روانهای شخصیتي شامل مولفههای ویژگيبین مولفه نتایج: 

دهد که شان ميننتایج . 2عنادار وجود دارد. ي زنان متاهل رابطه منفي و مشناسي با رضایت زناشویو وظیفه

 .رابطه بین نمره کل هیجان خواهي و رضایت زناشویي زنان متاهل منفي و معنادار است

خواهي، عدم بازداری، حساسیت به های ماجراجویانه، تجربهخواهي در مولفهنتیجه گیری: رابطه بین هیجان

خواهي در زمینه في و معنادار است و هیجانمتاهل، من خواهي با رضایت زناشویي زنانکسالت و هیجان

  .در تبیین رضایت زناشویي زنان متاهل دارد خواهي سهم بیشتریتجربه

 ای.های مقابلهدخواهي، راهبرهای شخصیتي، هیجانزناشویي، ویژگيرضایت کلمات کلیدی:

 .باشدمياین مطالعه فاقد تضاد منافع  پی نوشت:
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 فائزه صدیقی و همکاران  ایگری راهبردهای مقابلهخواهی با میانجیهای شخصیتی و هیجانهای ویژگیبینی رضایت زناشویی زنان بر اساس مولفهپیش -2188 

 

 مقدمه

 مراحل ی همه در که است طبیعي اجتماعي نظام یک ده،خانوا

 در متعددی عوامل و بوده اصلي نظام خرده زوجین، آن تكوین

 .(12۰17)لوپز و همكاران، دارند نقش ها آن زناشویي رضایت

 است زوجین رابطه در مهم بسیار یجنبه یک زناشویي، رضایت

کند مي ایفا زوجین شناختيروان سالمت در مهمي نقش و

 یتجربه یک زناشویي، (. رضایت2،2۰19)نكونام وهمكاران

 بـه پاسـخ در فـرد خود توسط تنها که است ازدواج در شخصي

 عوامـل و اسـت ارزیـابي قابـل زناشـویي یرابطه میـزان لذت

 روی رضایت مشـترك زنـدگي در کـه هسـتند بسـیاری

 میزان در مهمي نقش احساس واین گذارندمي تاثیر زناشویي

 وانگ، جیانگ،) کندمي خـانواده ایفا بهنجـار کارکردهـای

(. از عوامل موثر گوناگوني در  2۰1۵ ،3همكاران و لیو زانگ،

های توان به ویژگيرضایت زناشویي نقش دارند که مي

 ای اشاره کرد.خواهي و راهبردهای مقابلهشخصیتي، هیجان

ت که تمامي شخصیت فراگیرترین مفهوم روانشناختي اس

دهد. پیاژه معتقد کارکردهای انسان را تحت سیطره خود قرار مي

های سازشي انسان را شامل ای از توانایياست شخصیت مجموعه

(. 1391، ترجمه پورافكاری، 2۰12شود )کاپالن و سادوك، مي

دهد که با های مختلف از شخصیت به وضوح نشان ميبرداشت

فهوم اولیه آن که تصویری گذشت زمان معنای شخصیت از م

تر شده است. در نهایت ظاهری و اجتماعي بوده بسیار گسترده

یافته و واحدی از توان گفت شخصیت مجموعه سازمانمي

خصوصیات نسبتاً پایدار، که بر روی هم یک فرد را از فرد دیگر 

(. یكي دیگر از 1382سازد تعریف کرد )شاملو، متمایز مي

بیني رضایت زناشویي شناخت همسران پیش عوامل تأثیرگذار در

خواهي یكي از خواهي یكدیگر است. هیجاناز میزان هیجان

تواند در تمام نیازهای زیستي و اساسي در انسان است و مي

مراحل زندگي انسان تأثیر گذارد و مخاطرات اجتماعي، 

مخاطرات بدني، مخاطرات قانوني و مخاطرات مالي را به دنبال 

                                                           
1 Lopez, Mitchell & Gormley   
2 Nekounam, Etemadi& Piranaghash Tehrani   
3 Jiang 

خواهي یک ویژگي شد. طبق تعریف زاکرمن هیجانداشته با

های ها و تجربهشخصیتي است که گرایش به جستجوی احساس

جدید، تازه، پیچیده و میل به خطرجویي بدني و اجتماعي صرفاً 

، ترجمه سید 2۰۰۵کند )ریو، به منظور تجربه را توصیف مي

 (. 1397محمدی، 

 رگسترهد خصیصه شخصیتي یک عنوان به خواهي هیجان

 و مشهود آثار که مالحظه است قابل بسیار موضوعي هیجاني

 تواندمي. داشتخواهد فردی  بین بطابررو انكاری غیرقابل نتایج

 بین عاطفي قالب روابط در را خانوادگي روابط به مربوط مسائل

 خواهيهیجان .روشن کنند بندندمي زناشویي پیمان فردکه دو

 انواع جستجوی به گرایش افراد برای که است معمولي ایواژه

 خودنمایي تا کردن ساده نگاه و لمس از تحریكات، گوناگون

 (.4،2۰۰6)کورسیني رودکار مي به مختلف هایفعالیت از ناشي

 است به متفاوت بسیار درافراد خواهيهیجان درجه که ازآنجا

 بر پایه این هرفرد قاعدتاَ عاطفي و شناختي نظام رسدکهنظرمي

 دیگران باید با ارتباط در پس .شودمي سازماندهي خصیصه

یعني  را فرد دو بتوان تا باشد ملحوظ نیز تناسب نوعي

 باید صورت این در .تصورکرد (افق هم) را دوشخصیت

 که مرداني و زنان خواهيهیجان میزان بین همبستگي مهمي

 و گستره یک باشد تا بتوانند در وجود داشته ،بندندمي پیمان

 که خواهانيهیجان داشت انتظار توانمي .حرکت کنند مسیر

 با باشند داشته تمایل دارند قرار خواهيهیجان درسطح شدید

 در باید نیز گرایش همین و کنند خود ازدواجافرادی نظیر 

 هستند خواهيهیجان خفیف سطح در که خواهانيهیجان

 رگه این در وشوهر زن همسازی تردقیق عبارت به .مشاهده شود

 برابری نا برعكس و دانست زناشویي زندگي دوام باید سبب را

 قبیل از هایيتعارض منبع را شوهر و زن خواهيسطح هیجان

انجام  دوستان، با فراغت، همنشیني اوقات از استفاده تفاوت در

دادن  نشان و در فرهنگي هایعالقه ابراز در ،سفر هایبرنامه

به  دانست که ودکانک تربیت زمینه در بازخوردهایي

ممكن  البته .گرددمي منجر زندگي فروپاشي و مندییتنارضا

                                                           
4 Corsini  
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سن  جنسي، هایمتغیر تأثیر تحت خواهيهیجان است رگه 

شوهر از لحاظ  و زن تفاوت باشد که داشته قرار تحصیلي وسطح

 .(1،2۰18نیتیابد )پاكمي کاهش سن با افزایش این رگه

ای است که در ای مقابلهاین پژوهش در مؤلفه آخر راهبرده

ها نقش میانجي را ایفا بیني رضایت زناشویي با دیگر مؤلفهپیش

های فكری، هیجاني و ای شامل تالشکند. راهبردهای مقابلهمي

رفتاری فرد است که هنگام روبرو شدن با فشارهای رواني به 

منظور غلبه کردن، تحمل کردن و یا به حداقل رساندن عوارض 

شود. الزاروس معتقد است که در هر کار گرفته مياسترس به 

برای مقابله با استرس وجود های متعددی موقعیت فشارزا، راه

، ترجمه براهني، 2۰12)اتكینسون، اتكینسون وهیلگارد، دارد 

( در پژوهش 1392فر )(. وحداني138۰بیرشک، زماني و بیک، 

از  مندی زنان شاغلخود در زمینه عوامل مؤثر در رضایت

زندگي زناشویي به این نتیجه رسید که مشارکت در 

گیری اقتصادی، همكاری در انجام وظایف خانگي، عدم تصمیم

دخالت دیگران در زندگي، موافقت شوهر با اشتغال زن، در 

پژوهش مندی از زندگي زناشویي زنان مؤثر است. رضایت

یتي و ( با عنوان بررسي رابطه بین صفات شخص1382زاده )عبداهلل

گرایي، که بین ابعاد شخصیتي برون نشان دادرضایت زناشویي 

دلپذیر بودن و باوجدان بودن با رضایت زناشویي رابطه مثبت 

رنجورخویي شخصیت و روانمعنادار وجود دارد. بین بعد 

رضایت زناشویي رابطه منفي معنادار وجود دارد و بین دو متغیر 

ای بدست نیامد. از جمله طهپذیری و رضایت زناشویي رابانعطاف

( در 1391خواهي راهدانه )تحقیقات انجام شده در زمینه هیجان

مطالعه خود با عنوان سطح هیجان زوجین بر میزان رضایت 

زندگي زناشویي و رابطه آن با نظام ارزشي همسران نشان داد که 

داری از رضایت زناشویي در همسران گروه عادی به طور معني

ویي همسران با هیجان باال بیشتر است و همسران رضایت زناش

دارای نظام ارزشي یكسان دارای رضایت زناشویي باالتری 

های ارزشي متفاوت هستند و این نسبت به افراد دارای نظام

توان رضایت زناشویي را از روی پژوهش نشان داد که مي

( با بررسي رابطه 1389بیني کرد. حكمت )خواهي پیشهیجان

                                                           
1 Pakniyat, Roshan Chesli  

ای در دانشجویان تهران دریافت های مقابلهاسترس و سبک میان

مدار، ای مسألههای مقابلهکه رابطه معناداری بین استرس و سبک

مدار و اجتنابي وجود دارد. به این ترتیب که بین میزان هیجان

ای های مقابلهاسترس دانشجویان و میزان استفاده از سبک

رار است. این رابطه در مختلف رابطه همبستگي معناداری برق

مدار و های هیجانمدار منفي و سبکای مسألهمورد سبک مقابله

 باشد.اجتنابي مثبت مي

 های پژوهش:پرسش 
توان رضایت زناشویي های شخصیتي ميآیا براساس ویژگي

 بیني کرد؟دانشجویان زن را پیش

توان رضایت زناشویي خواهي ميآیا براساس میزان هیجان

 بیني کرد؟یان زن را پیشدانشجو

تواند رابطه بین ای دانشجویان زن ميآیا راهبردهای مقابله

های شخصیتي رضایت زناشویي را براساس مؤلفه ویژگي

 گری کند؟میانجي

 تواند رابطه بین رضایتای دانشجویان زن ميآیا راهبردهای مقابله

 گری کند؟خواهي میانجيزناشویي را براساس مؤلفه هیجان

 روش پژوهش

 د واز آنجا که نتایج پژوهش مي تواند به بهبود شرایط موجو

انتخاب تصمیمات کاربردی کمک کند، این پژوهش از نوع 

ین بتحقیقات کاربردی و به دلیل سعي در تبیین روابط موجود 

 –متغیرهای مورد بررسي، پژوهش همبستگي از نوع اکتشافي 

 ی پژوهش عبارت استمتوالي و هدایت شده است. جامعه آمار

از کلیه دانشجویان زن متأهل مقاطع کارشناسي و 

ي ارشد دانشگاه شهید بهشتي تهران که در سال تحصیلکارشناسي

نفر  3۵۰حصیل بودند، که تعداد کل آنها تمشغول به  98-97

 گیریگزارش گردید. در این پژوهش با استفاده از شیوه نمونه

به  هایي کهه، افراد و آزمودنيغیرتصادفي در دسترس و داوطلبان

 شد.راحتي در دسترس محقق بودند را شامل مي

 ابزارهای پژوهش

اده ها از چهار پرسشنامه استفدراین پژوهش برای گردآوری داده

 شد که عبارتند از:

 الف: پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ
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ودن سؤال دارد که باتوجه به طوالني ب 11۵نسخه اصلي آزمون 

ن های متعددی از آن ساخته شده است. اولین بار اولسومآن فر

ن سؤالي آ 47سؤالي آن را معرفي نمود و سپس فرم  11۵فرم 

 ساخته شد. موضوعات شخصیتي، ارتباط زناشویي، حل تعارض،

و  مدیریت مالي، فعالیت اوقات فراغت، روابط جنسي، ازدواج

های این منهگیری مذهبي از دافرزندان، اقوام و دوستان و جهت

( اعتبار فرم 1996( و فوورس)1986باشد. اولسون )مقیاس مي

نش و گزارش کردند )دا ۰/ 92اخیر را با ضریب آلفای کرونباخ 

نژاد ي(. در ایران اولین بار سلیمانیان و نواب138۵حیدریان، 

رم و  برای ف 93/۰همبستگي دروني آزمون را برای فرم بلند 

 د.محاسبه کردن 9۵/۰کوتاه 

 ب: پرسشنامه شخصیتي نئو

ن این پرسشنامه توسط مک کری و کاستا ارائه شد. این آزمو

سؤالي است که پنج عامل اصلي شخصیت را  24۰یک آزمون 

پذیری، همسازی و گرایي، تجربهکه شامل نوروزگرایي، برون

سؤال پایاني اعتبار اجرایي  3سنجد و شناسي است را ميوظیفه

(. این 1992کند )کاستا و مک کری، آزمون را تعیین مي

ي سوال 6۰پرسشنامه فرم کوتاهي نیز دارد که یک پرسشنامه 

رود. عامل اصلي شخصیت به کار مي ۵است و برای ارزیابي 

 نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیكرتي ) کامال

موافقم( تنظیم شده  تفاوت، موافقم و کامالمخالفم، مخالفم، بي

( نشان داده 1387شناس )(. حق 138۰)گروسي فرشي،است 

ولي های تست نئو از دارای پایایي دروني قابل قباست که مقیاس

ي ( به بررس1377در ایران برخوردار  است. میرتقي گروسي )

ولین ی اهنجاریابي تست نئو در ایران پرداخته و این تست را برا

 بار در ایران هنجار کرده است.

 خواهي زاکرمنهیجانج: پرسشنامه 

ای است که هر آزمودني ماده دو گزینه 4۰این پرسشنامه شامل 

یا  "الف"بایست در پاسخ به هر عبارت یكي از دو گزینه مي

های او همخوان است را انتخاب را که بیشتر با ویژگي "ب"

 1۰نماید. این پرسشنامه چهار مقیاس فرعي دارد که هر یک 

خواهي شدید و ماجراجویانه، جانسؤال دارد که شامل، هی

شود. خواهي، عدم بازداری و حساسیت به کسالت ميتجربه

( انجام 1387هنجاریابي این پرسشنامه توسط محوی شیرازی )

شده است که در پژوهش خود به هنجاریابي پرسشنامه با نمونه 

نفر پرداخته که ضریب اعتبار پرسشنامه را با استفاده  668آماری 

گزارش کرده است که بدین  78/۰آلفای کرونباخ از روش 

 ترتیب نتیجه گرفت که آزمون از اعتبار خوبي برخوردار است.

 ایهای مقابلهه: پرسشنامه راهبرد

ال گویه چهارگزینه ای است که در س 49این پرسشنامه دارای 

توسط رضاخاني در مورد دانشجویان دانشگاه آزاد  1388

 دنهای کنار آمدجاریابي شد. راهبراسالمي رودهن تدوین و هن

مدار مدار و اجتنابمدار، هیجانمسالهدارای سه خرده مقیاس 

یبا گذاری پرسشنامه به صورت گزینه های تقراست و روش نمره

 مرهنهیچ وقت، گاهي اوقات، بیشتر اوقات و تقریبا همیشه با 

ساله است. ضریب آلفای کرونباخ در مورد راهبرد م 4تا  1های 

ای و آلف ۵9/۰و اجتناب مدار  79/۰، هیجان مدار 67/۰مدار 

 گزارش شده است. 8۰/۰سوال(  49کرونباخ کل )

 های پژوهشیافته

توان های شخصیتی میسوال اول: آیا براساس ویژگی

  بینی کرد؟رضایت زناشویی دانشجویان زن را پیش

های گيویژهای دهد که رابطة بین مولفهنشان مي 1 نتایج جدول

، گرایيبرونرنجوری، های روانشامل مؤلفه شخصیتي

شناسي با  رضایت زناشویي زنان گشودگي، توافق و وظیفه

 متاهل، منفي و معنادار است.

درصد واریانس رضایت  4/۵6های شخصیتي روی هم ویژگي

 کند. زناشویي زنان متاهل را تبیین مي

 رضایت زناشویي زنان متاهل و یتيهای شخصویژگي همبستگي ماتریس: 1جدول 

1 2 3 4 ۵ 6 7 

      1 رنجوریروان

     1 **669.   گرایيبرون

    1 **777. **666. گشودگي
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 1 2 3 4 ۵ 6 7 

   1 **698. **8۰۰. **711. توافق

  1 **747. **7۵8. **837. **66۵. شناسيوظیفه

 1 **449-. **۵96-. **617-. **۵61-. **684-. رضایت زناشویي

*P< ۰۵/۰      **P< ۰1/۰  

 رضایت زناشویي زنان متاهل بینيپیش در شده وارد یرهایمتغ ونیرگرس بیضرا -2جدول

 متغیر مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 داریسطح معني tارزش 
B انحراف استاندارد Beta 

 ۰۰۰/۰ 46/۵34  ۵/۰63 23۵/۵8۰ ثابت 4

 ۰۰۰/۰ -۵۵1/9 -.48۵ 184/۰ -1/761 رنجوریروان

 -.۰28 -2۰۰/2 -.16۰ .2۵4 -۵6۰/۰   گرایيبرون

 ۰۰۰/۰ -1۵6/6 -.3۵4 .222 -36۵/1 گشودگي

 .۰۰3 -۰14/3 -.184 .211 -.63۵ توافق

 .۰۰۰ 3۰۰/6 .413 .237 493/1 شناسيوظیفه

 متغیر وابسته: رضایت زناشویي زنان متاهل 

 

متر متغیرها که همگي ک ناداریو سطح مع  tمقادیر 2در جدول 

دهند که همه ضرایب از لحاظ آماری هستند، نشان مي ۵/۰از 

 برابر ریبض بزرگترین بتا، رایبض تایجن ساسا برمعنادار هستند. 

 ینا باشد.ميرنجوری روان به بوطمر که است β = -48۵/۰ با

 بیینت در تریبیش سهمرنجوری روان که دهدمي نشان نتیجه

روان  بُعد دیگر بارتيع به ارد.د متاهل نزنا ناشویيز رضایت

 ناشویيز ضایتر بینيیشپ در تریقوی کنندهبینيپیش رنجوری

 باشد.مي نمونه افراد متاهل زنان

 توانمی خواهیهیجان براساس سوال دوم: آیا

 کرد؟ پیش بینی را متاهل زنان زناشویی رضایت

و خواهي هیجانرابطة بین نمره کل دهد نشان مي  3 نتایج جدول

 شانن نتایجرضایت زناشویي زنان متاهل منفي و معنادار است. 

ی ماجراجویانه، هاخواهي در مولفههیجان بین که دهدمي

ت و بازداری، حساسیت به کسالخواهي، عدمتجربه

خواهي با رضایت زناشویي زنان متاهل رابطه منفي و هیجان

 دارد.  معنادار وجود

 

 رضایت زناشویي زنان متاهل وخواهي هیجان همبستگي ماتریس -7جدول 

 1 2 ۳ 4 5 6 

      1 ماجرا جویانه

     1 **429. خواهيتجربه

    1 **499. **446. بازداری عدم

   1 **۵29. **468. **2۵9. کسالت به حساسیت

  1 **716. **824. **796. **7۰3. خواهيهیجان

 1 **۵13.- **3۰7.- **336.- **49۵.- **419.- زناشویي رضایت

*P< ۰۵/۰      **P< ۰1/۰  
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 لرضایت زناشویي زنان متاه بینيپیش در شده وارد یرهایمتغ ونیرگرس بیضرا -4جدول

 متغیر مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 داریسطح معني tارزش 
B انحراف استاندارد Beta 

 000. 41.692  4.611 192.239 ثابت 4

 000. 5.014- 245.- 783. 3.924- ماجراجویانه

 000. 6.661- 349.- 777. 5.172- خواهيتجربه

 798. 256.- 014.- 790. 202.- بازداری عدم

 161. 1.405- 073.- 951. 1.336- کسالت به حساسیت

  متغیر وابسته: رضایت زناشویي زنان متاهل

 

درصد واریانس  2/3۰خواهي روی هم  عبارت دیگر، هیجان به

 ند.کرا تبیین ميرضایت زناشویي زنان متاهل 

متغیرها که همگي کمتر  و سطح معناداری  tمقادیر 4ل در جدو

دهند که همه ضرایب از لحاظ آماری هستند، نشان مي ۵/۰از 

 برابر ریبض بزرگترین بتا، ضرایب نتایج اساسبرمعنادار هستند. 

خواهي در زمینه هیجان به مربوط که است  β = -934/۰ با

خواهي در هیجان که دهدمي نشان نتیجه باشد.ميخواهي تجربه

 زنان زناشویي رضایت تبیین در بیشتری سهمخواهي زمینه تجربه

 زمینه در خواهيهیجان بعد دیگر عبارتي به دارد. متاهل

 رضایت بینيپیش در تریقوی کنندهبینيپیش خواهيتجربه

 باشد.مي نمونه افراد متاهل زنان زناشویي

 زنان ایمقابله راهبردهای شناخت سوال سوم: آیا

 براساس را زناشویی رضایت بین تواند رابطهمی متاهل

 گری کند؟میانجی های شخصیتیویژگی مولفه

 
 ی شخصیتي بر رضایت زناشویيهامدل معادله ساختاری اثر ویژگي. 1شكل

عالوه بر بررسي و ارایه اثرات با توجه به نتایج شكل یک، 

های شخصیتي( متغیرهای زا )ویژگيمستقیم متغیرهای برون

مدار نیز در ارتباط بین مدار و مسالهای هیجانراهبردهای مقابله

گرایي، گشودگي و ، برونرنجوریهای شخصیتي)روانویژگي

ي( با رضایت زناشویي نقش میانجي معناداری دارد. شناسوظیفه

ها در حد بسیار نتایج حاکي از آن است که تمامي شاخص

ها برازش خوبي دارد و اند و مدل با دادهمطلوب گزارش شده

-بیانگر این است که رابطه خطي بین متغیرها وجود دارد. متغیر

بیین درصد واریانس متغیرهای وابسته را ت 3۵بین های پیش

 اند.نموده

 تواندمی متاهل زنان ایمقابله راهبردهای شناخت آیاسوال چهارم: 

خواهی هیجان مولفه براساس را زناشویی رضایت بین رابطه

 گری کند؟میانجی
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 خواهي بر رضایت زناشویيمدل معادله ساختاری اثر هیجان . 3شكل

مستقیم  اثرات عالوه بر بررسي و ارایه، 3با توجه به نتایج شكل 

ای هخواهي( متغیرهای راهبردهای مقابلزا )هیجانمتغیرهای برون

خواهي با مدار نیز در ارتباط بین هیجانمدار و مسالههیجان

ز انتایج حاکي  رضایت زناشویي نقش میانجي معناداری دارد.

ها در حد بسیار مطلوب گزارش آن است که تمامي شاخص

ت که ین اسا برازش خوبي دارد و بیانگر اهاند و مدل با دادهشده

ین بشرابطه خطي بین متغیرها وجود دارد. همچنین متغیرهای پی

 اند.درصد واریانس متغیرهای وابسته را تبیین نموده 42

 گیریبحث و نتیجه

های های ویژگيهای پژوهش نشان داد که بین مولفهاولین یافته

گرایي، برون رنجوری،های روانشخصیتي شامل مولفه

شناسي با رضایت زناشویي زنان متاهل گشودگي، توافق و وظیفه

دهد که رابطه منفي و معنادار وجود دارد و نتایج نشان مي

رنجوری سهم بیشتری در تبیین رضایت زناشویي زنان روان

گرایي نیز شناسي، گشودگي، توافق و برونوظیفه متاهل دارد و

تبیین واریانس رضایت زناشویي به ترتیب نقش معناداری در 

 ضریب بزرگترین بتا، ضرایب نتایج اساس بر زنان متاهل دارد.

 این باشد.ميرنجوری روان به مربوط که است -48۵/۰ با برابر

 در تریقوی کنندهبینيپیش رنجوریروان که دهدمي نشان نتیجه

 باشد.مي نمونه افراد متاهل زنان زناشویي رضایت بینيپیش

 هایمؤلفه رگرسیون تحلیل نتایج اساس بر همچنین

 معناداری نقش نیز برونگرایي و توافق گشودگي، شناسي،وظیفه

 تبیین در -16۰/۰ و -184/۰ ،-3۵4/۰ ،413/۰ میزان به ترتیب به

 از حاصل نتایج دارند. متاهل زنان زناشویي رضایت واریانس

 و معین رضویه، پژوهش ایجنت با یک سوال به مربوط هاییافته

(، 1386(، شیرواني)1382زاده)(، عبداهلل1389اصل) بهلولي

نتایج  همخواني دارد.( 1999( و جنوس و استفان)2۰۰7چارانیا)

خویي و آزردهپژوهشها نشان داد که بین عامل شخصیتي روان

رضایتمندی زناشویي رابطه منفي وجود دارد ولي عوامل 

شناسي، مقبولیت و گشودگي با ظیفهگرایي، وشخصیتي برون

رضایتمندی زناشویي رابطه مثبت دارد. خصوصیات شخصیتي 

 داری از رضایت زناشویي است.های معنيکنندهبینيزوجین پیش

بین نمره کل  های پژوهش نشان داد کهدومین یافته

خواهي و رضایت زناشویي زنان متاهل رابطه منفي و هیجان

خواهي دهد که بین هیجاننتایج نشان مي معنادار وجود دارد و

خواهي، عدم بازداری، ماجراجویانه، تجربههای در مولفه

خواهي با رضایت زناشویي زنان حساسیت به کسالت و هیجان

خواهي مولفه تجربهمتاهل رابطه منفي و معنادار وجود دارد. 

بیني رضایت زناشویي زنان تری در پیشکننده قویبینيپیش

 ضریب بزرگترین بتا، ضرایب نتایج اساسبرل نمونه است. متاه

خواهي در زمینه هیجان به مربوط که است β = -934/۰ با برابر

خواهي هیجان که دهدمي نشان نتیجه این باشد.ميخواهي تجربه

 زناشویي رضایت تبیین در بیشتری سهمخواهي در زمینه تجربه

 مولفه زیر رگرسیون نتایج ساسا بر همچنین دارد. متاهل زنان

 رضایت واریانس تبیین در -24۵/۰ میزان به نیز ماجراجویانه

 به مربوط هاییافته از حاصل نتیجه دارد. متاهل زنان زناشویي



 
 فائزه صدیقی و همکاران  ایگری راهبردهای مقابلهخواهی با میانجیهای شخصیتی و هیجانهای ویژگیبینی رضایت زناشویی زنان بر اساس مولفهپیش -2194 

 

 کجباف (،1387) شیرازیمحوی پژوهش نتایج با دوم سوال

 آندرهیل و (،2۰۰6) بروني و گریف (،1391) راهدانه (،1384)

 تفاوت دیگر، هایپژوهش در همچنین دارد. وانيهمخ (2۰۰8)

 هایزوج نیز و زنان و مردان خواهيهیجان نمرات میانگین

 میزان اندازه هر اساس این بر است. معنادار نارضامند و رضامند

 کاهش زناشویي رضایت میزان باشد، باال خواهيهیجان نمرات

 مقیاس در باالیي نمره زوجین از یكي اگر بنابراین، یابد.مي

 احتمال باشد، داشته پایین بسیار نمره وی همسر و خواهيهیجان

 بین همچنین یابد.مي افزایش زناشویي زندگي در توافق عدم

 مثبت و ضعیف رابطه ماجراجویانه زیرمولفه با زناشویي رضایت

 با خواهيهیجان هایمولفه دیگر بین که حالي در دارد وجود

 دارد. وجود منفي و فضعی رابطه زناشویي رضایت

ریشه خطای  دهد که، شاخصنشان مي ۵ نتایج در جدول

شاخص نرم شده (، RMSEAمیانگین مجذورات تقریبي )

شاخص و ( CFI) تطبیقي ششاخص براز(، NFI) شبراز

داری برآوردها، بیانگر آن و سطح معني (GFIش )براز نیكویي

      بي دارد.قبول و مطلوها برازش قابلاست که مدل با داده

 پژوهش یساختار معادالت مدل برازش یها شاخص -5جدول

 میزان کفایت برازش معیار  نام شاخص                 

 2  (1۵4/۰=p )68/6 مقادیر غیر معنادار و معناداری آن (2آماره خي دو ) 

 226/2 وکمتر 3و2نسبت بین  (4=df) (df/ 2)خي دو به درجه آزادی  

 RMSEA ≤۰8/۰ ۰37/۰ (RMSEA) ای میانگین مجذورات تقریبيریشه خط

 NFI ≥9۰/۰ 96/۰ (NFI) ششاخص نرم شده براز

 CFI ≥ 9۰/۰ 96/۰ (CFI) تطبیقي ششاخص براز

 GFI ≥ 9۰/۰ 9۵/۰ (GFI) شبراز نیكویيشاخص 

 

 9۵/۰از آنجا که مقدار شاخص نیكویي برازش این مدل برابر 

که این مدل، برازش مطلوب و قابل  توان بیان کردباشد ميمي

قبول با واقعیت دارد. میزان ضریب بدست آمده بیانگر اثر مستقیم 

گری های دلبستگي با میانجيصیتي، سبکهای شخویژگي

ای بر رضایت زناشویي است. با تاکید بر راهبردهای مقابله

توان به برازش مدل تدوین شده از شاخص نیكویي برازش مي

های تجربي از سوی دیگر، تاکید داشت. بنابراین دهسو و دایک

انطباق مطلوبي بین مدل به تصویر درآمده و یا مدل ساختاری 

های تجربي فراهم گردیده و برازش مطلوب معرف شده با داده

های شخصیتي، الگویابي معادالت ساختاری با تاکید بر ویژگي

ای بر هگری راهبردهای مقابلهای دلبستگي با میانجيسبک

بندی نهایي این پژوهش مطرح رضایت زناشویي است. در جمع

شود که مدل پیشنهادی پژوهشگر، از برازش کاملي برخوردار مي

 بوده است.
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 Abstract 

Introduction: Marriage is a divine institution. Marriage, as the most 

important and supreme social tradition, has always been approved to meet 

the emotional and security needs of adults. (Abbasi and Rasoulzadeh, 2009). 

The aim of this study was to predict the marital satisfaction of married 

female students of Shahid Beheshti University of Tehran based on the 

components of personality traits, excitement mediated by their coping 

strategies. 

Methods: The statistical population of the study is all married female 

undergraduate and graduate students of Shahid Beheshti University of 

Tehran who were studying in the academic year of 1997-98 and the sample 

number was 350. Non-random sampling method is available and voluntary. 

To collect research data, four questionnaires were used: Enrich Marital 

Satisfaction, Neo Personality Questionnaire, Zuckerman Excitement 

Questionnaire and Rezakhani Coping Strategies Questionnaire. Data were 

analyzed using inferential statistics including correlation method, path 

analysis to provide a model, and multiple regression to examine the 

relationship between variables and the dimensions associated with each 

variable. 

Results: There is a significant negative relationship between the 

components of personality traits including neuroticism, extraversion, 

openness, agreement and conscientiousness with the marital satisfaction of 

married women. ۲. The results show that the relationship between the total 

score of excitement and marital satisfaction of married women is negative 

and significant. 

 Conclusion: The relationship between excitement in the components of 

adventure, empiricism, lack of restraint, sensitivity to boredom and 

excitement with marital satisfaction of married women is negative and 

significant and emotionism in the field of empiricism has a greater role in 

explaining marital satisfaction of married women. 

 Key words: Marital satisfaction, Personality traits, Attachment Styles, Coping 

strategies 
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