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خالصه

در  نیزوج یتیشخص يهایژگینقش و تیدر مطالعات مختلف بر اهم:مقدمه

اما به علت وجود  تشده اس دیتاک اریبس ییزناشو يو سازگار يمندتیرضا

و نوع  زانیراجع به م ،گذشته يهاموجود در پژوهش يهایدگیچیو پ هاتناقض

پژوهش  ،ییزناشو يمندتیو رضا ییگرابرون یتیشخص یژگیو نیب يرابطه

 نیب يرابطهاثر ياندازه، لیفراتحل روشبر آن است تا با استفاده از  رحاض

  .دینما يریگرا اندازه ییزناشو يمندتیو رضا ییگرابرون یتیشخص یژگیو

پژوهش که از لحاظ  12پژوهش مرتبط،  20نیب در این مطالعه،: کارروش

 ستیلچک(مورد قبول بود،  انتخاب و با استفاده از ابزار پژوهش  یشناختروش

پژوهش  نیحجم کل نمونه ا. ها انجام گرفتآن يبر رو لیفراتحل) لیفراتحل

  .آمداندازه اثر از آن به دست  12کننده بود و شرکت 2535شامل 

 و نیزوج ییگرابرون انیم يپژوهش نشان داد اندازه اثر رابطه نتایج: هایافته

اندازه اثر،  زانیم نیا). P<001/0(باشد  یم 24/0برابر با  ییزناشو يمندتیرضا

  .شده است یابیارز ،نییمطابق با جدول کوهن در حد متوسط پا

 یتیشخص یژگیآمده، ودست ه اندازه اثر ب زانیبا توجه به م:گیرينتیجه

دارد و   ییزناشو يمندتیبا رضا يداریارتباط معن ،نیدر زوج ییگرابرون

 ییزناشو تیرضا ،متوسط زانیگرا به مبرون نیرسد زوجیبه نظر م نیبنابرا

  .دارند يشتریب

  مندي زناشویی، فراتحلیلگرایی، رضایتبرون:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، کمال روان يدانشکده يافرادي که ما را در انجام این پژوهش یاري رساندند، از جمله مسئولین محترم کتابخانه تماماز 

.تشکر و سپاسگذاري را به عمل می آوریم
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مقدمه

ي زناشویی پایدار و بنیادین بستگی استحکام خانواده به ازدواج و رابطه

دارد، یعنی هرگونه تزلزل و سستی در رضایت زناشویی
1

، افزون برآن که 

خانواده را نیز در کند، بقا و دوام ها را مختل میآرامش روانی زوج

وینچ). 1(دهد معرض خطر قرار می
2

مندي ، بر این باور است که رضایت

زوجی انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظاراست، یعنی 

انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آن چه در زندگی 

را به عنوان  ییزناشو تیرضا ،از محققان یبعض). 1(کند خود تجربه می

- یممختلف مورد مالحظه قرار يمتشکل از اجزا يچندبعد ریتعب کی

کريکاستا و مک ).3(دهند
3

تواند از ، معتقدند که روابط زناشویی می

هاي شخصیت، ها رگهترین آنعوامل مختلف اثر پذیرد، برخی از مهم

 هاي هیجانی، ارتباطی، تجربی، بازخوردي و انگیزشی فرد هستندسبک

  ).3(اند که در طی زمان، ثابت، فرض شده

یی زناشو تیرضا ینیبشیپ يبرا یمختلف يهاریجا که از متغاز آن

 يدر نوع برقرار ریدرگ يشده است، پژوهشگران عناصر فرد استفاده

 ریبه تاث یها توجه خاصآن. اندکرده یبررس زیرا ن فردي نیارتباطات ب

 ی،تیدر مورد صفات شخص قیتحق. اندداشته تیبر رضا یتیصفات شخص

قبل از ازدواج دارد  يکنندهینیبشیپ عوامل در مطالعات یطوالن يسابقه

 طیها و شراتیاست که در سراسر موقع يال که ازدواج رابطهیدل نیبه ا

 نیزوج یتیشخص يهایژگیاز و ییزناشو يسازگار زیماند و نیماندگار م

- ترین تصمیماز آن جا که انتخاب همسر، یکی از مهم ).4(ردیپذیم ریتاث

کند که شود، اهمیت مسئله ایجاب میهایی است که در زندگی گرفته می

تري عالوه بر عوامل بیرونی به عوامل زیربنایی نظیر با کنکاش عمیق

  .هاي شخصیتی نیز توجه شودویژگی

 يهاتیاست که در موقع يو ماندگار داریشامل صفات پا تیشخص

نشان داده است  تیشخص یجهان یابیارز. دهدیمختلف خود را نشان م

 يهایژگیبا و یراض يهازوج انیدر م یتیشخص يهایژگیکه و

اند نشان داده قاتیتحق. متفاوت هستند ی،ناراض يهازوج انیم یتیشخص

).5(باشد یمرتبط م ییزناشو تیضابا ر یبه طور کل تیکه شخص

شخصیت را متشکل از پنج عامل اصلی نوروزگراییکرا، کاستا و مک
4

 ،

گراییبرون
5

پذیري، تجربه
6

پذیري، توافق
7

شناسیو وظیفه 
8

. عنوان کردند 

جویی، ي اضطراب، تنش، ترحمنوروزگرایی، به تمایل فرد براي تجربه

                                                
1Marital Satisfaction
2Winch
3Costa and McCrea
4Neuroticism
5Extraversion
6Openness
7Agreeableness
8Conscientiousness

- برون. گرددوري، افسردگی و عزت نفس پایین برمیخصومت، تکانش

طلبی، پرانرژي بودن و براي مثبت بودن، جراتگرایی، به تمایل فرد 

پذیري، به تمایل فرد براي کنجکاوي، تجربه. گرددصمیمیت اطالق می

. شودپذیري و خردورزي گفته میعشق به هنر، هنرمندي، انعطاف

همسازي، به تمایل فرد براي بخشندگی، مهربانی، سخاوت، همدلی و 

به شناسی،وظیفه. شودمی دوستی و اعتمادورزي مربوطهمفکري، نوع

- تمایل فرد براي منظم بودن، کارآمدي، قابلیت اعتماد و اتکا، خودنظم

).6(گردد مداري، منطقی بودن و آرام بودن برمیبخشی، پیشرفت

ابعاد پنج  انیرابطه م یبررس يها برامیاز پارادا یاز انواع مختلف محققان

هاي یافته. انداستفاده کرده یمیصم يرابطه کیدر  تیو رضا یعامل

هاي کنندهبینیدهد که عوامل شخصیتی از پیشها نشان میپژوهش

ي بین عوامل شخصیتی و وجود رابطه. تجربی رضایت زناشویی هستند

هاي طولی و مقطعی مختلف رضایت زناشویی زوجین با استفاده از طرح

و روابط  تیشخص يها بر روپژوهش جینتا .تایید شده است) 7- 12ُ(

 ییگرابرون ،يرنجورروان ،تیدهد که سه عامل شخصینشان م ییزناشو

و  نیتجارب زوج یچگونگ نییتع دررسد یبه نظر م یشناسفهیو وظ

دارند يشتریب تیاهم ییدر روابط زناشو طیها و شراتیبا موقع يسازگار

)13.(

است که  نیمطالعات ا نیدست آمده از اه ب افتهی نیدارتریو پا نیتريقو

سم  یی،در روابط زناشو و،هر دیا نیاز زوج کیباال در هر  يرنجورروان

 تیباال با رضا یشناسفهیدهد که وظینشان م جینتا ).14- 16(است

- از جامعه يادرجه ییگرابرون ).17- 20(مرتبط است شتریب ییزناشو

 ییگرابرون انیم يدر مورد رابطه قیتحق. مثبت دارد ریاست و تاث يریپذ

گرا فردي برون. را نشان داده است یمتناقض جینتا ییزناشو تیو رضا

آید، دوستان بسیار دارد، آمیز است، از مهمانی خوشش میاست که مردم

به سخن گفتن با دیگران نیاز دارد، میل ندارد در تنهایی چیزي بخواند یا 

است، کنجکاوي  مطالعه کند، مشتاق تحریک و هیجان است، خطرپذیر

کند، برانگیخته است، میل دارد کند، ناگهانی و نیندیشیده عمل میمی

دیگران را دست بیندازد، حاضرجواب است، تغییر و دگرگونی را دوست 

خواهد خوش و خندان باشد، بین است، دلش میخیال و خوشدارد، بی

از  پسندد، تمایل به پرخاشگري دارد، زودحرکت و کار را بیشتر می

هایش را ندارد و آدم چندان رود، توانایی مهار احساسکوره درمی

).21(پایداري نیست 

در  ییزناشو تیبا رضا ییگرامحققان گزارش دادند که برون یبرخ

 ایدار و یمعنریغ یهمبستگ گرانیکه د یدر حال. )15،18،20ُ(ارتباط بود

هاي چنین بررسیهم).17،22،23(را گزارش دادند رهایمتغ نیا نیب، یمنف

هاي شادکامی در کنندهبینیگرایی از پیشدیگر نشان دادند که برون
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اما با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت ) 23(شوند زوجین محسوب می

گرایی نه براي ها در برونبه این نتیجه دست یافتند که شباهت زوج

همچنین ، . ست و نه براي زنانشوهران با سازگاري زناشویی رابطه داشته ا

هاي شخصیتی در پژوهشی دیگر نشان دادند که شباهت بیشتر در ویژگی

گرایی، رضایت زناشویی منفی را در شناسی و برونبه ویژه صفات وظیفه

در پژوهشی براي بررسی نقش پنج ). 24(کند بینی میبین زوجین، پیش

مسن مشخص گردید  عامل بزرگ شخصیتی در سازگاري زناشویی افراد

داري براي سازگاري ي معنیکنندهبینیگرایی زوجین، پیشکه برون

هایی که در کشور انجام از جمله پژوهش). 25(زناشویی افراد مسن نیست 

، عطاري )27(زاده ، عبداهللا)26(هاي راستی توان به پژوهشگرفته می

، محمدزاده )29(، عسگري و همکاران )28(زاده و همکاران ، قلی)25(

، )32(، رضویه )31(، حسینی نسب و همکاران )30(ابراهیمی و همکاران 

، اشاره نمود که )34(، شاکریان و همکاران )33(جدیري و رسول زاده 

گرایی و رضایت زناشویی داري را بین بروني مثبت معنیوجود رابطه

 در پژوهش خود به این نتیجه) 35(گزارش کردند ولی جنتی جهرمی 

ي منفی گرایی با رضایت زناشویی رابطهدست یافت که بین عامل برون

، رازقی و همکاران )36(هاي احدي چنین در پژوهشوجود دارد، هم

گرایی با داري بین عامل بروني معنیرابطه) 24(، فاضل و همکاران )37(

.مندي زناشویی یافت نشدرضایت

موضوع و با توجه به نتایج  با مرور تحقیقات صورت گرفته پیرامون این

گرایی و رضایت ي بین برونمتفاوت و بعضی متناقض در خصوص رابطه

ي نوع و میزان زناشویی، می توان دریافت که هنوز تردیدهایی درباره

گرایی و رضایت زناشویی هم در کشور و هم ي بین برونواقعی رابطه

که انجام یک  رسدبنابراین به نظر می. خارج از کشور وجود دارد

فراتحلیل
1

- گرایی و رضایتي برونبه روشن ساختن مقدار واقعی رابطه 

یک راه ارزشمند براي در کنار هم . مندي زناشویی کمک خواهد کرد

قرار دادن نتایج متفرقه از تحقیقات مختلف، استفاده از فراتحلیل است که 

ر به رویکردي آماري براي یکپارچه کردن نتایج مستقل است و منج

تر و معتبرتر از نتایجی است که از یک شود که دقیقهایی میگیرينتیجه

فراتحلیل تکنیکی آماري است که به ). 38(آید تحقیق اولیه به دست می

ي پژوهشی خاصی، به ترکیب اندازه اثرهاي حاصل از انجام جاي فرضیه

 این روش به پژوهشگر امکان آزمایش. پردازدهاي مختلف میپژوهش

هاي مختلف مطرح شده و مورد دهد که در پژوهشاي را میفرضیه

آزمایش قرار گرفته اما نتایج مختلف و متضادي را به دست داده است 

)39.(

                                                
1Meta analysis

توانند ترین عواملی هستند که میاز آن جا که عوامل شخصیتی از مهم

خوانی نتایج بینی کنند و با توجه به ناهمرضایت زناشویی را پیش

هاي گذشته پیرامون این موضوع، پژوهش حاضر بر آن است تا پژوهش

ي با استفاده از الگوي پژوهشی فراتحلیل، نتایج تحقیقات انجام شده

ي کلی از نوع و مرتبط با موضوع درکشور را ترکیب نماید و یک نتیجه

تر این رابطه را به دست آورد تا به این سئوال پاسخ میزان واقعی و دقیق

تواند رضایت گرایی زوجین به چه میزان میطور کلی برون دهد که به

  .بینی نمایدزناشویی آنان را پیش

  کارروش

در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن از روش فراتحلیل با 

فنون هانتر و اشمیت که . رویکرد هانتر و اشمیت استفاده شده است

شناسی صنعتی و سازمانی انشود، از روآزمون تامین اعتبار نیز نامیده می

شود که هدف میفراتحلیل به فنون آماري اطالق). 40(بیرون آمده است 

- با روش فراتحلیل می. هاي مستقل استسازي نتایج پژوهشآن یکپارچه

اي میان ها را با یکدیگر ترکیب کرد و روابط تازهتوان نتایج پژوهش

: اصلی فراتحلیل عبارتند ازاهداف ). 41(هاي اجتماعی کشف کرد پدیده

ها به اي از مطالعات و ترکیب اینارزیابی نیرومندي روابط در دامنه

هاي صورت یک نمایانگر کلی روابط، ارزیابی اثرگذاري ویژگی

بر نیرومندي ) نوع نمونه، نوع روش و غیره(مختلف مطالعات مرتبط 

.روابط به دست آمده از مطالعات

ست که با بررسی نتایج حاصل از اجراي فراتحلیل حاضر بر آن ا

ي میزان ي کلی در زمینههاي مختلف، در کنار هم، به یک نتیجهپژوهش

مندي زناشویی دست گرایی با رضایتي ویژگی شخصیتی برونرابطه

.یابد

هاي جستجوي پایگاه - 1: باشدانجام این فراتحلیل شامل مراحل زیر می

هاي قابل شمول و وارد کردن پژوهش ها وبررسی پژوهش - 2اطالعاتی، 

تعیین اندازه اثر هر  - 3کارگیري معیارهاي روشن، حذف مابقی با به

ها براي رسیدن به یک برآورد ترکیب اندازه اثرهاي پژوهش - 4تحقیق، 

داري مطالعات به دست آوردن سطح معنی - 5ي مورد نظر، کلی از رابطه

هاي رهاي مطالعات با ویژگیي اندازه اثمقایسه -6ترکیب یافته و 

.مختلف

-ي آماري این پژوهش، مقاالت چاپ شده در مجالت علمیجامعه

هاي کارشناسی ارشد است که از نامهپژوهشی معتبر کشور و نیز پایان

هاي جستجوي پژوهش. شناختی، شرایط الزم را دارا بودندلحاظ روش

هاي ویی، ویژگیمندي زناشرضایت هایی نظیرمورد نظر با کلیدواژه

- در پایگاه گرایی،برون و)NEO(عاملی شخصیت 5شخصیتی، آزمون 

، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهیهاي اطالعاتی ایرانی از جمله 
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بانک ،پایگاه استنادي علم جهان اسالمپایگاه مجالت تخصصی نور، 

میان از . انجام شد... و مرجع دانش سیویلیکا ر،اطالعات نشریات کشو

هاي الزم هایی که از ویژگیهاي انجام شده در ایران، پژوهشپژوهش

جهت درون گنجی در فراتحلیل برخوردار بودند، مورد بررسی قرار 

.گرفتند

 -1: هاي درون گنجی براي این فراتحلیل عبارت بود ازمالك

سازي، روش همانند فرضیه(برخورداري از شرایط الزم روش شناختی 

گیري، پایایی و روایی ي آماري، حجم نمونه، روش نمونهعهتحقیق، جام

ي بررسی رابطه(تناسب موضوع  - 2) هاي آماري مناسبابزارها، روش

. استفاده از طرح همبستگی - 3) گرایی و رضایت زناشوییبین برون

هایی که شرایط فوق را دارا نبودند از این فراتحلیل، بنابراین، پژوهش

  .حذف گردیدند

پژوهش که شرایط الزم را دارا 12پژوهش موجود،  22این مبنا از بین بر 

ي این حجم نمونه. اندازه اثر به دست آمد 12بودند استفاده شده و 

نفر بود و جمعیت آن را  زنان و مردان متاهل تشکیل  2535پژوهش شامل 

.دادندمی

همبستگی در پژوهش حاضر یافته هر مطالعه به یک اندازه اثر استاندارد 

هاي اثر ي بعد حجم یا اندازهپیرسون تبدیل شده است و در مرحله

اند و یک اندازه یا حجم اثر کلی مطالعات متعدد با یکدیگر ترکیب شده

ي میزان یا درجه حضور دهندهاندازه اثر، نشان. به دست آمده است

ي تر باشد، درجهاي در جامعه است و هرچه اندازه اثر بزرگپدیده

بر اساس جدول خطوط راهنماي کوهن، ). 36(ضور پدیده بیشتر است ح

به ترتیب کوچک، متوسط  rبراي شاخص   5/0، 3/0، 1/0هاي اثر اندازه

.شودو بزرگ ارزیابی می

آوري اطالعات در این فراتحلیل عبارتند ابزار استفاده شده براي جمع

  :از

  ابزار پژوهش

مورد پژوهش ایرانی که  12:هاي مربوط به موضوعپژوهش- الف

  .ها و شرایط الزم براي ورود به فراتحلیل را در برداشتندمالك

هاي مورد از آن براي انتخاب پژوهش:لیست تحلیل محتواچک- ب

نظر و به دست آوردن اطالعات مورد نیاز براي انجام فراتحلیل از محتواي 

ژوهش مربوط پ 12هاي توصیفی لیست شامل مولفهها بود، این چکآن

عنوان پژوهش، اسامی پژوهشگران، : ها عبارتند ازاین مولفه. باشدمی

هاي داري آزمونها، حجم نمونه و سطوح معنیآوري پژوهشمنابع جمع

روش پژوهش درتمام پژوهش هاي (به کارگرفته شده، روش پژوهش 

ر د(ي مورد استفاده و میزان آن ، آماره)باشدحاضر از نوع همبستگی می

آوري ، نوع ابزارهاي جمع)باشدهمبستگی می rتمام موارد از نوع 

هاي مشخصات توصیفی پژوهش 1در جدول . اطالعات، پایایی ابزارها

  :انتخاب شده براي انجام فراتحلیل ارایه شده است

  

مندي زناشوییگرایی با رضایتي بین برونهاي انجام شده براي فراتحلیل رابطهمشخصات توصیفی پژوهش-1جدول

سال   نام پژوهشگر  عنوان پژوهش  

  اجرا

حجم 

  نمونه

سطح 

  داريمعنی

میزان   آماره

  آماره

پایایی   ابزار پژوهش

  ابزار

اصالح 

براي 

  پایایی

هاي شخصیتی بررسی رابطه بین ویژگی  1

مندي زناشوییبا رضایت

  عطا شاکریان

  همکارانو

1389  240  001/0  r  491/0  1 .ي رضایت زناشویی نامهپرسشMSI

 NEO-FFI)60ي شخصیت نامهپرسش. 2

  )سئوالی

1 .92/0  

2 .74/0  

72/0  

    

هاي شخصیتی و بینی ویژگیقدرت پیش  2

مندي زوجی سبک زندگی بر رضایت

  زنان پرستار شهر شیراز

  امین اهللا فاضل و

  همکاران

1389  140  5/0  r  15/0  1 .ي رضایت زناشویی نامهپرسشMSI

 NEO-FFI)60ي شخصیت نامهپرسش. 2

  )سئوالی

1 .93/0  

  

2 .77/0  

21/0  

هاي شخصیتی و رضایت نقش ویژگی  3

بر رضایت شغلی کارکنان زناشویی 

متاهل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر 

  شیراز

 47(ي رضایت زناشویی انریچ نامهپرسش. r  43/0  1  001/0  112  1389  اصغر رضویه

  )سئوالی

 NEO-FFI)60ي شخصیت نامهپرسش. 2

  )سئوالی

1 .93/0  

  

2 .77/0  

60/0  

بررسی رابطه رضامندي زناشویی با ثبات   4

  هیجانی

  جعفرجدیري و

کاظم رسول 

  زاده طباطبایی

1389  110  01/0  r  353/0  1 .50(ي رضایت زناشویی اسالمینامهپرسش 

  )سئوالی

  NEO-FFI)60ي شخصیت نامهپرسش. 22

1 .87/0  

  

2 .90/0  

35/0  

هاي بررسی و مقایسه رابطه میان ویژگی  5

مندي زناشویی در شخصیتی و رضایت

  زنان شاغل شهرکازرون

مهرداد جنتی 

  جهرمی

  همکارانو

1389  200  5/0  r09/0-  1 .47(ي رضایت زناشویی انریچ نامهپرسش 

  )سئوالی

 NEO-FFI)60ي شخصیت نامهپرسش. 2

1 .95/0  

  

2 .81/0  

11/0  
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  )سئوالی

عامل بزرگ شخصیت با  5رابطه   6

  رضایت زناشویی

  نرگس رازقی و

  همکاران

1388  200  5/0  r009/0  1 .47(ي رضایت زناشویی انریچ نامهپرسش 

  )سئوالی

 NEO-FFI)60ي شخصیت نامهپرسش. 2

  )سئوالی

1 .95/0  

2 .74/0  

012/0  

- هاي شخصیتی و سبکي ویژگیرابطه  7

هاي حل تعارض بین فردي با سازگاري 

زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد 

  اسالمی واحد تبریز

سید داوود 

وحسینی نسب

  همکاران

1388  325  001/0  r405/0  1.ي سازگاري زناشویی نامهپرسش

)LWMAT(  

 NEO-FFI)60ي شخصیت نامهپرسش. 2

  )سئوالی

1 .90/0  

  

2 .68/0  

66/0  

-NEOعامل شخصیتی 5بررسی رابطه   8

FFI با رضایت زناشویی  

زلیخا قلی زاده 

  و

  همکاران

1387  160  01/0  r26/0  1 .47(انریچ ي رضایت زناشویی نامهپرسش 

  )سئوالی

 NEO-FFI)60ي شخصیت نامهپرسش. 2

  )سئوالی

1 .93/0  

2 .81/0  

34/0  

هاي ي سبک اسناد و ویژگیرابطه  9

شخصیتی با رضایت از زندگی زناشویی 

  در پرستاران زن شهر ایالم

پرویز عسگري 

  و

  همکاران

1387  135  045/0  r17/0  1 .47(ي رضایت زناشویی انریچ نامهپرسش

  )سئوالی

 NEO-FFI)60ي شخصیت نامهپرسش. 2

  )سئوالی

1 .95/0  

  

2 .75/0  

23/0  

ي بین مشابهت و مکمل بودن در رابطه  10

ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با 

  رضایتمندي زناشویی

علی محمدزاده 

  ابراهیمی

  همکارانو

1387  174  01/0  r343/0  1 .47(ي رضایت زناشویی انریچ نامهپرسش 

  )سئوالی

 NEO-FFI)60ي شخصیت نامهپرسش. 2

  )سئوالی

1 .93/0  

  

2 .81/0  

34/0  

 47(ي رضایت زناشویی انریچ نامهپرسش. r08/0  1  5/0  400  1386  بتول احدي  ي شخصیت و رضایت زناشوییرابطه  11

  )سئوالی

 NEO-FFI)60ي شخصیت نامهپرسش. 2

  )سئوالی

1 .91/0  

2 .68/0  

12/0  

    

هاي شخصیتی و ویژگیبررسی رابطه   12

خانوادگی با رضایت -عوامل فردي

هاي دولتی زناشویی در کارکنان اداره

  شهر اهواز

یوسفعلی 

  عطاري

1385  339  001/0  r333/0  1 .47(ي رضایت زناشویی انریچ نامهپرسش 

  )سئوالی

 NEO-FFI)60ي شخصیت نامهپرسش. 2

  )سئوالی

1 .92/0  

  

2 .65/0  

44/0  

  

هاي واجد شرایط این جدول بعد از انتخاب از میان تمام پژوهش

براي انجام . اندهاي مربوط، بر اساس تقدم زمانی کدگذاري شدهپژوهش

افزار و فراتحلیل و دستیابی به اندازه اثر کل محاسبات بدون استفاده از نرم

  .رویکرد هانتر و اشمیت انجام شده استبه صورت دستی، ازطریق 

ها، به منظور مشخص شدن متغیرهاي مورد استفاده در هریک از پژوهش

  .به بررسی تفکیکی متغیرهاي مورد نظر پرداخته است 2جدول 

  نتایج

اندازه اثر براي مطالعات : در فراتحلیل، اصل اساسی عبارت است از

) عمومی(ک متریک مشترك ها به یمجزا و جدا کردن و برگرداندن آن

). 36) (میانگین(ها براي دستیابی به یک تاثیر متوسط و آن گاه ترکیب آن

 dشاخص گالس،  g. باشد  rو   g،dتواند این متریک مشترك می

اندازه اثر هاي   3در جدول . ضریب همبستگی است rشاخص کوهن و 

ي محاسبه نیز تبدیل شده اما برا gو  dهاي به شاخص) r(هر پژوهش 

  .ضریب همبستگی استفاده شده است rحجم اثر کلی  از 

اندازه اثر مطالعات-2جدول

  )اندازه اثر(g  )اندازه اثر(کوهنd  )اندازه اثر(r  پژوهش

1  491/0122/1  126/1  

2  15/0  303/0  304/0  

3  43/0  953/0  959/0  

4  353/0  775/0  780/0  

5  09/0-  180/0-  180/0-  

6  009/0  018/0  018/0  

7  405/0  887/0  889/0  

8  26/0  529/0  531/0  

9  17/0  345/0  347/0  

10  343/0  730/0  733/0  
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11  08/0  160/0  160/0  

12  333/0  707/0  709/0  

  

  اصلیهدفوهاپژوهشازیکهرشدهارایههايدادهبهتوجهبا

هانتر و ها طبق رویکرد فراتحلیل پژوهش، اندازه اثر هر یک از پژوهش

گرایی و ي میان ویژگی شخصیتی بروناشمیت محاسبه و میزان رابطه

میانگین و انحراف معیار  3جدول . مندي زناشویی بررسی گردیدرضایت

چنین هم. دهدگرایی و رضایت زناشویی را نشان میاندازه اثر رابطه برون

  .استگیري کل نیز محاسبه گردیده در این جدول، خطاي واریانس نمونه

  

مندي زناشوییگرایی با رضایتي بین ویژگی شخصیتی بروننتایج فراتحلیل رابطه-3جدول

SEr  ZPSEV  VSEV/Vخطاي استاندارد اندازه اثرSDrانحراف استاندارد اندازه اثر  rمیانگین اندازه اثر  Nتعداد مطالعات

12  24/0  176/0  0508/0  724/4  001/0  00422/0  03105/0  135/0  

  

ویژگی شخصیتی (بین ي متغیر پیش، رابطه3هاي جدول بر اساس داده

باشد که می 24/0برابر با ) رضایت زناشویی(و متغیر مالك ) گراییبرون

بنابراین با توجه به . شودارزیابی میمطابق با جدول کوهن متوسط به پایین 

گرایی با توان گفت ویژگی شخصیتی برونهاي این فراتحلیل مییافته

- ي متوسط به پایین دارد یا به عبارت دیگر برونرضایت زناشویی رابطه

- هم. مندي زناشویی تاثیر داردگرایی زوجین  به طور متوسط بر رضایت

گیري ي خطاي واریانس نمونهچنین در این پژوهش پس از محاسبه

)SEV (و واریانس کل)V ( و تقسیم این دو بر یکدیگر)SEV/V( ، با

- کمتر می) میزان معیار(75/0، از )135/0(توجه به این که مقدارحاصل 

اي وجود دارند که کنندهیابیم که متغیر یا متغیرهاي تعدیلباشد درمی

- ویی را تحت تاثیر قرار میگرایی و رضایت زناشي بین برونمیزان رابطه

  .دهد

  بحث

فراتحلیل راهی براي کنارآمدن با پیچیدگی مطالعات پژوهش متعدد 

هایی براي آن شامل روش. موجود در مورد بسیاري از موضوعات است

ها است هاي نمونهارزیابی اندازه روابط بین متغیرها یا تفاوت میان میانگین

)42.(  

  حیطهدرمختلفمطالعاتنتایجتعمیمویافتنهدفباپژوهشاین

گرایی زوجین با میزان رضایت زناشویی انجام گرفته ارتباط بین برون

- گیري ویژگی شخصیتی برونمقیاس به کاربرده شده براي اندازه. است

ي پنج عامل بزرگ شخصیتنامهها، پرسشگرایی در تمام پژوهش
1

)NEO-FFI (مندي زناشویی در بود و مقیاس ارزیابی میزان رضایت

ي رضایت زناشویی انریچنامهها، پرسشاکثر پژوهش
2

)ENRICH(47 

  .سئوالی بود

گرایی زوجین و ي بین برونهاي این فراتحلیل نشان داد که رابطهیافته

باشد که با توجه به می 24/0مندي زناشویی به طور کلی برابر با رضایت

شود و این نتیجه با نتایج جدول کوهن متوسط به پایین ارزیابی می

                                                
1NEO-FFI Personality Inventory
2Enrich Marital Satisfaction Inventory

و ) 28(زاده و همکاران هاي قلیهاي پیشین مانند پژوهشپژوهش

که رابطه مثبت متوسط به پایین را گزارش ) 29(عسگري و همکاران 

، محمدزاده ابراهیمی و )25(هاي عطاري خوان و با یافتهکردند هم

جدیري و ، )32(، رضویه )31(، حسینی نسب و همکاران )30(همکاران 

ي مثبت متوسط به که رابطه) 34(، شاکریان و همکاران )33(زاده رسول

هاي این فراتحلیل چنین یافتههم. باشدخوان میباال را گزارش کردند ناهم

هاي شیوتاي پژوهشبا یافته
3

که اندازه اثر ) 35(و جنتی جهرمی ) 16(

و همکاران  ، رازقی)36(هاي احدي منفی را گزارش کرد و با پژوهش

دار را بین ي معنیکه عدم وجود رابطه) 24(و فاضل و همکاران ) 37(

خوانی مندي زناشویی گزارش کردند همگرایی زوجین و رضایتبرون

  .ندارد

هاي بوتوینهاي فراتحلیل حاضر با پژوهشچنین یافتههم
4

و همکاران  

، واتسون)17(
5

- و عبدهللا) 26(هاي راستیچنین یافته، هم)43(و همکاران  

گرایی و داري را بین بروني مثبت و معنیکه وجود رابطه) 27(زاده 

با توجه به این که . باشدرضایت زناشویی گزارش کردند، همخوان می

فراتحلیل با کنار هم قراردادن نتایج متفرقه از تحقیقات مختلف منجر به 

دهد، در ه به دست میتر و معتبرتر از نتایج تحقیقات اولیگیري دقیقنتیجه

هاي این فراتحلیل را با اعتماد بیشتري میتوان بررسی کرد و به نتیجه یافته

  .کار برد

گرایی و ي بین برونتوانند بر رابطهکننده که میاز میان متغیرهاي تعدیل

هاي مربوط توان به نتایج پژوهشرضایت زناشویی تاثیر بگذارند می

خانوادگی و -رهایی مثل عوامل فرديپیشین رجوع نمود و به متغی

اقتصادي مانند سن، سطح تحصیالت زن و شوهر، سطح درآمد، سبک 

چنین هم. اشاره نمود... هاي شخصیتی زوجین و زندگی، سایر ویژگی

گرایی و ي میان برونکننده دخیل در رابطهیکی از  متغیرهاي تعدیل

انجام تحقیقات مختلف تواند این باشد که با وجود میرضایت زناشویی، 

                                                
3Shiota
4Botwin
5Watson
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گرایی و رضایت زناشویی، گرایی و بروني رابطه درونهنوز در زمینه

ابهام وجود دارد که آیا بین مشابهت و مکمل بودن زن و شوهر از منظر 

چنان چه . اي وجود دارد یا خیرگرا بودن با رضایت زناشویی رابطهبرون

خود به این نتیجه دست ، درپژوهش )30(محمدزاده ابراهیمی و همکاران 

گرایی با رضایت زناشویی، یافتند که که بین مشابه بودن در بعد برون

در پژوهش خود دریافت ) 21(دار وجود دارد و دانش ي مثبت معنیرابطه

گراي گرا با درونکه باالترین سطح رضایت زناشویی در ازدواج میان

گراي اج دو برونیابد و سطح رضایت زناشویی در ازدوعادي تحقق می

عادي در مرتبه دوم قرار دارد اما با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت 

گرایی، براي شوهران ها در برونبه این نتیجه دست یافتند که شباهت زوج

  .و زنان با سازگاري زناشویی رابطه نداشته است

ها را با یکدیگر ترکیب و توان نتایج پژوهشبا روش فراتحلیل می

که نتایج آن ) 41(هاي اجتماعی کشف کرد اي میان پدیدهبط تازهروا

باشد و صحت بیشتري تر و ارزشمندتر از یک تحقیق مستقل میدقیق

 12این فراتحلیل با ترکیب اندازه اثر . نسبت به تحقیقات اولیه دارد

را در سطح ) 24/0(ي مثبتی کننده، رابطهشرکت 2535پژوهش بر روي 

مندي گرایی و رضایتبین ویژگی شخصیتی برون 001/0داري معنی

گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتی بنابراین برون. زناشویی نشان داد

مندي زناشویی رابطه دارد زیرا اثرگذار در روابط بین فردي با رضایت

هایی مثل تمایل براي گرایی با دربرداشتن ویژگیویژگی شخصیتی برون

، موجب تسهیل ...پرانرژي بودن، صمیمیت و طلبی، مثبت بودن، جرات

مندي بیشتر دو طرف از برقراري و تداوم روابط بین فردي و رضایت

، ویژگی24/0بنابراین با توجه به میزان اندازه اثر . شودارتباط می

  منديرضایتباداريمعنیارتباطزوجین،درگراییبرونشخصیتی
  .شودمتوسط به پایین ارزیابی میزناشویی دارد که میزان این رابطه، 

سازي میزان اندازه اثر، ارتباط در این فراتحلیل سعی شد تا با یکپارچه

مندي زناشویی را مورد بررسی قرار گرایی زوجین و رضایتبین برون

- دهد اما تنها بررسی یک ویژگی شخصیتی، کافی نیست و پیشنهاد می

- ر اندازه اثر کلی سایر ویژگیهاي فراتحلیل دیگشود که با انجام پژوهش

هاي شخصیتی دیگر مقیاس نئو یعنی هاي شخصیتی مثل ویژگی

- پذیري نیز با رضایتپذیري، سازگاري و مسئولیتنوروزگرایی، تجربه

مندي زناشویی سنجیده شود تا بتوان توسط آن به یک ارزیابی جامع از 

- میزان رضایتهاي شخصیتی مختلف بر تر ویژگیمیزان اندازه اثر دقیق

هایی معتبر بین میزان اندازه مندي زناشویی دست یافت و هم بتوان مقایسه

هاي شخصیتی  نسبت به هم  براي اثر و موفقیت هر کدام از این ویژگی

ها، بر اساس این یافته. مندي زناشویی انجام دادبینی میزان رضایتپیش

تر و هاي علمیتوانند راهنماییمشاوران خانواده و ازدواج می

هاي شخصیتی ارزشمندتري را در جهت همسرگزینی با توجه به ویژگی

توان هاي انجام این فراتحلیل میاز محدودیت. طرفین ازدواج، ارایه دهند

هاي مرتبط با موضوع، به عدم امکان دسترسی به تعداد بیشتري از مقاله

تبار ابزار به کار هاي اصلی در مقاله مانند پایایی و اعدرج نکردن داده

در انتها . داري و مشکالتی از این قبیل اشاره کردگرفته شده، سطح معنی

ي فراتحلیل ارتباط بین رضایت زناشویی شود تحقیقات آیندهپیشنهاد می

بین را نیز مورد بررسی قرار دهند و با نتایج و دیگر متغیرهاي پیش

    .پژوهش حاضر مقایسه کنند

  گیرينتیجه

، ویژگی شخصیتی )24/0(توجه به میزان اندازه اثر به دست آمده با 

مندي زناشویی دارد داري با رضایتگرایی در زوجین ارتباط معنیبرون

توان شود، بنابراین میکه میزان این رابطه، متوسط به پایین ارزیابی می

گرا رضایت زناشویی نتیجه گرفت که به طور متوسط، زوجین برون

تواند در جهت با این وصف اطالعات این فراتحلیل می. رندبیشتري دا

هاي قبل و بعد از ازدواج در جهت همسرگزینی هوشمندانه و آموزش

  .ارتقاي رضایت زناشویی سودمند واقع شود
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