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The relationship between personality traits, religiosity orientation

and locus of control and marital satisfaction of elder women

Ashoori J1

Abstract

Introduction and purpose: Elderly should be supported in some particular aspects of this stage
because aging make the eldelry vulnerable and decrease their abilities. This study aime to investigate
the relationship between personality traits, religious orientation as well as locus of control and marital
satisfaction of older women.

Materials and Methods: This descriptive-analytical study conducted among elder women at the City
of Pishva in 2013. Cluster sampling method were used to recruit 130 elderly. Data were collected
using several questionnaires including NEO Personality Inventory (NEO P), Religious Orientation
Scale (ROS), Rotter's Locus of Control Scale and Marital Satisfaction Scale. Data were analyzed by
Pearson correlation and stepwise regression using SPSS-19.

Findings: Our findings showed a positive and significant relationship between extroversion,
agreeableness, conscientiousness, intrinsic religious orientation and internal locus of control and
marital satisfaction.  Additionaly, we found a negative and significant relationship between
neuroticism and marital satisfaction of elders women. The results of stepwise regression showed that
conscientiousness, intrinsic religious orientation and neuroticism significantly predicte marital
satisfaction. This model shows that 39 percent of the variance in mairtal staisfaction can be explained
by conscientiousness, intrinsic religious orientation and neuroticism. Conscientiousness was shown to
be the strongest predictor of matital satisfaction in elder women.

Conclusion: According to the results of this study, conscientiousness, intrinsic religious orientation
and neuroticism were the most important predictors of marital satisfaction among elder women.
Therefore, policymakers, therapists and counselors should pay more attention to symptoms of the
mentioned variables and accordingly develop interventional programs to promote marital satisfaction
of eldelr women.

Key words: Personality Traits, Religious Orientation, Locus of Control, Marital Satisfaction, Elder
Women
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گیري مذهبی و منبع کنترل با رضایت زناشویی زنان ارتباط صفات شخصیت، جهت 

سالمند

1جمال عاشوري

19/8/1393تاریخ دریافت مقاله:  
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اصفهان، ایراناسالمی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد گروه روانشناسی، دکتري روانشناسی،-1
jamal_ashoori@yahoo.comپست الکترونیکی:). نویسنده مسؤول(

چکیده
سالمندان به دلیل کهولت و کاهش توانایی ها و همچنین آسیب پذیر بودن باید مورد توجه و حمایت هـاي الزم قـرار   مقدمه و هدف:

بگیرند. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان صفات شخصیت، جهت گیري مذهبی و منبع کنترل با رضایت زناشـویی زنـان سـالمند    
انجام شد.

در سـال  تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماري این پژوهش همه زنان سالمند شهر پیشوا این پژوهش توصیفیمواد و روش ها:
سالمند با روش نمونه گیري خوشه اي انتخاب شدند. همه آنان پرسشـنامه هـاي صـفات شخصـیت،     130بودند که از میان آنان 1392

و روش هـاي  SPSS-19د. داده ها با استفاده از نـرم افـزار   جهت گیري مذهبی، منبع کنترل و رضایت زناشویی انریچ را تکمیل کردن
همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها نشان داد میان برونگرایی، سازگاري، وظیفه شناسی، جهت گیري مذهبی درونی و منبـع کنتـرل درونـی بـا رضـایت      یافته ها:
معنادار و میان روان رنجورخویی با رضایت زناشویی زنان سالمند رابطه منفی و معنادار وجود داشـت.  زناشویی زنان سالمند رابطه مثبت و

درصد رضایت زناشـویی زنـان   39در یک مدل پیش بین صرفاً وظیفه شناسی، جهت گیري مذهبی درونی، و روان رنجورخویی توانستند 
متغیرها بود.سالمند را پیش بینی کنند. سهم وظیفه شناسی بیش از سایر

با توجه به یافته هاي این پژوهش وظیفه شناسی، جهت گیري مذهبی درونی و روان رنجورخویی مهمترین پـیش بینـی   نتیجه گیري:
کننده هاي رضایت زناشویی زنان سالمند بودند. بنابراین برنامه ریزان، درمانگران و مشاوران باید به نشانه هاي متغیرهاي مـذکور توجـه   

بر اساس آنها برنامه هایی را براي بهبود رضایت زناشویی زنان سالمند طراحی کنند.کرده و 

صفات شخصیت، جهت گیري مذهبی، منبع کنترل، رضایت زناشویی، زنان سالمندکلید واژه ها:
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مقدمه

13نزدیـک بـه   2000بررسی ها نشـان داده کـه در سـال    
سال تشـکیل داده انـد و   65درصد جمعیت جهان را افراد باالي 

درصـد  20بـه  2040پیش بینی می شود که این نسبت در سال 
و اسـتحکام  پایـداري رضـایت زناشـویی  ).1کل جمعیت برسد (

را تضمین و نارضایتی زناشویی آرامش روانی زوج هـا را  خانواده
یتی زناشـویی و  نارضـا مختل و بقا خانواده را تهدیـد مـی کنـد.    

طالق بعـد از مـرگ ناگهـانی در خـانواده، از مهمتـرین عوامـل       
نارضایتی زناشـویی می باشد. در زمان و فشار در خانوادهتنیدگی 

فشارهاي عاطفی و عوارض جسمانی و روانی بسـیاري بـر زنـان    
در آن تـا حـدي مـی   مـؤثر وارد می شود که با شناسایی عوامل

). رضایت زناشویی وضعیتی است کـه  2(توان آنها را کنترل کرد
در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس رضایت و خوشبختی 

در زمینه مسائل گوناگون زندگی و عالوه بر آناز یکدیگر دارند
مثل گذراندن اوقات فراغـت، سـرمایه گـذاري، چگـونگی ادامـه      
زندگی، ایده ها و تصمیم براي آینده و غیره تا حد زیادي با هـم 

).3اتفاق نظر دارند (

کـه از  مـرتبط هسـتند  رضـایت زناشـویی   بـا عوامل زیادي 

جهت گیري مذهبی، شخصیتصفاتمهمترین آنها می توان به 
از عوامـل مـرتبط بـا رضـایت     یکـی منبع کنترل اشـاره کـرد.  و

واحـد و شخصـیت مجموعـه  زناشویی صفات شخصـیت اسـت.   
را افرادکه استنسبتا ثابتتسازمان یافته متشکل از خصوصیا

پـنج مقیـاس  شـامل مؤلفـه این.)4کند (دیگر متمایز مییکاز

گرایـی، پـذیرش، سـازگاري و وظیفـه     روان رنجورخویی، بـرون 
تمایـل فـرد بـراي تجربـه     روان رنجورخـویی بـه   .استشناسی 
، ترحم جویی، خصومت، تکانش ورزي، افسردگی و اضطراب

که برون گرایی به تمایـل  عزت نفس پایین اشاره دارد، در حالی 
طلبی، پر انرژي و صـمیمی بـودن   جرأتفرد براي مثبت بودن،

. پذیرش به تمایل فرد براي کنجکاوي، عشق به هنر، دارداشاره 
هنرمندي، انعطاف پذیري و خردورزي اشاره دارد، در حـالی کـه   

بخشـندگی، مهربـانی، سـخاوت،    سازگاري به تمایل فـرد بـراي   
و اعتمادورزي اشاره دارد. وظیفه شناسی بـه  ، نوع دوستی همدلی

تمایل فرد براي منظم بودن، کارا بودن، قابلیـت اعتمـاد و اتکـا،    
اشاره داردخودنظم بخشی، پیشرفت مداري، منطقی و آرام بودن 

هاي شخصـیت  ). پژوهش ها به رابطه معناداري میان ویژگی5(
ن داده هـا نشـا  و رضایت زناشویی دست یافته اند. اکثر پژوهش

اند که هـر پـنج عامـل شخصـیت بـا رضـایت زناشـویی رابطـه         
معناداري دارند، به این صورت که روان رنجورخویی بـا رضـایت   

بـا رضــایت  شخصـیتی منفـی و سـایر عوامـل    زناشـویی رابطـه  
).6-10(زناشویی رابطه مثبتی دارند

رضایت زناشویی جهت گیري رتبط بامعواملیکی دیگر از 

جهـت  Allport & Rossمـذهبی اسـت. براسـاس نظریـه     
گیري مذهبی داراي دو بعد جهت گیري مذهبی درونی و جهـت  

گیري مذهبی می باشد. در حالی که جهتگیري مذهبی بیرونی
درونی فراگیر و داراي اصول سازمان یافته و درونی شـده اسـت،   

رجی و ابـزاري اسـت کـه    جهت گیري مذهبی بیرونی امري خـا 
براي ارضاي نیازهاي فردي از قبیل مقام و امنیت مورد اسـتفاده  

. پژوهش هـاي فراوانـی نشـان داده انـد کـه      )11(قرار می گیرد
مذهب داراي یک ارتباط مثبت با احساس رضایت زناشویی است 

گیري مذهبی درونی به دین و دینداري به یـک  و افراد با جهت
حساس معنا در زنـدگی رسـیده انـد. از جملـه     عامل اصلی براي ا
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Dadlyپژوهش ها می توان بـه پـژوهش    & Cosinesky

به بررسی رابطـه ایـدئولوژي   اشاره کرد که در پژوهشی ) 2010(
فـرد  228مذهبی، تشریفات مذهبی، تجربه و رضایت زناشـویی  

یـک  ، به این نتیجه رسیدند کـه زوج هـایی کـه    متاهل پرداختند
میان رضایت زناشویی و اعمال مذهبی، انگیـزه  همبستگی قوي 

به طور خالصـه  . )12(درونی مذهبی و تجربه مذهبی وجود دارد
پژوهش ها حاکی از آن بود که جهت گیري درونی و بیرونـی بـا   
رضایت زناشویی رابطه مثبت داشتند و میزان ارتباط جهت گیري 

).12-15مذهبی درونی بیش از جهت گیري مذهبی بیرونی بود (

رضایت زناشویی منبع کنتـرل  رتبط بااز عوامل مدیگریکی
Social Learning(است. در نظریه یادگیري اجتماعی راتر 

Theory of Rotter (     منظور از منبـع کنتـرل، منبـع کنتـرل
درونی و منبع کنترل بیرونی است. افراد با منبع کنتـرل بیرونـی   

بیرونـی ماننـد   معتقدند که موفقیت و شکست آنها توسط عوامل
سرنوشت، شانس، افراد قدرتمند و نیروهـاي محیطـی غیرقابـل    
پیش بینی اداره می شوند، اما افراد با منبع کنترل درونی معتقدند 

ها و شکست که اعمال و توانایی هاي آنها تعیین کننده موفقیت
محبوب ترنـد،  جهت گیري درونیدارايافرادي هاي آنها است. 

بـه  نـد،  از لحـاظ اجتمـاعی توانمندتر  ،ارنـد عزت نفس باالتري د
و با اسـترس  می شونداحتمال کمتري دچار هیجان و بزهکاري 

). در واقع کنترل داشتن بر زندگی خـود  16کنند (بهتر مقابله می
ناختی بیشـتر و  آثار سـودمندي دارد و سـبب سـازگاري روان شـ    

).17روانــی و رفتــاري مــی شــود (،کــاهش مشــکالت جســمی
همچنین پژوهش ها در زمینه ارتبـاط منبـع کنتـرل بـا رضـایت      
زناشویی نشان داده اند افرادي کـه منبـع کنتـرل درونـی دارنـد      

دارند، از زندگی مشتركبیشتر از کسانی که منبع کنترل بیرونی
).18-20و 16(احساس رضایت می کنند 

گرچه مطالعات پیشین به بررسی ارتباط صـفات شخصـیت،   
ذهبی و منبع کنترل بـا رضـایت زناشـویی اشـاره     جهت گیري م

داشته اند، ولی یکی از نارسائی هاي اصلی ایـن مطالعـات عـدم    
توجه به نقـش همزمـان ایـن متغیرهـا در پـیش بینـی رضـایت        
زناشویی زنان سالمند بود. هنگامی که این متغیرها در یک مـدل  
پیش بین همزمان در نظر گرفته شوند، کدامیک آگاهی بیشتري 
از رضایت زناشـویی زنـان سـالمند خواهـد داد؟ همچنـین هـیچ       

مطالعه اي به بررسی چنین پژوهشی در زنـان سـالمند نپرداختـه    
رفعپژوهشیءاست، لذا در این پژوهش تالش می شود این خال

شود. با توجه به اینکه سالمندان قشـر آسـیب پـذیري هسـتند و     
رضایت زناشویی نقش مهمی در سالمتی آنان دارد، هدف کلـی  
این پژوهش بررسـی ارتبـاط صـفات شخصـیت، جهـت گیـري       
مذهبی و منبع کنترل بـا رضـایت زناشـویی زنـان سـالمند بـود.       

:عبارت بودند ازبنابراین سوال هاي پژوهش
صفات شخصیت، جهـت گیـري مـذهبی و    آیا متغیرهاي-1

منبع کنترل با رضایت زناشویی زنان سالمند رابطه دارند؟
کدامیک از متغیرهـاي صـفات شخصـیت، جهـت گیـري      -2

مذهبی و منبع کنترل توان پیش بینی رضـایت زناشـویی   
زنان سالمند را دارند؟

کدامیک از متغیرهـاي صـفات شخصـیت، جهـت گیـري      -3

ینی کننده قوي تـري بـراي   مذهبی و منبع کنترل پیش ب
پیش بینی رضایت زناشویی زنان سالمند هستند؟

مواد و روش ها

این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعـه  
بـه  بودند. 1392در سال آماري آن همه زنان سالمند شهر پیشوا

منظـــور بـــرآورد حجـــم نمونـــه از فرمـــول پیشـــنهادي      
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)2007(Tabakhnick & Fidell  اسـاس  استفاده شـد. بـر

این فرمول حداقل حجم نمونـه الزم در مطالعـات همبسـتگی از    
Nفرمول ≥ 50 + 8M  محاسبه می شود. در این فرمـولN

تعداد متغیرهاي پیش بین (مستقل) می باشـد  Mحجم نمونه و 

متغیـر پـیش بـین وجـود     9). از آنجایی که در این پژوهش 21(
ه گیري خوشه اي انتخاب شـدند.  زن با روش نمون130دارد، لذا 

سال و بـاالتر، توانـایی   65معیارهاي ورود به مطالعه سن باالي 
خواندن و نوشتن و عدم سکونت در خانه سالمندان بود. همچنین 
معیارهاي خروج از مطالعه عدم موافقت کتبی جهـت شـرکت در   
پژوهش و عدم توانایی خواندن و نوشتن بود. اطالعات مورد نیاز 

عایت اصل رازداري و دریافت رضایت نامه کتبی توسط چهار با ر
پرسشنامه جمع آوري شد. 

ایـن پرسشـنامه توسـط    : پرسشنامه صفات شخصیت

Costa & McCrae       سـاخته شـد. ایـن ابـزار یـک آزمـون

سوالی) می باشد. در 44سوالی و 60شخصیتی با دو فرم کوتاه (
د که پـنج عامـل   سوالی استفاده ش44این پژوهش از فرم کوتاه 

اصـلی روان رنجورخـویی، بـرون گرایـی، پـذیرش، ســازگاري و      

پاسـخ  پرسشـنامه ایند. دراوظیفه شناسی را مورد ارزیابی قرار د
هر گویه با استفاده از مقیاس درجه اي لیکـرت از یـک تـا پـنج     

=کامال موافقم) نمره گذاري می شود. نمـره  4=کامال مخالفم، 0(
نمره گویه هـاي سـازنده آن مقیـاس و    مقیاس ها با جمع کردن 

Costa & McCraeمیانگین گرفتن از آنها بدست می آید. 

مقیــاس هــاي روان  پایــاییبــا روش آلفــاي کرونبــاخ   
رنجورخویی، برون گرایی، پذیرش، سازگاري و وظیفه شناسی را 

ــب ــه ترتی ــد90/0و 86/0، 76/0، 78/0، 90/0ب ــزارش کردن گ

عامل هاي مذکور را بـه ترتیـب  پایاییو همکارانشکري. )22(
ـ در ا. )23(گزارش کردند79/0و 79/0، 80/0، 75/0، 83/0 نی

کرونبـاخ محاسـبه شـد   يبـه روش آلفـا  پایـایی بیمطالعه ضرا
.)1(جدول 

ایـن پرسشـنامه توسـط    : پرسشنامه جهت گیري مـذهبی 

Allport & Ross گویـه اسـت. در   21ساخته شد که داراي

بـراي سـنجش جهـت    12تـا  1سوالی عبـارات  21این مقیاس 
جهـت گیـري درونـی    21تا 13گیري بیرونی مذهبی و عبارات 

پاسخ هر گویـه بـا اسـتفاده از    ابزاردر این مذهبی را می سنجد.
مقیاس درجه اي لیکرت نمره گذاري می شود. نمره هر مقیـاس  

هاي سازنده آن مقیاس به دسـت مـی   با جمع کردن نمره گویه

هر چه نمره آزمودنی در یک مقیاس بیشتر باشد به میـزان  آید و 
ملکی و همکـاران پایـایی   .)11(بیشتري داراي آن ویژگی است

جهت گیري مذهبی درونی و جهت گیري مذهبی بیرونـی را بـا   
گـزارش کردنـد  79/0و 81/0بـه ترتیـب  نبـاخ وآلفاي کرروش 

کرونبـاخ  يآلفـا بـه روش پایـایی بیمطالعه ضـرا نیدر ا. )24(
.)1(جدول محاسبه شد

Rotterایـن پرسشـنامه توسـط    : پرسشنامه منبع کنتـرل 

گویه است که هر ماده داراي یک جفت 29ساخته شد که داراي 
ایـن آزمـون ارتبـاطی بـا هـوش و      باشـد.  سوال (الف و ب) می

و جنسیت ندارد و بـراي سـنجش منبـع کنتـرل در بزرگسـاالن     
را بـا  پایـایی منبـع کنتـرل    Rotterتهیه شده است. سالمندان

همچنین ابراهیمی .)25(گزارش کرد86/0روش آلفاي کرونباخ 
و 73/0بازآزمـایی منبـع کنتـرل راتـر را بـا روش     پایـایی قوام 

81/0با استفاده از روش دونیمه کردن آن را اعتبارصبوري مقدم 
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يبه روش آلفـا پایاییبیمطالعه ضرانیدر ا).26گزارش کرد (
.)1(جدول کرونباخ محاسبه شد

: ایـن پرسشـنامه   زناشویی انریچت رضایهپرسشنام

طراحی شده است که فرم اصلی Olson & Fowersتوسط 

سـوالی اسـت. در ایـن    47سوالی و فرم کوتاه آن 115این ابزار 
پژوهش از فرم کوتاه آن استفاده شـد. ایـن ابـزار بـا اسـتفاده از      

=کـامال مخـالفم،   1(مقیاس درجـه اي لیکـرت از یـک تـا پـنج      
. حداکثر نمره آزمودنی در ) نمره گذاري می شود=کامال موافقم5

، 13، 12، 11، 8، 6، 4است. ضمنا سواالت 235این ابزار برابر با 
14 ،15 ،16 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،30 ،31 ،32 ،33 ،
ــورت  47، 46، 45، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 35 ــه صـ بـ

آن را با روش آلفاي پایاییمعکوس نمره گذاري می شوند. آنان 
92/0آن را با پرسشنامه سازگاري زوجین اعتبارو 95/0خ کرونبا

آن را با روش آلفاي پایاییخواجوي). همچنین 2گزارش کردند (
پایـایی بیمطالعه ضـر نیدر ا).26گزارش کرد (89/0کرونباخ 

.)1(جدول کرونباخ محاسبه شديبه روش آلفا

بـه طـور   زمان تکمیل کردن پرسشنامه هـا بـراي هـر فـرد    
دقیقه بود. در نهایـت داده هـا بـا روش هـاي     40حدود میانگین

همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند 

استفاده شد.SPSS-19و براي این منظور از نرم افزار 





یافته ها

زن سالمند شهر پیشوا با دامنـه سـنی   130شرکت کنندگان 
پیش از انجـام  سال بودند. 97/70سال با میانگین سنی 78-65

تحلیل سوال هاي پژوهش به روش رگرسیون گام به گام، پیش 
فرض هاي رگرسیون مورد ارزیـابی قـرار گرفـت. نتـایج آزمـون      

ادار نبود اسمیرنوف براي هیچ یک از متغیرها معن–کولموگروف 

که این یافته حاکی از آن است که فرض نرمال بودن براي همه 
) VIFهمچنین مقدار عامل تورم واریانس (متغیرها برقرار است. 

براي همه متغیرهاي پیش بین تقریبا برابر با یک می باشد که از
فاصله بسیار زیادي دارد، بنـابراین فـرض هـم خطـی بـودن      10

برابر 1واتسون–عالوه بر آن مقدار دوربین چندگانه رد می شود. 

، بنــابراین فــرض داردفاصــله 4و 0از مــی باشــد کــه 06/1بــا 
با توجه به نکاتی کـه ذکـر   همبستگی پسماندها نیز رد می شود.

شد پیش فرض هاي استفاده از رگرسـیون وجـود دارد. بنـابراین    
کرد. براي تحلیل می توان از روش رگرسیون گام به گام استفاده

براي بررسی روابط میان متغیرها میـانگین، انحـراف   1در جدول 
ی متغیرهـاي پـژوهش ارائـه شـده     استاندارد و ضرایب همبسـتگ 

است.

1 . Durbin-Watson
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)n=130همبستگی متغیرهاي پژوهش (معیار و ماتریسمیانگین، انحراف .1ل جدو

MSD12345678910متغیر
. روان1

رنجورخویی
72/336/183/0

79/0-19/0*17/345/1. برون گرایی2
37/078/0**- 32/0**38/309/1. پذیرش3
28/081/0**15/0-17/0*26/304/1. سازگاري4
17/080/0*35/0**19/0- 96/326/116/0. وظیفه شناسی5
. جهت گیري 6

مذهبی درونی
97/283/009/0**28/0 -11/014/0**32/077/0

. جهت گیري 7
مذهبی بیرونی

09/388/011/016/0*17/0-08/0 -*18/0-17/079/0

. منبع کنترل 8
درونی

19/1395/209/0 -12/007/0**26/0**25/013/015/0 -75/0

. منبع کنترل 9
بیرونی

81/1681/3*17/0**24/016/014/0*17/0-12/0 -**27/011/072/0

. رضایت 10
زناشویی زنان

17/398/0**31/0 -**23/011/0*18/0**44/0**33/019/0*21/015/0 -85/0

*p<0.05              **p<0.01

روان رنجورخـویی بـا   کـه نشـان داد 1ي جـدول  هـا یافته
رضایت زناشویی زنان سـالمند رابطـه منفـی و معنـادار و بـرون      
گرایی، سازگاري، وظیفه شناسی، جهت گیري مـذهبی درونـی و   
منبع کنترل درونی با رضایت زناشویی زنان سالمند رابطه مثبـت  

سـالمند سایر متغیرها با رضایت زناشویی زنـان و معنادار داشتند. 
سـالمند روان  نداشتند. این بدان معنا است افـراد رابطه معناداري

رنجورخو از رضـایت زناشـویی پـایین تـري برخوردارنـد و افـراد       
سالمندي که داراي ویژگی هاي برون گرایی، سازگاري، وظیفـه  

شناسی، جهت گیري مذهبی درونی و منبع کنترل درونی هستند 
از رضایت زناشویی باالتري برخوردارند.

اکی از آن است که روان رنجورخویی با بـرون  سایر روابط ح
گرایی، پذیرش، سازگاري رابطه منفی و معنادار و با منبع کنتـرل  
بیرونی رابطه مثبت و معنادار، برون گرایـی بـا پـذیرش و منبـع     
کنترل بیرونی رابطه مثبت و معنادار و با جهـت گیـري مـذهبی    

وظیفـه  درونی رابطه منفـی و معنـادار، پـذیرش بـا سـازگاري و      
شناسی رابطه مثبت و معنادار و با جهت گیـري مـذهبی بیرونـی    
رابطه منفی و معنادار، سازگاري با وظیفه شناسی و منبع کنتـرل  
درونی رابطه مثبت و معنادار و وظیفه شناسـی بـا جهـت گیـري     
مذهبی درونی و منبع کنترل درونی رابطه مثبـت و معنـادار و بـا    

کنترل بیرونی رابطه منفـی و  جهت گیري مذهبی بیرونی و منبع
معنادار داشتند. همچنین جهت گیري مـذهبی بیرونـی بـا منبـع     

سـایر متغیرهـا بـا    کنترل بیرونی رابطه مثبت و معنـادار داشـت.   

یکدیگر رابطه معنادار نداشتند.
براي بررسی اینکه کدامیک از متغیرهاي صفات شخصـیت،  

رضـایت  جهت گیري مذهبی و منبع کنتـرل تـوان پـیش بینـی     
زناشویی زنان سالمند را دارد از رگرسیون گام به گام استفاده شد 

ارائه شده است.2که نتایج آن در جدول 
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. نتایج تحلیل رگرسیون با مدل گام به گام2جدول 

احتمالFdf1df2تغییر Rتغییر RR2بینپیشمتغیرمدل

44/0193/0193/031/631128001/0وظیفه شناسی1

57/0324/0131/047/101127002/0و جهت گیري مذهبی درونیوظیفه شناسی2

63/0396/0072/009/81126005/0، جهت گیري مذهبی درونی و روان رنجورخوییوظیفه شناسی3

تـوان بیشترین شناسیوظیفه یافته ها نشان داد که در مدل اول 
داشـته اسـت.   سـالمند را در پیش بینی رضایت زناشـویی زنـان  

بـوده و  44/0ضریب همبستگی این متغیر با رضـایت زناشـویی   
درصد از تغییرات رضـایت زناشـویی  19این متغیر توانسته حدود 

وظیفـه  را پـیش بینـی کنـد. در مـدل دوم پـس از      زنان سالمند
درونـی وارد معادلـه شـده اسـت.     ، جهت گیري مـذهبی  شناسی

بوده و 57/0ضریب همبستگی این دو متغیر با رضایت زناشویی
درصد از تغییرات رضایت زناشـویی  32این دو متغیر توانسته اند 

را پیش بینی کنند. ورود متغیر جهت گیري مـذهبی  سالمندزنان
درصد توان پیش بینی را افزایش 13درونی توانسته است حدود 

روان د. در مدل سوم سومین متغیـري کـه وارد معادلـه شـده     ده
است که با ورود این متغیر، ضریب همبسـتگی ایـن   رنجورخویی

شده است و این سـه متغیـر   63/0سه متغیر با رضایت زناشویی 
زنـان  درصد از تغییرات رضـایت زناشـویی  39توانسته اند حدود 

توانسـته  جورخوییروان رنرا پیش بینی کنند. ورود متغیر سالمند
همچنـین  درصد توان پیش بینی را افزایش دهـد. 7است حدود 

براي بررسی اینکـه کـدامیک از متغیرهـاي صـفات شخصـیت،      
جهت گیري مذهبی و منبع کنترل پیش بینی کننده قـوي تـري   
براي پیش بینی رضایت زناشویی زنان سالمند هستند از ضـرایب  

ارائـه  3تایج آن در جدول رگرسیون گام به گام استفاده شد که ن
شده است.

ضرایب استاندارد و غیراستاندارد در معادله رگرسیون با مدل گام به گام. 3جدول

مدل
متغیر پیش بین

ضرایب رگرسیون
T

مقدار 
احتمال

Betaاستاندارد شدهخطاي انحراف استانداردßغیر استاندارد

27/132/0472/0968/3001/0شناسیوظیفه 1

2
39/136/0489/0861/3001/0وظیفه شناسی

384/021/0172/0828/1002/0جهت گیري مذهبی درونی

3
24/132/0469/0875/3001/0وظیفه شناسی

387/020/0168/0935/1002/0جهت گیري مذهبی درونی
005/0- 371/1- 28/0134/0- 684/0روان رنجورخویی

بـا  وظیفه شناسیبا قبول ترتیب ورود متغیرها در مدل سوم 
بیشـترین سـهم را در پـیش بینـی     469/0بتاي استاندارد معادل 

داشته، سپس جهت گیري زنان سالمندتغییرات رضایت زناشویی
ي در مـوثر نقـش  168/0مذهبی درونی با بتاي استاندارد معادل 
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روان و در نهایت پیش بینی رضایت زناشویی زنان سالمند داشته
و مـوثري در  منفـی نقش -134/0با بتاي استاندارد رنجورخویی

داشته است.سالمندپیش بینی رضایت زناشویی زنان

بحث و نتیجه گیري

هـاي مؤلفهاز میانکهبودنتایج مطالعه حاضر حاکی از آن 
روان رنجورخویی با رضایت زناشویی زنانتنهاشخصیتصفات 
بــرون گرایــی، هــايمؤلفــهورابطــه منفــی و معنــادار ســالمند

رابطه سالمندسازگاري و وظیفه شناسی با رضایت زناشویی زنان
مثبت و معنادار داشتند. عالوه بر آنها پذیرش با رضایت زناشویی 

رابطه معناداري نشان نداد. این یافته با یافتـه هـاي   سالمندزنان
در تبیین یافتـه هـاي   ).6-10(بسیاري از پژوهش ها همسو بود 

ذکر شده باید گفت افراد روان رنجورخو نسـبت بـه سـایر افـراد     
ا بیشتر تجربه می کنند و عالوه بر آن وقایع وقایع زندگی منفی ر

را منفی تر ارزیابی می کنند، زیرا آنان خود را در شـرایطی قـرار   
می دهند که خودپنداره منفی خود را تقویت کنند. هر چـه افـراد   
روان رنجورخو این شرایط را بیشتر تجربه کنند، رضایت زناشویی 

ا و سازگار وقایع زندگی پایین تري دارند. در مقابل افراد برون گر
مثبت را بیشتر تجربـه مـی کننـد و چنـین تجربـه اي احسـاس       

رضایت بیشتر را در آنان ایجاد می کند. تبیین دیگر اینکـه افـراد   
برون گرا و سازگار دوستان بیشتري دارند و اکثر اوقات خود را در 
جمع دوستان سپري کرده و انگیزه بیشتري براي برقراري روابط 

ه با دوستان دارند و به همین دالیل نگـاه خـوش بینانـه    صمیمان
تري به زندگی دارند و از همسري که دارنـد، احسـاس رضـایت    

یان پذیرش و رضایت زناشویی رابطهبیشتري می کنند. م

معناداري مشاهده نشد که این یافته با اکثر پژوهش ها همخوان 
که میان پـذیرش  است. این یافته را اینگونه می توان تبیین کرد 

با خالقیت و تفکر واگرا رابطه مثبتی وجود دارد و این امر باعـث  

می شود که پذیرش مانند یک شمشیر دو لبه عمل کند و باعـث  
شود یک فرد از همسري که دارد احساس رضایت بکند یا نکنـد.  
در نهایت اینکه وظیفه شناسی با رضایت شغلی ارتبـاط مثبـت و   

ین یافته منطقی به نظر می رسد چون کـه  معناداري نشان داد. ا
افراد وظیفه شناس تمایل زیـادي بـراي انجـام کارهـاي خـود و      
وظایف محوله به نحو احسن دارنـد و ایـن امـر باعـث افـزایش      
شانس آنان براي دریافت پاداش و تقـدیر از سـوي همسـر مـی     
شود. این امر در درجه نخست باعث افزایش احسـاس احتـرام و   

هایت باعث افزایش رضایت زناشویی می شود.کمال و در ن

جهت گیري مـذهبی درونـی و   کهنشان دادنتایج همچنین 
کـه  رابطه مثبت داشـتند سالمند بیرونی با رضایت زناشویی زنان 

رابطه جهت گیري مذهبی درونی برخالف جهت گیري مـذهبی  
پژوهش هـا در ایـن زمینـه    اکثراین یافته با بیرونی معنادار بود.

این یافته باید گفـت افـراد داراي   در تبیین).12-15(و بود همس
گیـري  جهـت بـرخالف افـراد داراي   گیري مذهبی درونـی جهت

خود را در مقابل مشـکالت و رویـدادهاي تـنش    مذهبی بیرونی
زاي زندگی تنها نمی دانند و آنها باور دارند که خـدا یـار و یـاور    

ساطت خدا حل می مشکالت خود را با کمک و یا با وآنهاست و

کنند. شاید ظاهر امر این طور باشد که این گروه از انسان ها هم 
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گرایش بیرونی دارند، اما این طور نیست. آنها معتقد نیسـتند کـه   
خدا مشکالتشـان را حـل مـی کنـد، بلکـه معتقدنـد حمایـت و        

برسـند و  دهـد تـا بـه اهدافشـان    پشتیبانی خدا به آنان نیرو می
نند و در نهایت این امـر باعـث مـی شـود     مشکالتشان را حل ک

احساس رضایت بیشتري از روابط زناشویی خود داشته باشند.

منبع کنترل درونی نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که
رابطه مثبـت و معنـادار و منبـع    سالمندبا رضایت زناشویی زنان

يرابطـه معنـادار  سالمند کنترل بیرونی با رضایت زناشویی زنان 
-20و 16(همسو بودپژوهش هااکثرکه این یافته باشان نداد ن

در تبیین این یافته باید گفت بر اساس نظریه راتر افـراد بـا   .)18
منبع کنترل درونی معتقدند که تقویت کننـده هـا تحـت کنتـرل     

آنان تعیین کننده ها و توانایی هايآنان است و در نتیجه مهارت
رفتارشان است. در مقابل افراد با منبـع کنتـرل بیرونـی تقویـت     

به همین دلیل کننده را ناشی از شانس و بخت و اقبال می دانند.
افراد داراي منبع کنترل درونی برخالف افراد داراي منبع کنتـرل  
بیرونی از روابط خود با دیگران به ویژه روابط زناشویی احسـاس  

پیامدهاي اسـنادي بـه منبـع کنتـرل     می کنند. همچنینرضایت 
درونی و بیرونی تعیین کننده سازگاري اجتماعی، تعامالت میـان  
فردي، رفتار سازگارانه و حل مسـائل فـردي و اجتمـاعی اسـت.     

هاي اسـنادي (منبـع کنتـرل    در تبیین ارتباط سبکعالوه بر آن
عنوان کرد، درونی و بیرونی) با رضایت زناشویی می توان چنین

افرادي که در آزمون کنترل درونی امتیاز باالیی می گیرند، کمتر 
-از کسانی که به نقش شانس معتقدند دچار مشکالت روانی می

شوند و تحت شرایط فشارآور زندگی کمتر فرسـوده مـی شـوند.    
آنان برخالف کسانی که منبع بیرونی دارند در برابر شکست هاي 

ی کنند و در نهایت این امـور باعـث   مکرر احساس درماندگی نم

احساس رضـایت بیشـتري از روابـط زناشـویی     آنانمی شود که 

منبـع کنتـرل   دارايد. تبیین دیگر اینکه افرادي نخود داشته باش
درونی از اعتمـاد بـه نفـس، خودکارآمـدي و تـوان حـل مسـاله        

از خـود تصـور   آنانباالتري برخوردارند و این امر باعث می شود 
ري داشته باشند و به احتمال بیشتري از سوي همسـران  مثبت ت

از آنـان در نهایت باعث می شود امورخود تشویق شوند که این 
همسر خود احساس رضایت بیشتري کنند.

در این مطالعـه مشـخص شـد در یـک مـدلی کـه صـفات        

شخصیت، جهت گیري مذهبی و منبع کنترل به طـور همزمـان   
زنـان سـالمند رقابـت نماینـد،     براي پیش بینی رضایت زناشویی 

وظیفه شناسی، جهت گیري مذهبی درونی و روان رنجورخـویی  
موثرترین متغیرها در پیش بینی رضایت زناشـویی زنـان سـالمند    
هستند. در این مدل وظیفه شناسـی بـاالترین وزن اسـتاندارد را    
داشت. پس آنچه که در پیش بینـی رضـایت زناشـویی در زنـان     

ي ایفا مـی کنـد در وهلـه نخسـت وظیفـه      سالمند نقش عمده ا
شناسی است یعنی اینکه فرد به چه میزانی کارهاي محول شـده  

بـه انـدازه   هـا مؤلفـه را به موقع و به نحو احسن می دهد. سایر

وظیفه شناسی نقش موثري ایفا نکردند. این یافته بـه نظـر مـی    
بـا  در ایـن مطالعـه  رسد سهم منحصر به فرد این مطالعه باشـد. 

اینکه منبع کنترل درونی با رضایت زناشویی زنان سالمند رابطـه  
منبع کنتـرل  مثبت و معناداري داشت، اما هیچ یک از متغیرهاي

در پیش بینی رضایت زناشویی نداشـتند.  سهمیدرونی و بیرونی 
از آنجـایی کـه در تحلیـل از    در تبیین این یافته می توان گفـت 

اده شده است، متغیرها به ترتیب روش رگرسیون گام به گام استف
سهمی که در پیش بینی دارند وارد معادله می شوند و متغیرهاي 
بعدي اگر توان افزایش پیش بینی را داشـته باشـند، وارد معادلـه    
می شوند و اگر چنین توانی نداشته باشند، وارد معادله نمی شوند

. ته استکه متغیر منبع کنترل توانایی افزایش پیش بینی را نداش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jg

n.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 13

https://jgn.medilam.ac.ir/article-1-102-en.html


1394بهار3شماره دوره اولري سالمندان                    پرستافصلنامه

31

منبـع کنتـرل درونـی و بیرونـی تـا      تبیین دیگر اینکـه همچنین 
ند وحدودي با جهت گیري مذهبی درونی و بیرونی همپوشی دار

چون متغیر جهت گیري مذهبی درونی وارد معادله شده است، لذا 
متغیر منبع کنترل درونی فرصتی براي ورود به معادله رگرسـیون 

پیـدا  ایت زناشویی زنان سـالمند و افزایش توانایی پیش بینی رض
نکرده است.
و مهم تـرین محـدودیت ایـن مطالعـه اسـتفاده از      نخستین

روش همبستگی است. لذا روابط کشف شـده را نمـی تـوان بـه     
عنوان روابط علی فرض کرد. شاید این روابط ناشی از اثـر سـایر   
متغیرها باشد. محدودیت دیگر مطالعه حاضر استفاده از ابزارهاي 

پاسخ خودگزارش دهی است. بسیاري از این ابزارها ممکن است
هایی را جمع آوري کنند که دیگران فکر می کنند بایـد درسـت   
باشد. افراد ممکن است خویشتن نگري کـافی نداشـته باشـند و    
مسئوالنه به گویه ها پاسخ ندهند. محدودیت دیگـر را نیـز مـی    
توان محدود بودن پژوهش به زنان شهر پیشوا دانست کـه ایـن   

ا به این جامعه محدود می امر قدرت تعمیم دهی این نتایج را تنه
کند و در تعمیم دادن نتایج به زنان سایر شـهرها و مـردان بایـد    
احتیاط کرد. با توجه به یافته هاي به دست آمـده پیشـنهاد مـی    

برنامه ریزان، درمانگران و مشـاوران بایـد بـه نشـانه هـاي      شود 
متغیرهاي مذکور توجه کرده و بـر اسـاس آنهـا برنامـه هـایی را      

. بحـث پـژوهش   بود رضایت زناشویی زنان طراحی کنندبراي به
در زنان سایر شهرها و مردها مـی توانـد زمینـه جدیـدي بـراي      

مطالعه باشد. آیا رضایت زناشویی این افراد با افراد مورد مطالعـه  
در پژوهش حاضر متفاوت هستند؟ به هر حال به نظر مـی رسـد   

.پژوهش هاي بیشتري باید در این زمینه صورت گیرد

تقدیر و تشکر

در پایان از کلیه سالمندان شهر پیشوا که ما را در انجام ایـن  
پژوهش حمایت کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می شود.
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