
 مقدمه

 زندگی کیفیت کننده تعیین ازدواج از رضایت و است فرد یک زندگی در تصمیمات مهمترین از یکی ازدواج

 درواقع،. است متاثر زوجین شخصیتی هايویژگی از همه، از بیش زناشویی رضایت .است روان سالمت و

 تجربهو  شخصیتی سبک تحولی، پیشینه با همسران از یک هر و است شخصیت دو پیوند زناشویی، رابطه

 خصیتیشاین مقاله در رابطه با تست نئو و تاثیرات ویژگی هاي  .گذارندمی مشترك زندگی به قدم گوناگون،

  .باشدازدواج می در رابطه زناشویی و زوجین

 

 کنیم؟ کار برای یافتن همسر مناسب چه

فرد خوش تیپ، قد بلند، شوخ  یک لیست ذهنی از خصوصیات همسر مورد نظرتان تهیه کنید. آیا شما یک

 هاي مختلف تصور کردید؟حساب در بانک 6طبع، با 

 صفات صفات را در نظر داشته باشیم. هرچه 3توانیم فقط گویند براي انتخاب همسر مناسب میمحققان می

 .است اوج نقطه "3"پس. تري براي پیدا کردن فردتان دارید پایین آماري شانس کنید، انتخاب را بیشتري

 نظر نفر است. اگر صفات انتخابی شما درآمد، ظاهر و قد باشد، از 100فرض کنید اتاقی دارید که شامل 

و  185اما اگر معیار خود را به قد  .شامل معیارهاي مورد انتظار شما هستند نفر 100 از فرد 13 فقط آماري

اگر معیار شما براي انتخاب  میلیون تغییر دهید شما فقط یک انتخاب دارید. همچنین 10درآمد ماهی 

شود. پس فرد باشد هیچ فردي در اتاق شامل معیارهاي شما نمیگیرانه و منحصر به همسر بسیار سخت

شود، و برعکس هرچه آزادانه تر و راحت تر پیش بروید، تر میهرچه کمال طلب باشید انتخاب براي شما کم

 انتخاب بیشتري دارید.

 را یکدیگر جذابیت تا کردند استخدام را نفر 82 که به این صورت انجام شد سیتن دانشگاه در مطالعه یک

 یک هر روابط از رضایت و جسمی جذابیت بین ارتباطی هیچ" که بود این دریافتند آنها آنچه. کنند ارزیابی

 نظر از مردان ترین جذاب که است این دارد وجود که ايمالحظه ارتباط قابل تنها ".ندارد وجود شرکا از

 داشتند. خود ازدواج از ترین رضایت راجسمی کم

، باید اضافه کنیم که درآمد باال ازدواج بی "پول خوشبختی نمیاره"عالوه بر این طبق ضرب المثل معروف 

آورد. گرچه باید در نظر داشت که درآمد پایین نیز باعث بروز مشکالت زیادي نقصی را با خود به همراه نمی

حالی و رضایت در شود و بازده خوشا باید اشاره کنیم که درآمد باال نیز سبب خوشحالی نمیشود،  اممی

 آورد.ازدواج را پایین می

 

 



 دهد؟می ما به در خصوص ازدواج و زندگی مشترک اطالعاتی چه نئو تست تفسیر

رفتار  توانیممی بشناسیم، را فرد شخصیتی صفات اگر که این است بر اعتقاد شخصیت، صفاتی هاينظریه در

 .کنیم بینیپیش مختلف هايموقعیت در را شخص

 این از یکی. دارد وجود دیدگاه دو کلی طور به ،فردي بین روابط در رضایت و ثبات بر مؤثر عوامل به توجه با

 دیگاه دیگر. داندمی زناشویی روابط بر تأثیرگذار اصلی عامل را شخصیت ابعاد که ،است فردي درون هادیدگاه

 داند.می ازدواج عملکرد بر مؤثر عامل ترینمهمرا از  مرد و زن بلوغ نحوه باشد کهمی فردي بین

 بر که هاییآزمون خالف بر آزمون این باشد.می شخصیت سالمهاي ویژگی بررسی نئو آزمون عمده هدف

 آزمون نظري بناي زیر. پردازدمی شخصیت بهنجارهاي ویژگی ارزیابی به ،دارند تکیه شخصیت شناسیآسیب

NEO این در ادامه با معرفی  .باشدمی معروف نیز بزرگ عامل پنج به که است شخصیت عاملی پنجي نظریه

 کنیم:ها در رابطه زوجین را نیز بیان می، تاثیرات آناصلی عامل پنج

 

 (Neuroticism)  نژندی یا روان رنجوریروان .1

 …این شاخص بیشتر به احساسات و هیجاناتی مانند ناراحتی، زود از کوره در رفتن، خشم، احساس گناه و 

کند، این سوال پیش تغییر نمی به آسانیبا توجه به این که صفات و اخالقیات یک انسان  .است وابسته

آید که بدترین شخصیت براي پایداري روابط کدام یک از پنج عامل شخصیتی است؟ جواب سوال می

نژندي است. زیرا کسانی که مستعد اضطراب، افسردگی، خجالت، بی ثباتی عاطفی و ناامنی شخصیت روان

 هستند داراي روان نژندي باال هستند.

ماه پس از ازدواج  18بینی کننده رضایت زناشویی تا نژندي، پیشکه عصبیت و روان اندمحققان دریافته

یابد. به این صورت است، یعنی با افزایش عصبیت و عصبی بودن در بین زوجین، رضایت زناشویی کاهش می

رکاي کنند. در نتیجه، شکه زن و شوهرهاي با روان نژندي باال سطح رضایت زناشویی کمتري را تجربه می

 عصبی در معرض خطر بیشتري از بی ثباتی رابطه و طالق قرار دارند.

 (Extraversion)  گراییبرون .2

 ،ستنده دوستی هايجمع و مهمانی اهل و بوده اجتماعی عموماً گرابرون افراد دانیدمی که همانطور

 شباهت کهاند محققان دریافته .کار، مستقل و کمی خجالتی هستنده، بیشتر محافظگرادرون فرادبرعکس، ا

 .بود زنان زناشویی رضایت افزایش کنندهبینیپیش ویژگی برونگرایی،زوجین در 

 در شرکت و جمعی هايمنديدیگران، عالقه با روابط تجربه با برونگرایی صفت اینکه توجه به باهمچنین 

 ت،اس بیشتر گرایی همسرانشان برون میزان که مردانی یدمیا نظر به شود،تعریف می جمعی هايفعالیت

 .کنندتجربه می را کمتري زناشویی رضایت



 (Openness) انعطاف پذیری .3

همچنین . احتیاج دارندزادي عملی بیشتري آبه  کنند،می دریافت باالتريي افرادي که در این مقیاس نمره

باز بودن به تجربه یک . محتاط هستندکار و گیرند، محافظهتري میافرادي که در این مقیاس نمرات پایین

باز بودن به "ویژگی خوب و بسیار مهم در روابط زناشویی است. اما باید گفت ازدواج افرادي که شخصیت 

دارند یک فاجعه است. محققان  "وجدانی بودن"در شخصیت  را دارند، با افرادي که نمره کمی "تجربه

 کنند.به خیانت میگویند این همسران از همان ابتدا شروع می

 رهاي عاطفی آنان بسیاپاسخگیرند مردان و زنانی که نمره پایینی در انعطاف پذیري میجالب است بدانید، 

 محدود است.

 (Agreeableness) دلپذیر بودن .4

بهترین شاخصه جالب است بدانید، کند. روي گرایش افراد به ارتباطات بین فردي تأکید می دلپذیر بودن

 کنند.است زیرا این اشخاص هرگز یار خود را ترك نمی دلپذیر بودنشخصیت براي حفظ رابطه عاشقانه 

ي باالیی در این ویژگی دریافت کردند رضایت بیشتري نسبت به هایی که هردو نمرهزوجطبق گفته محققان، 

ه رضایت زیادي از رابطه خود دارند مردانی کهایی که نمره پایینی کسب کردند، داشتند. همچنین زوج

 شود.تر هستند. آنها بیشتر و بیشتر حساس هستند که این مساله باعث رضایت بیشتر زن نیز میمهربان

 (Conscientiousness) بودن وجدانبا  .5

 شناس و قابل اعتماداد دقیق، وقتکنند، معموالً افرافرادي که در این مقیاس نمرات باالتري دریافت می

هاي اي و خوشیظهلح هايلذت کسب دنبال به بیشتر گیرند،می پایینیي هستند. برعکس، کسانی که نمره

  .هستند تر راضی خود زناشویی زندگی از باال وجدان با زوجیناما باید اشاره کنیم که آنی هستند. 

 با مقایسه در داشتند، باالیی نمرات وجدانی بودن ویژگی در دو هر که زوجینیهمچنین طبق تحقیقات، 

 از بیشتري رضایتمعناداري  طوربه بودند، کرده کسب پایین نمرات هاویژگی این در دو هر که زوجینی

 .داشتند زناشویی زندگی

 

  



 نتیجه

نوان مقیاس سنجش به ع NEOیجه گرفت که استفاده از پرسشنامه با توجه به پژوهش حاضر میتوان نت

از این پرسشنامه در سبک هاي ارتباطی، هیجانی، و انگیزشی براي مشاوره ازدواج مفید است. استفاده 

هاي خود با کند تا افراد درك بهتري از خود داشته باشند، رابطه بین شخصیتمشاوره ازدواج کمک می

قابل مف بیند که طرمتفاوت از آن چیزي می ایکدیگر را دریابند و نیز به این نکته پی ببرند که هریک خود ر

هاي طرف مقابل منجر به درك بهتر توان گفت آگاهی زن و شوهرها از ویژگیکند. در نهایت میبرداشت می

 شود.همدیگر و رضایت زناشویی بیشتر می

ثبات  ما آیا ازدواج؟ هستیم؟ یا گذرانیوقت دنبال به آیا. و آگاه باشیم روشن ماناهداف مورد ما باید در

 . بروید دارید نیاز در همسر آینده که صفاتی به، موضوع این شناختن از پس پرتنش؟ رابطه یک یا خواهیممی

 

 

 


