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 چكيده 

شخصيتي با سازگاري زناشويي  هاي وهش حاضر با هدف بررسي رابطه تيپپژ .شود  ميمهم اجتماع است كه با ازدواج آغاز  هاي نهاد خانواده يكي از نهاد
حجم  ،بودندتهران  دانشجويي شهر هاي اهجامعه آماري اين پژوهش كليه زوجين مستقر درخوابگ .دانشجويي انجام شد هاي زوجين دانشجو مستقر در خوابگاه

ابزارهاي مورد استفاده عبارت . گيري تصادفي ساده بودروش نمونه .نظر گرفته شده بود در )نفر 242( زوج 121نمونه تحقيق بر اساس منطق انجام رگرسيون 
ناشويي تفاوت شخصيتي و سازگاري ز هاي توان گفت بين تيپ  مي بر اساس نتايج. بريگز و پرسشنامه سازگاري زناشويي داس -بودند از پرسشنامه مايرز

  . معناداري وجود دارد
  ي؛ زوجين دانشجوسازگاري زناشوي ؛تيتيپ شخصي :ها كليد واژه

  

  مقدمه
طي دو دهه گذشته بيشتر تحقيقاتي كه در زمينه علل  ايراندر . خانواده يك واحد اجتماعي است كه بر اثر ازدواج يك زن و مرد پديد مي آيد

هاي فرهنگي  چالش ،انوار، بي كاريكاهش درآمد خ ،بر متغيرهاي كالن از جمله وضعيت اقتصادي دن پيوندهاي زناشويي صورت گرفتهش  سست
توان در   ميهر چند كه نقش اين عوامل را ن. اند زناشويي و طالق دانسته هاي ها را از عوامل مؤثر بروز ناسازگاري اند و آن و اجتماعي تأكيد نموده

  .ها باشد ري زناشويي در بين زوجها و سازگا روان خانواده تواند توجيه منطقي در باب سالمت  ميافزايش طالق ناديده گرفت اما ن
رد خود را داراست و برهمين اساس، هاي منحصر به ف شود و هر كس ويژگي  ميشخصيت به عنوان يك كل باعث تمايز فرد از سايرين 

كه رفتارهاي بشر بود معتقد ) 1939(هاي متفاوت رفتار انسان اما مرتبط با هم تأكيد دارند، از آن جمله يونگ  هاي مختلف هر يك بر جنبه نظريه
  ).1389 شيرخانلو،( ي آينده نيز بر آن تأثيرگذار استها و آرزوها گيرد، بلكه هدف  مينه تنها بر مبناي گذشته شكل 

  : و تحوالت زوجي وجود دارد   بطور كلي دو رويكرد در تبيين تغيير
  وهاي شخصيتي هر يك از طرفين متمركز است؛  كه برويژگي رويكرد درون فردي) 1
  ).2007 ،باركر(كندكه مستقيماً نتيجه رابطه دو طرف است   ميكه بر پيامدهاي ارتباطي تمركز  رويكرد بين فردي) 2

 ،و ترمن 1939 ،كترل ؛ بورگس و1946 ،آدامز( شدند مند هاي درون فردي عالقه ، محققان ابتدا به مدل1940و  1930هاي  در طي سال
هاي آنها نسبت به هم اثر  هاي شخصيتي هر يك از افراد بر رابطه زناشويي و شكل واكنش ويژگي ها صفات و بر اساس اين مدل). 1948
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هاي بين فردي جذب شد و امروزه اكثر مطالعات بر ويژگي روابط  پس از حركت از مراحل آغازين، توجه پژوهش گران به مدل. قدرتمندي دارد
  ).2004 ،؛ لئونارد1982 ،و جاكوبسن دوهرتي؛ 2002 ،و پالمر تامپسون  ،وينك( بين فردي متمركزند

، حاصل يك الگوي شكل ها ها و نحوه بيان آن گذارند و فرا خواندن هيجان  ميبر اساس اين رويكرد، تجارب بين فردي بر رفتار فرد اثر 
اگرچه رويكرد بين فردي، نكات معتبر و با ،گرفته در خالل ارتباط دوطرفه است و هر تغييري در عملكرد زوجين نيز نتيجه اين ارتباط متقابل است

 ،شود، اين است كه هر يك از دو طرف اين ارتباط  ميدهد، اما آن چه ناديده گرفته   مياهميتي را در مورد پديده ازدواج و روابط زوجي، ارائه 
هاي موفقيت در  بيني ترين پيش رخي از قويب. آورند  ميهاي شخصيتي منحصر به فرد خود را دارند كه همراه خود به اين رابطه جديد  ويژگي

  ).2007باركر، (ست هاي شخصيتي ا ازدواج، همين ويژگي
 منابع ترين فراوان .است زناشويي رضايت در آن انعكاس و مندي رضايت تعيين در مؤثري بسيار عامل فرد، شخصيتي ايهويژگي نقش

 ارتباط، برقراري نحوة و صميميت مانند آنان، مشترك وضعيت و شخصيت :از عبارتند مؤثرند، زناشويي نارضايتي يا رضايت بر كه رضايت

 به .است ازدواج از پيش هاي ديدگاه تأثير تحت حالت اين و است داشته مثبت رابطة زناشويي رضايت با ،اجتماعي تعامالت و رابطه از رضايت

  ).1388از كيان زاده،  نقل به(يت زناشويي باشد تواند پيش بيني كننده رضا  ميزندگي  و رابطه از كلي رضايت عبارتي،
ازدواج در دفاتر  333هزار و  833در سال گذشته، : گفت) 1391ارديبهشت  19به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري آنا،( احمد تويسركاني

هم چنين در : وي در ادامه گفت .شته استازدواج به ثبت رسيده است كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن، دو درصد رشد دا
مورد طالق در دفاتر طالق به ثبت رسيد كه اين رقم نيز نسبت به سال ماقبل خود معادل هفت درصد رشد داشته  963هزار و  139سال گذشته، 

  .است
سير صعودي آمار طالق و  .واده استها به مشاوران و درمانگران خان ترين علل مراجعه زوج از مهم  كاهش و فقدان سازگاري زناشويي يكي

 .هاي مناسب جهت مقابله با اين پديده اجتماعي افزايش داده است انگيزه محققان را براي يافتن راه كار ،ها روابط زوج  وجود تعارضات و آشفتگي
را در زن و شوهر افزايش   وانشناختي و جسمانيهاي ناپايدار و ناآرام عالوه بر اين كه مشكالت ر ازدواج ،هاي متعدد گواه اين بوده اند كه  بررسي

 .شوند   ميهم چنين موجب افزايش اين مشكالت در فرزندان نيز  ،دهند   مي

ه بررسي ب) 2002 ،سن و هيوي ؛2005 ،برادول واليت ؛2007؛ چن و همكاران 1386 ،حسينيان و يزدي ،خزايي(سهم بزرگي از تحقيقات 
از تعامل عوامل مختلف كه ابط زوجين سيستم پيچيده اي است رو. ه با ناخشنودي و عدم تفاهم سروكار دارندكاست ي اختصاص يافتههاي متغير

محققين عدم آگاهي از  ،پايه اختالفات صرفا در سونيت و بد ذاتي طرفين نيست .)2002 ،گاتمن(كند  ميرا پيش بيني  ها تفاهم و تضاد آن
اطالع ناكافي از خصوصيات شخصيتي همسر را از جمله عوامل  ،)1380 ،بشارت(دلبستگي هاي سبك ،)1380 ،بهاري(برقراري ارتباط  هاي مهارت

بر اين نكته ) 1389 ،دوننلالنو همكاران ؛2005لوي و كلوهنن، ؛2007شويتا و لونسون،(تحقيقات متعدد  .انديد آورنده تعارضات معرفي كردهپد
تيپ  هاي شناخت هر چه بيشتر ويژگي .كند  ميشخصيتي دريافت  هاي ترين تاثير را از ويژگيكه رضايت و تعارضات زناشويي بيششتندتاكيد دا

  .ش تعارضات زناشويي مفيد واقع شودتواند در كاه  ميشخصيتي خود و همسر از جمله عواملي است كه 
  .تدانشجو شهر تهران پرداخ شخصيتي و سازگاري زناشويي زوجين هاي تيپحاضر به بررسي رابطه پژوهش  با توجه به موارد فوق

  

  روش
  و طرح پژوهش شركت كنندگان

 بود و با توجه به نوع تحقيق كه 90-91دانشجويي شهرتهران در سال  هاي اين پژوهش كليه زوجين مستقر درخوابگاه جامعه مورد مطالعه
روش نمونه گيري تصادفي ساده  .شده استدر نظر گرفته  )نفر 242(زوج 121قيقحجم نمونه تح ،استهمبستگي و هم خواني چند متغيري 

در . بودسال  40تا  20دامنه سني شركت كنندگان بين  .بودند) نفر 121(مرد %50و ) نفر 121(زن  %50شركت كنندگان در اين پژوهش  .است
داراي ) نفر 72(بيشترين فراواني  و در بين مردان زير ديپلم) نفر 10(كمترين  داراي تحصيالت ليسانس و) نفر 103(بين زنان بيشترين فراواني 
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مدت زمان ازدواج .آشنايي قبلي بوده است) زوج  112(و سنتي ) زوج 130( نوع آشنايي. زير ديپلم بودند) نفر 4(تحصيالت دكتري و كمترين 
) نفر 26( كت كنندگانشر% 7/10 ،(SJ)تيپ شخصيتي سنتي ) نفر 84(شركت كنندگان %  7/34 .سال بود 5 شركت كنندگان كمتر از يكسال تا

 )نفر114( شركت كنندگان%  1/47و  (NF)تيپ شخصيتي ايده آليست ) نفر 18(شركت كنندگان % 4/7 ،(SP)تيپ شخصيتي تجربه كننده 
) عالمه طباطبايي و تربيت مدرس( دولتي شهر تهران به صورت تصادفي دو دانشگاه  هاي از بين دانشگاه .داشتند (NT)تيپ شخصيتي بينشي 

توزيع شد و با فرصت يك هفته اي براي تكميل  ها دانشگاه عالمه داراي يك خوابگاه متاهلين است كه در آن جا پرسشنامه .تخاب شدان
دانشگاه تربيت مدرس داراي سه ساختمان خوابگاه  .پرسشنامه قابل استفاده بود زوج 21 فقط پرسشنامه كه به شركت كنندگان داده شد اما

  .پرسشنامه قابل استفاده بود زوج 100توزيع شد و تعداد  ها تمام سه ساختمان پرسشنامه متاهلين است كه در
  
  ابزار 

زناشويي از نظر زن و شوهر و يا   سؤالي براي ارزيابي كيفيت رابطه 32اين مقياس ابزار  : ) DAS(رضايت زناشويي داس   نامهپرسش
دونفــري، همبستگي دونفري، توافق دو نفري و  رضايت: سنجد كه عبارتند از ـد را ميكنند و چـهار بعـ هر دو نفري است كه با هم زندگي مي

 5تا  1 ،28تا  25نمره و سوال  4تا  0 ،24و  23نمره و سوال  6تا  1 ،22تا  16نمره و سوال  6تا  0 ،15تا  1طيف نمره گذاري سوال .ابراز محبت
 158تا  0نمره است و نمره كل مجموع تمام سواالت بين  5تا  0 ،32نمره و سوال  6تا  0 ،31نمره و سوال  1تا  0 ،30و  29نمره و سوال 

همساني دروني خرده . باشد همساني دروني قابل توجهي مي  باشد كه نشان دهنده مي/. 96ي كلي مقياس،  ضريب آلفاي كرونباخ براي نمره.است
مقياس /.. 73، و ابراز محبت /.90، توافق دو نفري /.81، همبستگي دونفري /.94ايت دونفري رض. باشد ها نيز بين خوب تا عالي مي مقياس

هاي  همچنين، اين مقياس با قدرت تميز دادن زوج. مورد بررسي قرار گرفت) روايي صوري(هاي منطقي روايي  رضايت زن و شوهر با روش
و با . زمان نيز برخوردار است اين مقياس از روايي هم. ورد مطالعه نشان داده استهاي م متأهل و مطلّقه در هر سؤال، روايي خود را براي گروه

  ). 1379ثنايي و عالقه بند، (واالس همبستگي دارد  –الك رضايت زناشويي مقياس 
  

  زناشويي زوجين سازگاريي آماري مربوط به ها شاخص. 1جدول 
  انحراف استاندارد ميانگين رضايت زناشويي

 6 5/39 رضايت

 7/3 6/17 همبستگي

 1/10 9/50 توافق

 6/2 2/9 ابراز محبت

 6/19 2/117 سازگاري

  
سازد و نتايج آن   ميا مشخص فرد ر هاي يك ابزار سنجش شخصيت است كه تمايالت و گرايش : (MBTI)بريگز پرسشنامه مايرز

  ).2004 ،پينار( نمايد ميهاي ارزشمندي را بين افراد سالم و طبيعي مشخص  تفاوت
در  ،كند  ميتي را مشخص اين تيپ نما به رغم آن كه شانزده تيپ شخصي.كند  ميتيپ نماي مايرز بريگز به افراد در شناخت خود كمك  

 را هاي مخصوص به خودگرايش ها وشخص توانايي هردهد فقط نشان مي كند،قضاوت نمي ها ارجحيت دارد،يك از آنكه كداممورد اين
انتخاب رشته  ،اين آزمون به چندين زبان ترجمه شده است و براي مواردي چون انتخاب شغل، مشاوره ازدواج .)2001 ،وكالين يناساج كوپر،(دارد

  ).1992 شارف،(كند كمك مي ها هاي ديگر به كارگرفته شده است و به افراد در اين زمينهتحصيلي و بسياري هدف
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از پرسشنامه شخصيتي آيزنگ به  1377در مطالعه عبداللهي در .اعتبار مالكي همزمان انجام گرفت اعتبارآزمون مايرزبريگز با استفاده از روش
دهد آزمون از اعتبار مالكي خوبي دست آمد كه نشان ميبه =64/0r ضريب اعتبار حاصل برابر .عنوان مالك اعتبار آزمون استفاده گرديد

اعتبار با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ ضرايب  .نيمه كردن و آلفاي كرونباخ استفاده شدآزمون از روش دو اعتباربرخوردار است براي محاسبه 
 .)1388 به نقل ازعبدالغني،( =7/0JPو   =74/0TFو  =7/0SNو  =64/0EI ها عبارت بود ازهريك از مقياس

ر ترجيح سپس وزن ه شود،صفر يا يك يا دو استفاده مي نهر ترجيح دوقطبي از وزشود براي   ميبراي نمره گذاري از كليد آزمون استفاده  
وزن بيشتري داشت مورد تاييد است و  گيرد هر ترجيح كهصورت مي Jو  T ،Pو  S، Fو  E، Nو  I اي بين دو ترجيحمقايسه با هم جمع شده و

  .رسيممي ،يپ شخصيتي شركت كننده استترجيح كه نشان دهنده ت 4نهايتا به 
  

  شيوه اجرا
درباره پژوهش توضيح دادم و  زوجين مراجعه كردم و هر كدام كه منزل بودند هاي و اجازه از متصدي مربوطه به اطاق ها مراجعه به خوابگاه با
 را تكميل كنند و با هم درباره آن مشورت نكنند و هيچ سوالي را بي ها هر كدام به تنهايي پرسشنامه) زن و مرد( خواستم كه هر دوزوج ها از آن

  .جواب نگذارند و يك هفته به آنها مهلت داده شد

  نتايج
  

 سازگاري زناشويي زوجين و تيپ شخصيتي آنانمقايسه شاخص . 2جدول 

  سطح معناداري  مشاهده شده F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغييرات

  *001/0  157/7  038/1841  13  496/23933  بين گروهي
      245/257  228  810/58651  درون گروهي

        241  306/82585  كل

05/0P< 

  
  .معناداري وجود دارد هاي شخصيتي زوجين دانشجو با سازگاري زناشويي آنان تفاوتبين تيپ >P 05/0سطح با دهد نشان مي نتايج

  .وجود داشت SJ,NT تيپزوجين داراي با  SJ,SJتيپ  زوجين داراي تفاوت معناداري بين سازگاري)  ها سنتي( ها SJدر بين 
وسازگاري  SP,NTتيپ زوجين داراي با  NF,SPتيپ  زوجين داراي تفاوت معناداري بين سازگاري) ها تجربه كننده( ها SPدر بين 

و سازگاري  SJ,SP تيپزوجين داراي با  SP,NTتيپ  زوجين داراي و سازگاري SP,SPتيپ  زوجين داراي با NF,SPتيپزوجين داراي 
  .وجود داشت SP,SP تيپ زوجين داراي با SJ,SPتيپزوجين داراي 

  .وجود داشت NF,SJ تيپزوجين داراي با  NF,NTتيپ زوجين داراي تفاوت معناداري بين سازگاري  )ايده آليسم( ها NFدر بين 
زوجين اري و سازگ NT,NT تيپزوجين داراي با  NF,NTتيپ زوجين داراي تفاوت معناداري بين سازگاري  )بينشي(ها NTدر بين 

زوجين وسازگاري  SJ,NT تيپ زوجين دارايبا  NF,NTتيپ زوجين داراي وسازگاري  NT,SJ تيپزوجين داراي با NF,NTتيپ داراي 
 و سازگاري SP,NT تيپزوجين داراي  با NT,NTتيپ زوجين داراي و سازگاري SJ,NT تيپ زوجين داراي با NT,NFتيپ داراي 

سازگاري  و SJ,NT تيپ زوجين داراي با NT,SPتيپ زوجين داراي وسازگاري  NT,SJ تيپين داراي زوجبا  NT,SPتيپ  زوجين داراي
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و سازگاري  SJ,NT تيپزوجين داراي با  SP,NTتيپ  زوجين داراي وسازگاري NT,SJ تيپ زوجين دارايبا  SP,NTتيپ زوجين داراي 
  .وجود داشت SP,SP تيپزوجين داراي  با SJ,NTتيپ زوجين داراي 

  

  بحث
در اين پژوهش بيشترين .شخصيتي و سازگاري زناشويي زوجين تفاوت معنا داري وجود دارد هاي بين تيپ ،نشان داد ها همان طور كه يافته

اشخاصي  ها عقالني. از دو ترجيح شهود و فكر برخوردارند هاNT زيرا .داشتند NT)عقالني(فراواني مربوط به زوجيني بودكه هر دو تيپ 
. الزم را داشته باشند هاي كنند صالحيت  ميكنند تا در هر كاري كه   ميتالش  شق يادگيري و رشد كردن و عالي شدن هستند ومستقل، عا

اين  .گيرند  ميسطح باال در نظر هاي ميل شديدي به كسب دانش دارند و براي خود و براي ديگران استاندارد ها عقالني ،درجمع چهار تيپ
  ).1388پاول تايگر و باربار تايگر، (دارند اشخاص كنجكاوي فراوان

روانشناختي درمانگران در رويكردهاي درماني  هاي همانندي دارد وي ضمن بررسي رابطه تيپ) 1383(بدايعپژوهش  هاي ه، با يافتهاين يافت
  .بودند SJو  NT هاي تيپ درمانگران مورد مطالعه داراي%70، نشان داد كه ها آن

پژوهش نام برده  هاي مغايرت دارد در يافته) 1377 ،به نقل از عبداللهي(1373 ،يافته پژوهش حسن آبادي و همكاراناين يافته پژوهش با 
  .است SJمربوط به  ها بيشترين فراواني تيپ

نجار درهردوجنس بيش ازجمعيت به ه ESTJ نيز در مطالعه روي ايرانيان مهاجر مقيم آمريكا گزارش دادكه تيپ شخصيتي)1374(عابدين 
  .باشد  مينمونه آمريكايي 
شخصيتي در بين  هاي توزيع تيپ.نفر از معلمان زن ومرد شهرستان مشهد هنجار يابي نمود 513را روي  MBTIنيز) 1377(عبداللهي

 .باشند  مي NTداراي تيپ% 39و SJ داراي تيپ شخصيتي ها آن% 43معلمان نشان دادكه 

 ،شخصيتي و سازگاري زناشويي هاي دهد در زمينه تيپ  مينشان  1391ر داخل كشور تا سال انجام شده د هاي بررسي اجمالي از پژوهش
عوامل موثر درمورد)1991(الوي واسميت .محدود خارجي نيز به اين شرح است هاي پژوهش اين دو متغير را نسنجيده است و پژوهش تاكنون هيچ

با  و صفات شخصيتي ها چگونه شباهت ويژگينشان داد كه ) 1994(گارسيا . كرده انددر ازدواج موفق، مهم ترين را تشابه در شخصيت افراد ذكر 
  .رابطه دارد ها نفري از زوج 76ميزان رضايت مندي زناشويي در يك نمونه 

رواني  هاي به آزمون نمونه اين پژوهش دانشجويان متاهل ساكن خوابگاه بودند امكان دارد در پژوهش حاضر متغير خاصي كنترل نشد و چون
و بدين شكل  نه بر اساس آن چه كه در واقع هستند آشنايي داشته و به طور خواسته يا ناخواسته به سواالت به طور تحريف شده پاسخ داده باشند

  .نتيجه آزمون تاثير گذاشته باشند در
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