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چکیده
این پژوهش به بررسی و مقایسه ویژگی های شخصيتی در زوجين متقاضی طالق و زوجين عادی در شهر بوشهر در سال
3131پرداخته است .هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصيتی در زوجين متقاضی طالق با افراد عادی است.
روش پژوهش توصيفی از نوع علی  -مقایسه ای می باشد .جامعه پژوهش شامل تمامی زوجين عادی و متقاضی طالق
ساکن شهر بوشهر بود .به همين خاطر از ميان زوج های متقاضی طالق  331نفر و از ميان زوج های عادی نيز  333نفر
به شيوه نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند .برای جمع آوری داده های مربوط به ویژگی های شخصيتی از پرسشنامه
پنج عاملی نئو ( )NEOو پرسشنامه محقق ساخته خصوصيات مربوط به ازدواج استفاده گردید و برای تحليل داده ها از
روش آماری تحليل واریانس چند متغيره ( )MANOVAدر سطح معناداری  p< 0/05استفاده شد .نتایج پژوهش
مذکور نشان داد که بين زوج های متقاضی طالق و زوج های عادی از نظر ویژگی های شخصيتی روانرنجورخویی،
برونگرایی و گشودگی به تجربه در ســطح  p< 0/05تفــاوت معنادار وجود دارد.
واژههای کلیدی :ویژگی های شخصيتی ،طالق
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Abstract
The purpose of this study, compared the Personality traits between normal and Applicants of divorce
couples in bushehr city in year 2015. The research method was causal-comparative. For this reason,
of the divorce couples 197 person and of the normal couples 199 person selected available sampling
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& method. The assessment tools included a Big- Five-Factor Personality Questionnaire (Costa
McCrae, 1989) and a Characteristics of marriage Questionnaire (made by researcher). For data
analysis, multivariate analysis of variance (MANOVA) at significant p <0/05 was used. The results
showed that between divorce and normal couples in terms of personality traits Neuroticism,
Extroversion and Openness experience at p <0/05 there is a significant difference.
Keywords: personality Characteristics, demographic characteristics, divorce

 -1مقدمه
خانواده اصلی ترین هسته ی هر جامعه و کانون حفظ سالمت و بهداشت روانی است و نه تنها محل تأمين نيازهای
عاطفی ،مادی ،تكاملی و معنوی اعضای خود است بلكه مبدأ بروز عواطف انسانی و کانون صميمانه ترین روابط و تعامالت بين
فردی نيز می باشد (فاضل و همكاران .) 3131 ،یكی از عواملی که می تواند این کانون گرم و صميمانه را تهدید کند و موجب
ناراحتی ها و مشكالت متعددی در این کانون گرم و صميمانه شود ،بروز آسيبی تحت عنوان طالق است که آثار مخرب آن در
ابعاد اجتماعی فوق العاده زیاد بوده و موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی بسياری می شود .طالق نوعى گسســت و جدایى و
اخالل در بنيان هاى اساســى خانواده اســت که منجر به جدایى هميشــگى مى شــود (محقق داماد .)3131 ،طالق فرایندی
است که با تجربة بحران عاطفی هر دو زوج شروع می شود و بـا تـالش بـرای حـل تعـارض از طریق ورود به موقعيت جدید با
نقـشهـا و سـبك زنـدگی جدید خاتمه می یابد (گاتمن .)3331 ،1طالق به معنای فروپاشی مهمترین نهاد جامعه پذیری در
جامعة انسانی اسـت .نهـاد خانواده در دنيای کنونی ،به طور گسترده ای طالق را تجربه می کند؛ البتـه ایـن بـدان معنا نيست
که خانواده در گذشته با این پدیده مواجه نبوده است ،ولـيكن طـالق نيـز مانند تمام پدیدههای دیگر ،تغيير ماهيت یافته
اسـت .امـروزه طـالق اغلـب گـزینش اختياری افراد است و به نظر می رسد نسبت به گذشته پدیدهای عادی و عملی بهنجار
انگاشته می شود و به گونه ای روزافزون اقدامی برای رهـایی از تـنش خـانوادگی تلقـی می گردد .زمانی طالق آخرین راه حل
یك زندگی مشترك محـسوب مـی گردیـد و تـا رسيدن به آن نقطة پایانی ،تمامی راهها برای تداوم زندگی زناشویی آزمون می
شد ،اما اکنون طالق همچون ازدواج ،امری طبيعی محسوب می شود و در اکثر جوامع روشـی پذیرفته و نهادینه شده برای
پایان ازدواج است(محبی .) 3131 ،اگرچه طالق هم اکنون در جوامع روشی پذیرفته شده و نهادینه شده برای پایان ازدواج
است ،به عنوان یك مس ــئله اجتماعی می تواند زمينه بروز بســياری از مسائل و پيامدهای ً متفاوت و بعضا زمينه بروز
بســياری از آسيب های اجتماعی دیگر در سطوح فردی و سطوح جتماعی را فراهم آورد .از یك سو این آثار و پيامدها می تواند
عوارضی را برای زنان و مردان و از سوی دیگر برای فرزندان به همراه داشته باشد .از جمله آثار و عوارض منفی طالق بر زنان
مطلقه م شــكالت اقتصــادی و معيشــتی ،تن دادن بــه ازدواج های موقت و یا خــارج از عرف اجتماعی ،افســردگی،
سرخوردگی و کاهش رضایت از زندگی ،پذیرش نقش های چندگانه و تعدد نقش ها ،روی آوردن به آسيب هایی همچون قتل،
خودکشی ،اعتياد ،فحشا ،سرقت ،انزوا و اختالل در مناســبات و تعامالت اجتماعی ،مشــكالت جنســی و روی آوردن به
انحرافات جنســی و فساد اخالقی ،مشكالت ناشــی از عدم حضانت فرزندان ،دلتنگی و از دست دادن ســالمت روانی و
جســمی و  ...هستند .برای مردان فشارهای روحی و روانی ،ابتال به انواع آسيب ها مثل اعتياد به مواد مخدر ،الكل ،اختالفات
رفتاری ،خودکشــی ،فحشــا و انحرافات جنســی و قرار گرفتن در معرض انواع بيماری های عفونی و ویروسی ،از دست دادن
پيوندها و همبستگی با خانواده ،طرد خانوادگی و اختالف با ســایر اعضای خانــواده ،تن دادن به ازدواج های موقــت و ازدواج
های ثانویه ،اختالف بين فرزندان با همسر در صورت ازدواج مجدد ،از جمله آثار و پيامدهای منفی طالق برای مردان است .آثار
و عوارضی که طالق برای فرزندان به همراه دارد ،از آن جهت قابل اهميت اســت که می تواند زمينه بروز بســياری از
اختالالت رفتاری ،روحی و روانی در آنان باشــد و زندگــی فــردی و اجتماعی آتی آنان را بــه مخاطره اندازد .طالق علل
متعددی دارد و کمتر می توان برای آن علل محدودی را در نظر گرفت .طالق از آن دسته پدیده های اجتماعی است که دارای
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علل متعدد و در اکثر مواقع پيچيده است اما یكی از معماهایی که امروزه برای متخصصان در برخورد با زندگی افراد گوناگون
مطرح می شود ،این است که بسياری از زوج ها با وجود نارضایتی به زندگی در کنار هم ادامه می دهند و در مقابل عده ای
دیگر با وجود رضایت کامل از یكدیگر جدا می شوند .یكی از عواملی که می تواند در سازگاری زوجين ناراضی و کنار آمدن آن
ها باهم و همچنين جدا شدن زوج های دارای رضایت کامل ویژگی شخصيتی زوجين است که می تواند در روابط آن ها تاثير
زیادی داشته باشد .پژوهش ها نشان داده اند که ثبات و پایداری یك ازدواج با هماهنگی ویژگی های شخصيتی زوجين مرتبط
است .اگر چه خصوصيات شخصيتی زیادی وجود دارد اما از جمله مهمترین و با نفوذترین مدلها در بررسی صفات شخصيت در
دهه های اخير مدل پنج عاملی بوده است که بيش از همه ،پژوهش در حوزه شخصيت را به خود اختصاص داده است (مك
کری و کوستا .)4112 ،1ط بق نظریه های صفات ،شخصيت ،مجموعه ای از ابعاد منشی غير موقعيتی یا پایدار که می تواند در
افراد متفاوت باشد .کوستا و مك کری ( )3331با استفاده از روشهای تحليل عاملی ،به این نتيجه رسيدند که می توان در
خصوصيات شخصيتی پنج بعد اصلی را در نظر گرفت .روان رنجورخوی ،به تمایل فرد برای تجربه اضطراب ،تنش ،خصومت،
تكانش وری ،افسردگی و حرمت نفس پایين برمی گرد  .برونگرایی به تمایل فرد برای مثبت بودن ،جرات طلبی ،پرانرژی بودن
و صميمت اطالق می گردد .گشودگی به تمایل فرد برای کنجكاوی ،عشق به هنر ،هنرمندی ،انعطاف پذیری و خردورزی گفته
می شود .مقبوليت به تمایل فرد برای بخشندگی ،مهربانی ،سخاوت ،و همفكری ،نوع دوستی و اعتمادورزی مربوط می شود.
وظيفه شناسی به تمایل فرد برای منظم بودن کارآمدی ،قابليت اعتماد و اتكا ،خودنظم بخشی ،پيشرفت مداری ،منطقی بودن و
آرام بودن برمی گردد .پژوهش ها به این نتيجه رسيدند که ویژگی های شخصيتی یكی از مهمترین عامل ها در شكل گيری،
حفظ ،و فروپاشی ازدواج هستند  .به طور کلی ،ویژگی های شخصيتی بر شيوه ای که همسران یكدیگر را درك و با هم تعامل
می کنند تأثير می گذارد و تعيين می کند که چگونه اختالفات زناشویی درك و مطرح می شوند (بارلدس دیك 2و بارلدس-
دی جكسترا .) 4112 ،3محققان معتقدند که یك توافق عمومی وجود دارد که خصوصيات شخصيتی نقش مهمی در نتایج منفی
یا مثبت روابط زناشویی دارد (آتاری 4و همكاران .)4112 ،رابينز 5و همكاران ( )4111نشان دادند که از ميان پنج عامل بزرگ

شخصيت ،ویژگی روانرنجورخویی قدرتمندترین پيش بينی کننده عدم ثبات رابطه و نارضایتی زناشویی است .دونالن 6و
همكاران ( ) 4112با اشاره به تحقيقات متعدد انجام شده ،بر این نكته تاکيد دارند که رضایت زناشویی بيش از همه ،از ویژگی
های شخصيتی زوجين متاثر است .لو 7و کلهنن )4112( 8ن مونه بزرگی ار زوجين را به منظور بررسی رابطه بين رضایت
زناشویی و شباهت زوجين از نظر ویژگی های شخصيتی انتخاب کردند و مورد بررسی قرار دادند .و دریافتند که رضایت
زناشویی تحت تاثير شباهت زوجين از نظر ویژگی های شخصيتی است .نيمچك 9والسون)3333( 10با استفاده از مدل پنج
عاملی شخصيت با این نتيجه رسيدند که شباهت در سطوح وجدانی بودن هم برای زنان و هم برای شوهران ارتباطی معنی دار
با سازگاری زناشویی دارد ،شباهت در ویژگی توافق زوج ها فقط با سازگاری زناشویی شوهران رابطه دارد و شباهت زوج ها در
ویژگی عصبيت فقط با سازگاری زناشویی زنان رابطه دارد و نه شوهران و در باز بودن احساسات (عواطف) با سازگاری زناشویی
زنان رابطه داشته و شباهت زوجين زوجها در برون گرایی هيچ تاثيری در سازگاری زنان و شوهران ندارد .شكر کن و همكاران
( )3132در تحقيقی دیگری با عنوان «بررسی ویژگی های شخصيتی ،مهارت های اجتماعی ،سبك های دلبستگی و ویژگی
های جمعيت شناختی به عنوان پيشبين های موفقيت و شكست زندگی زناشویی در زوج های متقاضی طالق و عادی اهواز»
نشان داد که شكست و موفقيت رابطه زناشویی را می توان از روی متغيرهایی چون ویژگی های شخصيتی ،مهارت های
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اجتماعی ،سبك های دلبستگی و ویژگی جمعيت شناختی پيش بينی نمود .نتایج پژوهشی با عنوان تاثير همانندی  /تضاد در
ویژگی های شخصيتی درونگرایی  /برونگرایی بر رضایت زناشویی بيانگر آن است که باالترین ميزان رضایت زناشویی در ازدواج
ميان گرا با درون گرای عادی حاصل می شود و بدترین ازدو اج ،ازدواج زن درون گرا با مرد برون گراست(دانش.)3132 ،
حسينی و همكاران ( ) 3133در پژوهشی با عنوان مقایسه ویژگی های شخصيتی در زوجين عادی و متعارض بر اساس فرم 2
عاملی نئو به این نتيجه رسيدند که بين این دو گروه از نظر ویژگی های شخصيتی روانرنجوری ،برونگرایی و بازبودن به تجربه
تفاوت معنادار وجود دارد و از نظرویژگی های وجدانی بودن و انعطاف پذیری تفاوت معناداری دیده نشد .رجبی و بنگانی
( )4113در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه ی بين ویژگيهای شخصيتی و مؤلفه های عشق با رضایت زناشویی در
کارکنان متأهل اداره های دولتی به این نتيجه رسيدند که بين مولفه روانرنجوری شخصيت و رضایت زناشویی رابطه منفی
وجود دارد و بين برون گرایی ،باز بودن به تجربه و وجدان و توافق پذیری و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد .در واقع
رابطه زناشویی پيوند دو شخصيت است و هریك از همسران با پيشينه تحولی ،سبك شخصيتی ،ترکيب عوامل زیست شناختی
و تجربی گوناگون به زندگی مشترك قدم می گذارند (محمد زاده ابراهيمی و همكاران .)4111 ،نتایج پژوهش حسينی نسب و
همكاران ( ) 3133تحت عنوان رابطه ویژگی های شخصيتی و سبك حل تعارض بين فردی با سازگاری زناشویی ،نشان داد که
بين ویژگی های شخصيتی توافق پذیری ،برونگرایی ،دلپذیر بودن و انعطاف پذیری با سازگاری زناشویی همبستگی مثبت معنی
دار و بين روان رنجورخویی و سازگاری زناشویی رابطه منفی معنی دار وجود دارد .شاهمرادی و همكاران ( )3131پژوهشی را
تحت عنوان پيش بينی تعارض زناشویی از طریق ویژگی های شخصيتی ،روانی و جمعيت شناختی زوج ها به انجام رساندند ،که
نتایج پژوهش آنان نشان داد که بين زوجين عادی و در معرض طالق در روانرنجورخویی ،تجربه پذیری و وظيفه شناسی به طور
معنی داری با یكدیگر تفاوت وجود دارد .کاگلين 1و همكاران ( )4111در مطالعه ای  31ساله به این نتيجه رسيدند که قسمت
اعظم رابطة بين روان رنجورخویی و رضایت زناشویی مربوط به الگوهای ارتباطی منفی بين همسران است  .یعنی افراد روان
رنجور عواطف منفی بيشتری را به همسران ابراز می کنند و از این طریق به شكل گيری الگوهای تعاملی منفی در روابط
زناشویی کمك می کنند .جارویس )4112( 2معتقد است افراد وظيفه شناس،برای حفظ و ثبات روابط زناشویی خود تالش
هدفمند بيشتری انجام می دهند .کوردك )3331( 3معتقد است ،وجود سطوح باالی وظيفه شناسی باعث می شود ،فرد وجدان
گرایی بيشتر داشته باشد و از نشان دادن رفتارهای خشونت آميز در روابط زناشویی خودداری و تكانه های خود را مهار کند.
همچنين واتسون 4و همكاران ( )4111در پژوهش خود گزارش کرده اند که توافق پذیری ،وظيفه شناسی و برونگرایی نيز
همبستگی مثبت با رضایت زناشویی دارند .مرادی ( ) 3134در پژوهشی با عنوان مقایسه خصوصيات جمعيت شناختی ،ویژگی
های شخصيتی و کيفيت زندگی در زوج های عادی و زوج های در آستانه طالق به این نتيجه رسيد که بين ویژگی های
شخصيتی زوجين عادی و در آستانه طالق تفاوت معنادار وجود دارد .جنتی جهرمی و همكاران ()3133در پژوهش خود با
عنوان بررسی و مقایسه ی رابطه ی ميان ویژگی های شخصيتی و رضایت مندی زناشویی در زنان شاغل شهر کازرون با تعداد
 411نفر به عنوان نمونه و استفاده از ابزار رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه ی شخصيتی نئو به نتایج زیر دست یافتند :بين
عامل عصبی بودن (بی ثباتی هيجانی) و برون گرایی با رضایت زناشویی رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد .بين عامل باز بودن
با رضایت زناشویی رابطه ی مستقيم وجود دارد .با توجه به ادبيات تحقيق و پيشينه پژوهشی یكی از عواملی که می توند در
بروز تعارض در بين زوجين ،ایجاد جدایی عاطفی و در نتيجه اقدام به طالق در بين زوجين شود ،ویژگی های شخصيتی زوجين
می باش د .از آنجا تعارضات خانوادگی و طالق می توانند عوارض و پيامدهای منفی در جامعه به خصوص بر خود زوجين و
فرزندان آن ها داشته باشند ،مهم و ضروری است در مورد علت های این معضل به پژوهش و مطالعه پرداخته شود .اگرچه
تحقيقات قبلی تاثير ویژگی های شخصيتی را تا حدودی روشن نموده اند ،این تحقيق در راستا و ادامه تحقيقات قبلی با هدف
1-

Caughlin
Jarvis
3- Kurdek
4- Watson
2-

4

همایش بین المللی روان شناسی و فرهنگ زندگی

روشن نمودن و باز تایيد نمودن در صدد این است تا با مقایسه ویژگی های شخصيتی در زوجين متقاضی طالق و زوجين عادی
شهر بوشهر گامی در شناختن عوامل مرتبط با این معضل بردارد تا با شناختن این عوامل بتوان راهكارهای سودمندتری در
جهت پيشگيری از طالق و در نتيجه کاهش آن در جامعه ارائه داد .به همين منظور برای دستيابی به این اهداف ،فرضيات زیر
ارائه می شود.

 بين زوجين متقاضی طالق و زوجين عادی از نظر ویژگی های شخصيتی تفاوت وجود دارد.-2روش تحقیق:
روش پژوهش حاضر ،روش  -علی مقایسه ای می باشد .جامعه آماری این پژوهش کليه زوجين متقاضی طالق و زوجين
عادی شهر بوشهر بودند که دامنه سنی آن ها تقریبا  41تا  21سال را در بر می گرفت .در انجام این پژوهش تعداد  132نفر
( 331نفر متقاضی طالق و  333نفر عادی) شرکت داشتند که  331نفر از آنان را زوجين متقاضی طالق و  333نفر از آن ها را
زوجين عادی تشكيل می دادند .جهت انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گيری در دسترس استفاده شد .الزم به ذکر است که
پرسشنامه ها به صورت انفرادی توسط آزمودنی ها تكميل گردید .برای تحليل داده ها با بهره گيری از نرم افزار  spssو آمار
توصيفی و استنباطی استفاده شد.
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو ( :)NEO-FFIبرای سنجش پنج عامل بزرگ شخصيت از فرم کوتاه نئو
( ) NEO- FFIاستفاده شد .این پرسشنامه در واقع کوتا ه شده ی پرسشنامه ی  421سؤالی ) (NEO- PI- Rبا  21سؤال
است که کوستا و مك گری ( )4112برای ارزیابی  2ویژگی اصلی شخصيت (نورزگرایی،برونگرایی ،گشودگی ،مقبوليت،
باوجدانی) تدوین کردند و براساس مقياس پنج درجه ای ليكرت از کامالً مخالف ،تا کامال موافق نمره گذاری می شود و ضرایب
اعتبار بازآزمایی آن نيز بين  1/31تا  1/12گزارش شده است .گروسی فرشی ( ،)3131نيز ضرایب همسانی درونی را برای هر
یك از عوامل روانرنجورخویی ،برونگرایی ،باز بودن به تجربه ،مقبوليت و با وجدانی به ترتيب برابر1/23 ،1/22 ،1/11 ،1/32 :و
 1/31گزارش کرده است (فتحی آشتيانی و دادستان .)3133 ،همچنين در این پژوهش ضرایب پایایی به روش آلفای کرونباخ
بين  1/23تا  1/12به دست آمد .در پژوهش کيامهر ( ،) 3133پایایی این آزمون با استفاده از روش بازآزمایی برای پنج عامل
روانرنجورخویی ،برونگرایی ،بازبودن به تجربه ،مقبوليت و وجدانی بودن به ترتيب  1/22 ،1/13 ،1/34 ،1/32و  1/32گزارش
شده است .خجسته مهر ( )3132نيز پایایی این پرسشنامه را در مردان و زنان متقاضی طالق شهر اهواز با روش آلفای کرونباخ
بين  1/22تا  1/31و با روش تنصيف بين  1/23تا  1/34و برای مردان و زنان عادی با روش آلفای کرونباخ بين  1/21تا  1/32و
با روش تنصيف بين  1/22تا  1/31محاسبه کرد .یك نمونه از سواالت پرسشنامه به این شرح است :دوست دارم هميشه افراد
زیادی دور و برم باشد.
پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی :این پرسشنامه جهت تكميل اطالعات توسط محقق تدوین شده است .این
پرشنامه در بر گيرنده اطالعاتی اوليه در خصوص ویژگی های نمونه ،شامل :مدت آشنایی قبل از ازدواج در دو گروه عادی و
گروه متقاضی طالق وعلت تقاضای طالق در گروه متقاضی طالق می باشد.

-3یافته های پژوهش
جدول شماره ( ) 3آماره های توصيفی متغيرهای مربوط به گروه های مورد مطالعه را نشان می دهد .مطابق مندرجات این
جدول ،که نمرات خرده مقياس های آزمون  2عاملی  NEOدر دو گروه عادی و متقاضی طالق نشان داده است ،ميانگين
مقياس های روانرنجوری و تجربه پذیری در گروه متقاضی طالق بيشتر از گروه عادی است و ميانگين مقياس برونگرایی و

5

همایش بین المللی روان شناسی و فرهنگ زندگی

موافقت در گروه عادی بيشتر از گروه متقاضی طالق است و در مقياس وجدانی بودن دو گروه تقریبا دارای ميانگين یكسانی
هستند.
جدول ( )1میانگین و انحراف استاندارد مولفه های تست شخصیتی نئو در زوجین متقاضی طالق و عادی
متغیرها

گروه

عادی

میانگین

انحراف استاندارد

2/22

43/12

تعداد

333

روانرنجورخویی
متقاضی طالق

42/13

2/22

331

عادی

11/31

2/23

333

برونگرایی
متقاضی طالق

41/32

2/21

331

عادی

44/12

1/22

333

گشودگی به تجربه
متقاضی طالق

42/14

2/13

331

عادی

11/11

2/33

333

موافقت
متقاضی طالق

43/24

2/22

331

عادی

12/31

2/41

333

وجدان
متقاضی طالق

12/32

331

2/32

با توجه به سطوح متغيرهای وابسته ،برای مقایسه دو گروه در متغير های خرده مقياس های شخصيت از آزمون تحليل
واریانس چند استفاده شده است .البته قبل از انجام تحليل ( )MANOVAمتغيره واریانس چند متغيره ،پيش فرض های آن
مورد بررسی قرار داده شد .بدین منظور برای بررسی تساوی واریانس ها ،آزمون لوین انجام شد که نتایج آزمون لوین برای تمام
خرده مقياس های آزمون پنج عامل نئو معنادار نبود و نشان می دهد که این پيش فرض رعایت شده است لذا از آزمون
معناداری تحليل واریانس چند متغيره استفاده گردید که نتایج آن در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول ( )2نتایج اثرات ویژگی های شخصیتی بر حسب گروه مورد مطالعه
میانگین
درجه
مجموع
متغیر وابسته
منابع
مجذورات
آزادی
مجذورات
تغییرات

F

سطح معناداری

روانرنجورخویی

3132/32

3

3132/32

42/321

1/113

برونگرایی

223/22

3

223/22

34/124

1/113

424/31

3

424/31

32/442

1/113

گروه گشودگی به
تجربه
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موافقت

23/12

3

23/12

3/421

1/422

وجدان

1/12

3

./12

1/133

1/332

مطابق مندرجات جدول ( ،)4بين دو گروه عادی و متقاضی طالق در خرده مقياس های روانرنجوری ،برونگرایی و
گشودگی به تجربه تفاوت معناداری وجود دارد و در دو خرده مقياس دیگر یعنی موافقت و وجدان تفاوت معناداری دیده نشد.
به بيان دیگر ،گروه متقاضی طالق در خرده مقياس های روانرنجوری و گشودگی به تجربه نمره باالیی نسبت به گروه عادی
کسب کردند که این تفاوت معنادار بود .گروه عادی در خرده مقياس برونگرایی نمره باالیی نسبت به گروه متقاضی طالق کسب
کردند که این تفاوت نمره معنادار بود .در مقياس های دیگر یعنی وجدان و موافقت هر دو گروه تقریبا نمره یكسانی را دریافت
کردند و تفاوت معناداری بين دو گروه در این دو خرده مقياس دیده نشد.
یافته های جانبی پژوهش
از دیگر یافته های این پژوهش ،مقایسه اطالعات مربوط ب ه مدت آشنایی قبل از ازدواج در دو گروه زوجين عادی و
متقاضی طالق و همچنين اطالعات مربوط به دالئل طالق در زوجين متقاضی طالق بود که از طریق پرسشنامه محقق ساخته
بدست آمد ،که نتایج در جدول شماره ( )1آمده است.
جدول ( )3اطالعات مربوط به مدت آشنایی قبل از ازدواج و دالئل طالق
متغیر

آشنایی قبل از ازدواج

علت طالق

سطوح

زوجین عادی

زوجین متقاضی طالق

یكسال و کمتر

34

342

4سال

21

33

1سال

33

31

2سال

2

31

2سال

33

31

باالتر از 2

21

32

مشكالت اخالقی زوج

-

14

مشكالت اخالقی زوجه

-

42

عدم تفاهم اخالقی

-

13

اعتياد

-

41

دخالت خانواده

-

1

نداشتن فرزند

-

2

مطابق مندرجات جدول ( )1بيشترین فراوانی مربوط به مدت آشنایی قبل از ازدواج ،مربوط به زوجين متقاضی طالق در
زیرگروه یكسال و کمتر از یكسال می باشد و همچنين در مدت آشنایی قبل از ازدواج باالتر از  2سال گروه عادی بيشترین
فراوانی را به خود اختصاص داده است .در مورد داده های مربوط به علت یا دالئل طالق از نظر افراد متقاضی طالق ،بيشترین
فراوانی مربوط به عدم تفاهم اخالقی است .بعد از آن هم ،مشكالت اخالقی زوج ،مشكالت اخالقی زوجه و اعتياد به ترتيب

7

همایش بین المللی روان شناسی و فرهنگ زندگی

باالترین فراوانی ها را به خود اختصاص داده اند .دخالت خانواده ها و نداشتن فرزند هم تاثير ناچيزی در اقدام به طالق زوجين
داشته است.

-4بحث و نتیجه گیری
این پژوهش مقایسه ویژگی های شخصيتی زوج هاى متقاضی طالق و زوج هاى عادی بر اساس آزمون شخصيتی پنج
عاملی  NEOبود .نتایج پژوهش مبين این واقعيت است که زوج هاى متقاضی طالق در مقایسه با زوج هاى عادی در برخی از
خرده مقياس های آزمون شخصيتی پنج عاملی  NEOبا هم تفاوت معناداری دارند .نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر
نشان داد نمره خرده مقياس روانرنجوری و باز بود ن به تجربه در زوج های متقاضی طالق به طور معناداری بيشتر از زوج های
عادی می باشد .نمره خرده مقياس برونگرایی در زوجين عادی به طور معنی داری بيشتر زوجين عادی می باشد .در دو مقياس
دیگر یعنی موافقت و وجدان ميانگين نمرات زوجين عادی بيشتر از زوجين متقاضی طالق است ولی این تفاوت معنی دار نمی
باشد .در رابطه با روان رنجوری نتایج این تحقيق با با یافته های پژوهش های (رابينز و همكاران( ،)4111 ،شعرباف،)3113 ،
(رجبی و بنگانی( ،)4113 ،حسينی نسب و همكاران( ،)3133 ،شاهمردای و همكاران( ،)3131 ،شاکریان و همكاران،)3131،
(مرادی( ،)3134 ،کاگلين و همكاران ،)4111 ،جنتی جهرمی و همكاران (( ،)3133احدی( ،)3132 ،حسينی و همكاران،
 ) 3133و  ...همخوان می باشد .در تبيين این نكته می توان چنين بيان کرد که افرادی که دارای روانرنجورخویی هستند،
معموال دارای عدم ثبات عاطفی و عواطف منفی چون غم ،ترس ،خشم ،اضطراب ،عصبانيت ،احساس گناه و  ...هستند .این
عواطف منفی و عدم ثبات عاطفی انطباق فرد با خانواده و همسر ،درك همسر ،درك و انجام نقش های همسر داری ،توجه به
همسر و  ...را مختل می کند و سبب تمایل بيشتر فرد به تكانش گری و و پرخاشگری می شود ،که این خود روابط فرد با
خانواده و همسر خویش را جریحه دار کرده و سبب تعارض و در نتيجه اقدام به طالق می شود .از سوی دیگر این عواطف منفی
قدرت فرد را در تصميم گيری و کنترل تكانه ها کاهش می دهد و این عامل سبب می شود که فرد در هنگام مواجهه با
مشكالت و بحران های زندگی نتواند از راهبرد مناسبی استفاده کند که این خود می تواند پيش در آمدی برای ایجاد تعارض و
در نتيجه اقدام به طالق شود .همچنين افرادی که دارای ویژگی روانرنجورخویی هستند ،مستعد داشتن عقاید و افكار غير
منطقی هستند .از آنجا که یكی از عواملی که می تواند موجب تعارض و اختالف در بين زن و شوهر شود ،همين عقاید و افكار
غيرمنطقی هستند ،روانرنجور خویی زوج ها می تواند آن ها را به سوی عقاید غير منطقی سوق دهد و توانایی آن ها را برای
مقابله با فشارهای روانی و مشكالت از بين ببرد و در نتيجه افراد را در هنگام روبرو شدن با مشكالت و اختالف ها عصبی تر و
غيرمنطقی تر کند که این خود احتمال تعارض ،جدایی عاطفی و در نتيجه اقدام به طالق را در بين زوجين افزایش دهد.یكی
دیگر از یافته های این پژوهش این بود که ميانگين باز بودن به تجربه در زوجين متقاضی طالق به طور معناداری بيشتر از
زوجين عادی می باشد .در ر ابطه با باز بودن به تجربه نتایج این پژوهش با یافته های (رجبی بنگانی( ،)4113 ،حسينی نسب و
همكاران ،)3133 ،جنتی جهرمی و همكاران ( ،) 3133و ...ناهمخوان است .اگر چه این یافته با یافته های قبلی ناهمخوان است،
ممكن است به خاطر اختالفات فرهنگی ،جامعه آماری خاص ،موقعيت جغرافيایی خاص و یا عوامل دیگر باشد .ولی یافته این
پژوهش را فقط اینطور می توان تبيين کرد که تجربه پذیری (بازبودن به تجربه) یك ویژگی شخصيتی است که حس کنجكاوی
و تجربه کردن چيزهای جدید را در فرد به وجود می آورد .همين ویژگی در زوجين می تواند سبب شود تا آن ها به دنبال تنوع
در شریك جنسی خود باشند و در نتيجه به دنبال روابط فرا زناشویی باشند و یا اینكه تجارب جدیدی مثل اعتياد ،مصرف الكل،
وقت گذرانی های خارج از خانه زیاد با دوستان و به سفر رفتن و گشت و گزارهای زیاد کردن را تجربه کنند که این ها همه و
همه خود می تو انند عواملی برای ایجاد تعارض در یك رابطه و شدت گرفتن اختالفات باشد و در نتيجه موجب اقدام به طالق
از طرف خود فرد یا همسر شود .اما با این حال همان طور که مك کرى و کاستا ( )3331بيان داشته اند در ميان پنج عامل
بزرگ شخصيت ،عامل تجربه پذیرى ،پيچيده ترین عامل مى باشد و درك و شناسایى آن مشكل است .بنابراین مطالعات و
پژوهشهاى بيشترى باید صورت گيرد تا رابطه بين این عامل و اقدام به طالق مشخص شود .از دیگر یافته های پژوهش این بود
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که ميانگين برونگرایی به طور معنی داری در زوجين عادی بيشتر از زوجين متقاضی طالق بود .در رابطه با برونگرایی نتایج این
پژوهش با یافته های (حسينی نسب و همكاران( ،)3133 ،حسينی و همكاران( ،)3133 ،عسگری( ،)3133 ،شاکریان و
همكاران( ،)3131،رجبی کنگانی( ،)4113 ،واتسون و همكاران )4111 ،و (مرادی )3134 ،همخوان است و با پژوهش (جنتی
جهرمی و همكاران )3133 ،ناه مخوان است .در تبيين این یافته می توان گفت که افراد برونگرا دارای ویژگی هایی چون گرمی،
محبت ،جمع گرایی ،جرات ورزی ،فعاليت ،هيجان خواه ،عواطف مثبت و مطلوب هستند .این ویژگی ها سبب ایجاد یك فضای
شاد ،دل انگيز در خانواده می شود و سطح سازگاری و رضایت را در زندگی افزایش می دهد و باعث ایجاد روابط زناشویی
مستحكم بين زن و شوهر می شود .همچنين از سوی دیگر افرادی که دارای ویژگی برونگرایی هستند ،به علت ارتباطات زیاد،
معموال در هنگام بروز بحران و مشكل در زندگی ،از حمایت های اجتماعی زیادی برخوردار می شوند و از این طریق بهتر می
توانند با مشكالت دست و پنجه نرم کنند و آن ها را حل کنند .ولی افراد درونگرا یا کمتر برونگرا معموال مشكالت را در درون
خود نگه می دارند ،که این خود می تواند زمينه ساز اضطراب ،ترس و استرس بيشتر در زندگی شود و روابط فرد با همسرش را
به تحليل ببرد و موجب تعا رض خانوادگی و در نتيجه اقدام به طالق و جدایی شود .از دیگر یافته های این پژوهش این بود که
ميانگين وظيفه شناسی (وجدانی بودن) در زوجين عادی بيشتر از زوجين متقاضی طالق بود ،ولی این تفاوت معنادار نبود.یافته
های این پژوهش با یافته های (فاضل و همكاران( ،)3131 ،مرادی( ،)3134 ،دونالن و همكاران( ،)4112 ،جنتی جهرمی و
همكاران )3133 ،همخوان است و با پژوهش (حسينی و همكاران )3134 ،ناهمخوان است .اگرچه در این پژوهش تفاوت
معناداری بين زوجين عادی و متقاضی طالق وجود نداشت ،ولی با توجه به اینكه ميانگين آن در زوجين عادی بيشتر از زوجين
عادی بود ،می توان این استنباط را کرد که افرادی که دارای ویژگی وظيفه شناسی هستند ،برای اینكه روابط خود را با همسر و
خانواده با ثبات نگهدارند ،تالش های بيشتری می کنند .بنابراین این افراد برای حفظ و ثبات زندگی مشترك تالش بيشتری
می کنند و به احتمال بيشت ری برای بهبود روابط خود با همسر به خدمات مشاوره ای و روانشناسی مراجعه می کنند .از سوی
دیگر براساس نظریه کوردك ،سطح باالی وظيفه شناسی موجب کاهش رفتارهای خشونت آميز در روابط زناشویی و خانواده می
شود که این خود موجب کاهش اختالف و تعارض در خانواده می شود .همچن ين این افراد دارای ویژگی هایی چون خوش قولی
و قابل اعتماد بودن را دارند که این خود در رضایت زناشویی می تواند تاثير زیادی داشته باشد .عالوه بر این افراد وظيفه شناس
به علت اعتقادات ،باورها و تعهداتی که نسبت به خانواده و همسر خود دارند ،از انجام رفتارهایی از قبيل مصرف مواد و الكل،
رفتارهای غير متعارف که با خانواده اسالمی و ارزش های آن مخالف است و می تواند بر ساختار خانواده آسيب بزند ،خودداری
می کنند ،در نتيجه احتمال تعارض ،جدایی و اقدام به طالق کاهش می یابد .ولی افرادی که این ویژگی را کمتر دارند و یا
ندارند نسب ت به خانواده خود تعهد کمی دارند و به راحتی می توانند با انجام رفتارهایی روابط خود با همسر و خانواده را به
تحليل ببرند و موجب موجی از تعارض در خانواده شوند که فقط با جدایی و طالق بتوان به این تعارضات پایان داد و همچنين
افرادی که دارای ویژگی وظيفه شناسی پایي نی هستند قادر به کنترل تكانه های نامتاسب خود نيستند که این خود موجب
رفتارهایی نابهنجار و غيرمتعارف می شود که می توانند بر ساختار خانواده آسيب بزنند و موجب یكی از بزرگترین استرسورهای
زندگی یعنی اقدام به طالق شوند.از دیگر یافته های این پژوهش این بود که ميانگين موافقت (در زوجين عادی بيشتر از
زوجين متقاضی طالق بود ،ولی این تفاوت معنادار نبود .نتایج این پژوهش با یافته های (جنتی جهرمی و همكاران،)3133 ،
(حسينی نسب و همكاران )3133 ،و (حسينی و همكاران )3133 ،همخوان است و با پژوهش (فاضل و همكاران)3131 ،
ناهمخوان است .اگرچه در این پژوهش تفاوت معناداری بين زوجين عادی و متقاضی طالق وجود نداشت ،ولی با توجه به اینكه
ميانگين آن در زوجين عادی بيشتر از زوجين عادی بود ،می توان این استنباط را کرد که افرادی که در این ویژگی نمرات
باالیی می گيرند ،افرادی هستند که به دیگران حسن ني ت داند ،مخلص و بی ریا هستند و به گونه ای سخاوت مندانه به منافع
دیگران اهميت می دهند .همچنين در تعارض بين فردی و زناشویی خود ،پرخاشگری را به خوبی کنترل کرده و برای بخشيدن
و فراموش کردن خطاها آمادگی دارند .عدم وجود این ویژگی سبب می شود که فرد رفتاری پرخاشگرانه نسبت به خانواده و
همسر خود داشته باشد ،نتواند اشتباهات همسرش را ببخشد و فراموش کند .عالوه بر این نمی تواند شرایط همسرش را خوب
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درك کند و واقع بين باشد ،که این خود سبب تصميم گيری های غير منطقی در او می شود و به احتمال بيشتری با همسر
خود دچار تنش و تعارض می شود و احتمال اقدام به طالق در او افزایش می یابد.
در مورد اطالعات بدست آمده از پرسشنامه محقق ساخته در مورد آشنایی قبل از ازدواج و دالئل طالق ،شواهد بيانگر این
است که افراد متقاضی طالق بيشترین فراوانی را در مدت آشنایی قبل از ازدواج یكسال و کمتر از یك سال داشته اند که این
آشنایی قبل از ازدواج محدود خود می تواند موجب عدم شناخت کافی زوجين از یكدیگر شود و در نتيجه خود می تواند یكی از
دالئل اقدام به طالق باشد .از سوی دیگر یافته های پژوهش نشان داد که عدم تفاهم اخالقی ،مشكالت اخالقی زوج و مشكالت
اخالقی زوجه از بيش ترین دالئلی بوده است که افراد متقاضی طالق آن ها را به عنوان علت تصميم به طالق بيان کرده اند،
ناآگاهی زوجين ،از ویژگی های اخالقی یكدیگر به علت مدت آشنایی قبل از ازدواج محدود ،باعث می شود قدم به ازدواجی
مبهم بگذارندکه در این ازدواج نتوانند شریك زندگی خود را در بسياری از وجوه رفتاری و شخصيتی و  ...بشناسند ،در نتيجه
پس از مدتی زندگی با این واقعيت روبرو می شوند که در ویژگی های رفتاری و شخصيتی خود با همسر خویش تفاهم الزم را
ندارند ،در نتيجه به مرور زمان از آن شرایط خسته شده و در صدد راهی برای کاهش دادن این شرایط خسته کننده هستند ،که
در پایان دیگر به این نتيجه می رسند که تتها با جدا شدن عاطفی و طالق می توان این شرایط را پایان دهد .در نتيجه برای
پایان دادن به این شرایط اقدام به طالق می کند تا با پایان دادن به این شرایط ،بتواند در آینده ای نزدیك به شرایط دلخواه و
فرد دلخواه خود از نظر داشتن ویژگی های مورد نظر دست یابد.
منحصر بودن نمونه فقط به زوجين شهر بوشهر ،همكاری بسيار ضعيف گروه متقاضی طالق در پر کردن صحيح
پرسشنامه ها ،محدودیت زمانی ،طوالنی بودن پرسشنامه و ناقص ارجاع دادن برخی از پرسشنامه ها که موجب حذف آن ها از
جریان پژوهش می شد ،از جمله محدودیت های این پژوهش می باشد .با توجه به اینكه این پژوهش در شهر بوشهر صورت
گرفت و با در نظر گرفتن این که مسائل فرهنگی در رضایت زناشویی و تعارض زناشویی و در نتيجه جدایی و طالق افراد تاثير
دارند ،پيشنهاد می شود که این پژوهش در سای ر شهرهای کشور توسط پژوهشگران انجام و نتایج آن با پژوهش حاضر مقایسه
گردد .عالوه بر این پيشنهاد می شود که در صورت امكان برنامه هایی در زمينه آشنایی خانواده به ویژه والدین با مسائل زندگی
زناشویی با تاکيد بر تاثير ویژگی های شخصيتی زوجين در رضایت زناشویی تدوین و اجرا شود .در نهایت ،بر اساس یافته های
این پژوهش پيشنهاد می شود که دوره های آگاهی بخشی برای جوانان در آستانه ازدواج در خصوص ویژگی های شخصيتی و
تاثير آن ها بر ثبات ازدواج اجرا شود.
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