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رابطه سبک اسناد و ويژگي هاي شخصيتي
با رضایت از زندگی زناشویی در پرستاران زن شهر ایالم
پرويز عسگري
فریبا حافظی
**
ثریا جمشیدی
*
*

چكيده

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین سبک اسناد و عوامل پنجگانه
شخصیتی نئو با رضایت از زندگی زناشویی در پرستاران زن شهر ایالم بود.
حجم نمونه در این پژوهش شامل  135نفر پرستار زن متاهل بود .ابزار های
مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از:پرسشنامه سبک اسناد (،)ASQ
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت ( ،) NEO-PIRپرسشنامه رضایت زناشویی
( .)ENRICHبرای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیری در
سطح  p<0/05استفاده شده است .نتایج نشان داد  :بین سبک اسناد مثبت،
منفی و ابعاد آنها ،باز بودن نسبت به تجربه ،و وجدانی بودن با رضایت زناشویی
رابطه معنی دار وجود ندارد .بین بی ثباتی هیجانی (عصبیت) ،برونگرایی و
توافق با رضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد .در بین متغیرهای سبک
اسناد مثبت ،منفی و ویژگی های شخصیتی( بی ثباتی هیجانی ،برونگرایی ،باز
بودن نسبت به تجربه ،توافق و وجدانی بودن) به عنوان متغیرهای پیش بین،
متغیرهای توافق و برونگرایی به ترتیب پیش بینی کننده برای رضایت زناشویی
بودند.
كليد واژگان :سبک اسناد ،عوامل شخصیتی ،رضایت زناشویی

* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
** كارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آراد اسالمی واحد اهواز

اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم ثریا جمشیدی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز می باشد.
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مقدمه

خانواده یکی از نهادهای بنیانی جامعه انسانی است که با کارکردها و نقشهای مختلفی که بر عهده دارد
در تنظیم زندگی اجتماعی انسان نقش مهمی را ایفا می کند .خانواده در جامعه ما جایگاهی خاص و
مقامی ویژه دارد ،از این روست که در فرهنگ ما وجهه همت فردی و جمعی در حفظ و حراست از آن
است .در قرآن کریم هم ازدواج به عنوان امری مقدس موکدا ً توصیه شده و از طالق به عنوان «ابغض
الحالل» یاد شده است و این نشان از آن دارد تا در این جامعه هر فرد و هرگروه و نهادی باید در تحکیم
مبانی ازدواج و خانواده بکوشد و به سهم خود از فروپاشی آن جلوگیری کند .چون مهمترین نقش در
استحکام خانواده ها را به طور کلی «رضایت زن وشوهر» از یکدیگر بر عهده دارد .زیرا وجود هر نوع
نابسامانی و یا عدم رضایت در خانواده و میان زن و شوهر نه فقط بر زندگی خود آنان ،بلکه بر زندگی
فرزندان و حتی والدین شان نیز تأثیر می گذارد(مهدوي.) 1375 ،
اليس )1980(1مينويسد :طرق مختلفي براي تعريف رضامندي زناشويي وجود دارد كه يكي از بهترين
تعريفها توسط هاكینز 2ارائه گرديده است :وي رضامندي زناشويي را احساسات عيني از خشنودي،
رضايت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر موقعي كه تمام جنبههاي ازدواج شان را در نظر بگيرند،
تعريف ميكند .رضايت يك متغير نگرشي است و بنابراين يك خصوصيت فردي زن و شوهر محسوب
ميشود .طبق تعريف فوق ،رضامندي زناشويي در واقع نگرشي مثبت و لذتبخش است كه زن و شوهر
از جنبههاي مختلف روابط زناشويي دارند (به نقل ازسليمانيان.)1373 ،
روابط زناشويي ميتواند از عوامل مختلف اثر پذيرد ،برخي از مهمترين آنها رگههاي شخصيت،
سبكهاي هيجاني ،ارتباطي ،تجربي ،بازخوردي و انگيزشي فرد هستند كه در طي زمان ثابت فرض
شدهاند (كاستا 3و مك كري.)1992 ،4
از نظر جونز 5و همكاران( )1972اسناد فرايندي است كه فرد از طريق آن دنياي خودش را تفسير
ميكند .اسناد عبارت است از ادراك كيفي ،مقدماتي يا اساسي از يك محرك .نكته مهم اينكه اسنادها
روانشناختي هستند ،نه فيزيكي و اين اسنادها به طور نسبي بدون تغيير بوده و بيانگر آن چيزي هستند كه
در وضعيتهاي متغير ،محرك ثابت باقي ميماند (به نقل از بيگدلي.) 1372 ،
استفان 6و همكاران ( )2006در مطالعه خود كه روي نمونهاي شامل  74نفر از زوجهاي فرانسوي /كانادايي
انجام دادند ،نتايج نشان داد كه ارتباط بین اسناد و رضايت زناشويي در سراسر فرهنگها پايدار است.
ماريلين و كنت )2005( 7در تحقيق خود كه روي نمونه اي متشكل از  312زوج تازه ازدواج کرده
انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط بين سبك اسناد منفي با رضايت زناشويي براي زن و شوهرها
1. Ellis
2. hakinz
3. Costa
4. Mccrae
5. Jones
6. Stephane
7. Marilyn & Kenneth
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تفاوت معناداري با هم ندارد.
خين سن هلينگ )2005( 1با مطالعه ارتباط بين سبك اسناد و رضايت زناشويي از زوج هاي متأهل
نشان داد كه اسناد مثبت با رضايت زناشويي همبستگي مثبت دارد و اسناد منفي با رضايت زناشويي
همبستگي منفي دارد.
2
نتایج پژوهش كرستينا و همكاران ( )2005از اين فرضيه حمايت كرد كه ناراحتي زناشويي واسط و
ميانجي ارتباط بين اسنادها و افسردگي است و نیز اسنادهای منفي واسط يا ميانجي رابطه بين نارضايتي
زناشويي و افسردگي هستند ،به هرحال اسنادها پايدار نيستند .مخصوصاً آنها يك همبستگي قوي بين
نارضايتي زناشويي و افسردگي هستند.
هورنيفر و فينچام )1995( 3در پژوهش خود كه روي  150زوج انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که
اسناد با افسردگي و با ناراحتي زناشويي همبسته بوده و اسناد مطلوب با رضايت زناشويي و اسناد نامطلوب
با افسردگي وابسته می باشد.
4
به اعتقاد فينچام و برادبوري ( ،)1993شواهد ناشي از مطالعات طولي نشان ميدهد سبك اسنادي
موجب خشنودي زوجي ميشود و نه بالعكس ،يعني دليل سازگاري و ناسازگاري زوجي محصول
سبك اسناد زوجين است.
در دهههاي اخير تأثير شخصيت بر تعامل در روابط احساسي و صميمانه دو نفره ،توجه زيادي را به
خود جلب نموده است (ديويز 5و اواتوت.)1987 ،6
برخي از اين مطالعات ،به طور تجربي بر الگوهاي ميانجي اساسي كه پيوندهاي بين شخصيت ،رفتار
اجتماعي و نمرات رضامندي زناشويي را نشان ميدهند ،مبتني بوده است .آنان به طور خاص مشخص
نمودند كه اگر چه رفتارهاي اجتماعي بر ميزان رضامندي زناشويي اثر ميگذارد ،متغيرهاي شخصيتي
معين نيز ميتوانند به عنوان تعيين كنن دههاي مهمی براي اين رفتارهاي اجتماعي باشند ،از اين رو ،نقش
مهمی در تبيين رضامندي زناشويي ايفا كنند (ديويز و فرانزويي.)1986 ،7
رابرت مككري 8و پل كوستا 9كه در مركز پژوهش هاي پيري شناسي مؤسسه ملي تندرستي در
بالتيمور مريلند كار ميكردند ،برنامهاي را در پيش گرفتند كه پنج عامل شخصيت معروف به «پنج عامل
نيرومند» يا «پنج بزرگ»را شناسايي كردند (به نقل از شولتز و شولتز ،ترجمه سيدمحمدي.)1379 ،

1. Khin san Hlaing
2. Kristina
3. Horniffer & Fincham
4. Fincham & Bradbury
5. Davis
6. Oathout
7. Davis & Franzo
8. Mccrae
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 )1بعد روانرنجورخويي ( :)Nمؤثرترين قلمرو مقايسه شخصيتي ،قابليت سازگاري يا ثبات عاطفي
و ناسازگاري يا نوروتيسم است .متخصصين باليني انواع گوناگون از ناراحتيهاي عاطفي چون ترس
اجتماعي ،افسردگي و خصومت را در افراد تشخيص ميدهند ،اما مطالعات بي شمار نشان ميدهند
افرادي كه مستعد يكي از اين وضعيت هاي عاطفي هستند احتماالً وضعيتهاي ديگري را نيز تجربه
ميكنند (مك كري و كوستا ،1992 ،به نقل از گروسي فرشي.)1380 ،
 )2بعد برونگرايي : )E( 2بعد برونگرايي افرادي را توصيف ميكند كه فعال ،جرأتمند ،پر انرژي ،مشتاق،
خونگرم ،اجتماعي ،بذلهگو و پرحرف هستند (مككري و جان .)1992،3دو خصوصيت برونگرايي ،يعني
مثبتانديشي و انرژي زياد احتماالً منجر به تعارض كمتر ميشود (دينر 4و لوكاس.)1996 ،5
 )3بعد انعطافپذيري :)O( 6ساير مدل هاي پنج عاملي اغلب اين بعد را عقل ناميدهاند ،اين عامل به وسيله
صفاتي نظير هوش ،اعمال خالف عرف ،تخيل ،كنجكاوي و خالقيت توصيف ميشود (مككري و
كوستا ،1987 ،به نقل از گروسي فرشي.)1380 ،
 )4بعدتوافق :)A( 7همانند برونگرايي ،دلپذير بودن مقدمتاً بعدي از تمايالت بين فردي است .اين
بعد با صفاتي همچون همكاري ،گذشت ،مهرباني ،همدردي ،خوشمشربي و اعتماد توصيف
ميشود(مككري و جان.)1992 ،
 )5بعدباوجدان بودن :)C( 8كنترل خود ميتواند به مفهوم قدرت طرحريزي خيلي فعال ،سازماندهي
و انجام وظايف محوله به نحو مطلوب نيز باشد .تفاوت هاي فردي در اين مورد اساسي با وجدان بودن
است .فرد با وجدان ،هدفمند ،با اراده و مصمم است .افراد موفق ،موسيقيدانان بزرگ و ورزشكاران
به نام اين صفات را در حد باال دارند .ديگمن 9و تاكوموتوچوك 10اين حيطه را به نام تمايل به موفقيت
ناميدهاند (به نقل از گروسي فرشي.)1380 ،
كنت 11و همكاران ( ،)1999نتايج تحقيق آنها كه روي  99زوج انجام دادند نشان داد كه عامل وجداني
با تعادل زناشويي رابطه مثبت و عامل رنجورخويي با تعادل زناشويي رابطه منفي دارد.
باتوين 12و همكاران ( )1997نشان دادند كه بين عوامل شخصيت و رضامندي زناشويي مردان ،رابطه
معناداري مشخص شده است .روان آزردگي ،خود را به جاي ديگران قرار دادن ،گشودگي و توافق در
1

1. neuroticism
2. extraversion
3. Mc Care & John
4. Diner
5. Lucas
6. openness
7. agreeableness
8. conscientionusess
9. Digman
10. Takomoto chok
11. kenneth.
12. Botwin
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زنان ،با رضامندي زناشويي در مردان مرتبط بوده است .نخستين عامل ،همبستگي منفي و سه عامل بعد،
همبستگي مثبت داشته است.
تحقيقات ماركمن 1و همكاران ( )1994نشان داد كه سطح گشودگي فرد در برابر تجربههاي جديد،
ميتواند بر رغبت وي در گوش سپردن به صحبتهاي همسر و فهم و درك ديدگاه ها و نظرات او
كمك مفيدینمايد و عامل افزايش رضامندي زناشويي است و در مجموع نمره كمتر همسر در عامل
توافق و گشودگي در برابر تجربه ،نارضامندي زناشويي را در پي داشته است .تحقيقات كينگ)1993( 2
نشان ميدهد كه رابطه بين رگههاي متعدد شخصيت شوهران با رضامندي زناشويي همسر تأييد ميشود.
در سطح باالي روان آزردگي ،جهتيابي به سوي ديگري و دوسوگرايي براي ابراز هيجانات در
شوهران ،با رضامندي زناشويي زنان آنها همبستگي منفي دارد .در حالي که سطح باالي توافق و خود را
به جاي ديگري قرار دادن با رضامندي زناشويي زنان آنها همبستگي مثبت دارد.
عطاري ( )1385در پژوهش خود با عنوان بررسي رابطه ساده و چندگانه ويژگيهاي شخصيتي
(روانرنجوري ،برونگرايي ،باز بودن ،توافق و وجداني بودن) و عوامل فردي -خانوادگي (طول مدت
ازدواج ،وضعيت اقتصادي ،تعداد فرزندان ،تحصيالت ،تفاوت سني ،نوع ازدواج و سن ازدواج) با
رضايت زناشويي در كاركنان ادارههاي دولتي شهر اهواز انجام گرفت ،نتايج نشان دادند كه در كل
آزمودني ها عامل شخصيتي -روانرنجورخويي با رضايت زناشويي رابطه منفي دارد ،ولي عوامل
شخصيتي -برونگرايي ،باز بودن ،توافق و وجداني بودن با رضايت زناشويي رابطه مثبت دارند.
ماني ( )1385در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه كليه آزمودنيها عواطف مثبت را نسبت به
عواطف منفي در سطح معنيداري باالتر و بهتر ارزيابي كردهاند و تفاوت معنيداري در ميزان رضايت
زناشويي به تفكيك جنسيت و رشته تحصيلي وجود ندارد .و به عالوه با استفاده از ضريب همبستگي
رگرسيون مشخص شد كه رضايت زناشويي با ويژگي هاي شخصيتي برونگرايي ،توافق پذير بودن و با
وجدان بودن رابطهاي مثبت و معنيدار و با بعد روان نژندگرايي رابطهاي منفي و معنيدار دارد .همچنين
با بعد انعطافپذيري نيز ارتباط معنيدار به دست نيامد.
راستي ( )1383در پژوهش خود با عنوان مقايسه صفات شخصيتي و رضايت زناشويي براساس مدل
پنج عاملي به اين نتايج رسيد كه زنان نسبت به مردان نمرههاي باالتري در روا ن نژندگرايي ،گشودگي
و نمرههاي پايينتري در برونگرايي و رضايت زناشويي دارند .همچنين در برخي از صفات فرعي
شخصيتي تفاوتهاي در هر دو جنس مشاهده شد .تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه تمام صفات
پنچگانه شخصيتي ،پيشبيني معناداري براي رضايت زناشويي هم در مردان و هم در زنان است.
مصاحبي ( )1383در پژوهش خود با عنوان رابطه بين رضايت زناشويي و ميزان انعطافپذيري بين زن
و شوهرها به اين نتيجه رسيد كه همساني در انعطافپذيري يكي از ويژگيهاي شخصيتي افراد است كه
با رضايت از زندگي زناشويي ارتباط دارد.
1. Markmin
2. king
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در واقع با شناخت کوتاهی که از رضایت از زندگی زناشویی در این مقدمه ذکر گردید ،به بررسی
مسأله و زمینه ایجاد مسأله می پردازیم .چون سالمت فیزیکی و عاطفی و بهداشت روانی افراد در جامعه
وثبات و پایائی خانواده در گرو سالمت روابط زناشویی و تداوم و بقای ازدواج می باشد .رضایت یک
فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود .و رضایت از خانواده به مفهوم
رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد متعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد.
بنابراین با توجه به اهمیتی که روان شناسان ،جامعه شناسان و حتی مذاهب به خانواده و ارتباط زناشویی مؤثر
می دهند و اینکه تشکیل خانواده جایگاهی برای نارضایتی نیست این سؤال به ذهن می رسد که آیا بین
سبک اسناد و عوامل پنجگانه شخصیتی نئو با رضایت از زندگی زناشویی زنان پرستار رابطه وجود دارد؟
فرضیهها پژوهشی

فرضیه  .)1بین سبک اسناد مثبت ومؤلفه هاي آن(بعد دروني-بيروني،بعد ثبات -متغير و بعد
عام  -خاص مثبت) با رضایت زناشویی پرستاران رابطه مثبت معني داري وجود دارد.
فرضیه .)2بین سبک اسناد منفی و مؤلفه هاي آن(بعد دروني-بيروني،بعد ثبات -متغير و بعد
عام –خاص منفي) با رضایت زناشویی پرستاران رابطه منفي معني داري وجود دارد.
فرضیه  .)3بین بی ثباتی هیجانی (عصبیت )و رضایت زناشویی پرستاران رابطه منفي معني داري
وجود دارد.
فرضیه  .)4بین برونگرایی و رضایت زناشویی پرستاران رابطه مثبت معني داري وجود دارد.
فرضیه  .)5بین باز بودن نسبت به تجربه و رضایت زناشویی پرستاران رابطه مثبت معني داري
وجود دارد.
فرضیه .)6بین توافق و رضایت زناشویی پرستاران رابطه مثبت معني داري وجود دارد.
فرضیه  .)7بین وجدانی بودن و رضایت زناشویی پرستاران رابطه مثبت معني داري وجود دارد.
فرضیه  .)8سبک اسناد مثبت ،سبک اسناد منفی و ویژگی های شخصیتی (بی ثباتی هیجانی،
برونگرایی ،باز بودن نسبت به تجربه،توافق،و وجدانی بودن) با رضایت زناشویی پرستاران
رابطه چند گانه دارد.
روش پژوهش

جامعه آماری ،نمونه آماری و روش نمونه گيري

جامعه آماري اين پژوهش ،شامل كليه پرستاران زن متأهل بيمارستان های شهر ايالم می باشند
كه در سال  1387مورد بررسی قرار گرفتند.با توجه به محدود بودن جامعه تحقيق ،کل جامعه
مذکور ( )N =140به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شد .تعداد  135پرسشنامه به صورت كامل
تكميل گرديد و عمليات آماري هم روي همين تعداد پرسشنامه صورت گرفته است.
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ابزار اندازه گیری

در اين پژوهش به منظور اندازه گيري متغيرهاي مورد نظر از ابزارهاي زير استفاده شده
است:
 )1پرسشنامه سبک اسناد()ASQ
 )2مقياس  240سؤالی نئو
 )3مقياس رضايت زناشويی انريچ
الف) پرسشنامه سبك اسناد ()ASQ

پرسشنامه سبك اسناد يك وسيله خودسنجي است و اولين بار جهت اندازهگيري تبيينات و
اسنادهاي افراد براي وقايع غير قابل كنترل (خوشايند و ناخوشايند) توسط پترسون ،1سمل،2
ون باير ،3آبرامسون ،4متالسكي 5و سليگمن )1982( 6ساخته شد(بيگدلي.)1372 ،
به طور كلي پرسشنامه سبك اسناد داراي يك سري موقعيتهاي فرضي مشتمل بر  6واقعه
مثبت و  6واقعه منفي ميباشد .در پرسشنامه  ASQهر پاسخ داراي نمراتي با دامنه  1تا 7
ميباشد .براي هركدام از وقايع مثبت نمره 1پايينترين يا بدترين نمره است در حالي كه
نمره  7باالترين يا بهترين نمره است .براي همه موقعيت هاي منفی نمره 1باالترين و نمره 7
پايينترين يا بدترين نمره ميباشد .باالترين نمره ممكنه براي وقايع مثبت  21ميباشد در حالي
كه پايينترين نمره ممكنه  3ميباشد .در واقع در اين پرسشنامه نمرات وقايع مثبت و منفي به
طور مجزا محاسبه ميشوند چرا كه نمره پايين براي يك واقعه مثبت يك اسناد منفي است در
حالي كه نمره پايين براي يك واقعه منفي يك اسناد مثبت است( .شيخاالسالمي.)1377 ،
مطالعات متعددي ثبات دروني پرسشنامه سبك اسناد را تأييد كردهاند .پيترسون 7و همكاران
( )1982ثبات دروني ابعاد دروني ،ثبات و عام را با استفاده از فرمول آلفاكرونباخ 0/44
تا  0/69گزارش كردهاند(به نقل ازبيگدلي .)1372 ،همچنين شيخاالسالمی ( )1377پايايي
پرسشنامه سبك اسناد را از طريق فرمول آلفاكرونباخ  0/50و در سطح 0/0001معنيدار
گزارش نموده است.
در تحقيق حاضر ،براي محاسبه ضرايب پايايي اين پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ و نيز
روش تنصيف استفاده گرديد كه مقادير ضرايب به ترتيب برابر با  0/83و  0/46می باشد و
حاكي از ضرايب قابل قبول پرسشنامه سبک اسناد می باشد.
1. Peterson
2. Semmel
3. Von Baeyer
4. Abramson
5. Metalsky
6. Seligman
7. peterson
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ب) مقیاس 240سوالی نئو

آزمون  NEOPI-Rفرم تكميل شده آزمون شخصيتي  NEOميباشد .آزمون NEO
در سال 1985توسط كاستا و مك كري 1ارائه شد .در اين آزمون اوليه ،سه مقياس اصلي
كه به نحو وسيعي در مورد آنها تحقيق شده بود يعني عصبيت يا (نروتيزم با عالمت مخفف
 ،)Nبرونگرايي (با عالمت مخفف  )Eو باز بودن (با عالمت مخفف  )Oموردنظر قرار
گرفته بودند .در اين آزمون فقط به طور مختصر و در مقياسهاي كلي ،شاخصهاي توافق
(با عالمت مخفف  )Aو وجداني بودن (با عالمت مخفف  )Cمورد ارزيابي قرار ميگرفتند.
در سال  1989چندين پيشنهاد مؤثر توسط استفاده كنندگان از آزمون براي بسط و توسعه
آزمون ارائه گرديد .آزمون  NEOPI-Rبعدها به همين داليل تكميل شد و شاخصهاي
توافق ( )Aو وجداني بودن ( )Cنيز با مقياسهاي مرتبط با آنها درآزمون اوليه گنجانده شد.
درآزمون  NEOPI-Rده عبارت مرتبط با شاخصهاي O،Nو Eنيز تغيير كلي نمودند تا
نشان دهندة دقيقتر مقياسهاي مرتبط با اين شاخصها باشند (گروسي.)1380 ،
پرسشنامه  NEOPI-Rداراي  240سؤال ميباشد و براي ارزيابي پنج عامل شخصيت،
برونگرايي ( ،)Eروان رنجورخويي ( ،)Nبا وجدان بودن ( ،)Cدلپذير بودن ( )Aو
انعطافپذيري ( )Oبه كار ميرود .براي هر يك از سؤالهاي اين پرسشنامه پنج گزينه
ال قبول ،قبول ،خنثي ،رد و كام ً
كام ً
ال رد ميباشد كه نمرهگذاري سؤالها به صورت  4و  3و
 2و  1و (0با در نظر گرفتن گویه های منفی) ميباشد .با توجه به پاسخ نامه مربوطه هر مقياس
شامل چهل و هشت سؤال ميباشد كه از مجموع نمرات اين چهل و هشت سؤال ،نمره مقياس
به دست ميآيد و هر عامل هم شامل  6مقياس ميباشد كه از مجموع نمرات  6مقياس ،نمرة
عامل به دست ميآيد (روئين.)1385 ،
گروسي ( )1380در پژوهش خود ،ضريب پايايي به دست آمده براي عوامل C، N، E، O
و  Aرا به ترتيب  0/79 ،0/80 ،0/75 ،0/83و  0/79گزارش كرده است.
در تحقيق حاضر ،براي محاسبه ضرايب پايايي مقياس  240سؤالی نئو از روش آلفاي
كرونباخ و تنصيف استـفاده گرديد كه مقادير ضرايب براي كل مقيـاس به ترتيب برابر با
 0/75و  ،0/40که به طورکلی حاكي از ضرايب قابل قبول پرسشنامه می باشد .حقیقی و
همکاران  1382روایی این آزمون را با آزمون شخصیتی آیزینگ بررسی و ضریب همبستگی
آن را با آزمون آیزینگ از  -0/34تا  +0/55گزارش نموده است (نقل از عسگری.)1388 ،
ج) پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH

اين پرسشنامه ،براي بررسي ميزان رضايت زناشويي استفاده ميشود .هريك از مقياسهاي
اين پرسشنامه ،در ارتباط با يكي از جنبههاي مهم زندگي زناشويي است .ارزيابي اين جنبهها
در درون يك رابطه زناشويي ،ميتواند مشكالت بالقوة زوجها را توصيف كند يا ميتواند
1. Costa & Mccrae
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زمينههاي نيرومندي و تقويت آنها را مشخص نمايد .اين ابزار ،همچنين ميتواند به عنوان
يك ابزار تشخيص براي زوجهايي كه در جستجوي مشاورة زناشويي يا به دنبال تقويت رابطه
زناشوييشان هستند ،مورد استفاده قرار گيرد .فرم اصلي پرسشنامه رضامندي زناشويي انريچ
از  115سؤال و  12مقياس تشكيل شده است كه بجز مقياس اول آن كه  5سؤال دارد ،بقيه
مقياسها شامل  10سؤال است .با توجه به طوالني بودن آن فرمهاي متعددي از آن استخراج
شده است .اولين بار اولسون ،فرم  15سؤالي آن را معرفي نمود و سپس فرم  47سؤالي آن
ساخته شد و در اواخر فرم  25سؤالي آن ايجاد گرديد .پاسخ به سؤال به صورت  5گزينهاي
ال موافق – موافق – نه موافق و نه مخالف – مخالف و كام ً
(كام ً
ال مخالف) است .نمره محاسبه
شده براي پرسشنامه انريچ از نوع مقياس  tاست كه در آن ميانگين  50و انحراف استاندارد 10
ميباشد .نمرههاي كمتر از  30نشانگر نارضايتي شديد همسران ،نمرههاي بین  30تا  40نشانگر
عدم رضايت همسران ،نمرههاي بين  40تا  60نشانگر رضايت نسبي و متوسط همسران،
نمرههاي بين  60تا  70نشانگر رضايت زياد همسران و نمرههاي باالتر از  70نشانگر رضايت
فوقالعاده همسران از روابط زناشويي است(به نقل از جوانمرد.)1386 ،
در تحقيق حاضر همچنين براي تعيين پايايي مقياس رضايت زناشويی از دو روش
آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شده كه براي كل مقياس به ترتيب برابر با  0/95و 0/91
مي باشد كه بيانگر ضرايب پايايي مطلوب مقياس ياد شده است .روایی این آزمون به وسیله
شمایی( 0/60 ،)1383و شریف نیا( 0/92 ،)1379و معتمدین( 0/65 ،)1383به دست آمده
است(به نقل از عسگری.)1388،
یافتههای پژوهش
فرضیه )1بین سبک اسناد مثبت ومؤلفه هاي آن(بعد دروني-بيروني،بعد ثبات -متغير و بعد
عام  -خاص مثبت) با رضایت زناشویی پرستاران رابطه مثبت معني داري وجود دارد.
جدول شماره.1ضرايب همبستگي ساده سبک اسناد مثبت و مؤلفه های آن
با رضايت زناشويی در پرستاران
متغـير

متغير

مالك

پيش بين

رضايتزناشويی
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شاخص هاي آماري
ضريبهمبستگي

سطح معني داري

تعدادنمونه

()r

() p

() n

سبک اسناد مثبت

-0/03

0/724

بُعد درونی ـ بيرونی مثبت

0/04

0/596

بُعد ثبات ـ متغير مثبت

-0/09

0/273

بُعد عام ـ خاص مثبت

0/03

0/703
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همان طوري كه در جدول شماره 1نشان داده شده است بين سبک اسناد مثبت و مولفه های
آن با رضايت زناشويی پرستاران رابطه معني داري وجود ندارد ( p =0/724و ،) r = -0/03
بنابراين فرضيه اول تأييد نمی گردد.
بين مؤلفه های سبک اسناد مثبت (بُعد درونی ـ بيرونی مثبت ،بُعد ثبات ـ متغير مثبت ،بُعد
عام ـ خاص مثبت) و رضايت زناشويی پرستاران رابطه معنی داری مشاهده نمی شود.
فرضیه .)2بین سبک اسناد منفی و مؤلفه هاي آن(بعد دروني-بيروني،بعد ثبات -متغيروبعد
عام  -خاص منفي) با رضایت زناشویی پرستاران رابطه منفي معني داري وجود دارد.
جدول شماره .2ضرايب همبستگي ساده سبک اسناد منفی و مؤلفه های آن
با رضايت زناشويی در پرستاران
متغـير

متغير

مالك

پيش بين

رضايتزناشويی

شاخص هاي آماري
ضريبهمبستگي

سطح معني داري

تعدادنمونه

()r

() p

() n

سبک اسناد منفی

-0/01

0/912

بُعد درونی ـ بيرونی منفی

-0/11

0/180

بُعد ثبات ـ متغير منفی

0/08

0/364

بُعد عام ـ خاص منفی

0/01

0/955

135

همان طوري كه در جدول شماره 2مشاهده می شود بين سبک اسناد منفی و مولفه های آن
با رضايت زناشويی پرستاران رابطه منفی معني داري وجود ندارد ( p =0/912و ،)r = -0/01
بنابراين فرضيه دوم تأييد نمی گردد.
بين مؤلفه های سبک اسناد منفی (بُعد درونی ـ بيرونی منفی ،بُعد ثبات ـ متغير منفی ،بُعد عام
ـ خاص منفی) و رضايت زناشويی پرستاران رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضيه ) 3بين بی ثباتی هيجانی ( عصبيت ) و رضايت زناشويی پرستاران رابطه منفي معني
داري وجود دارد.
فرضيه )4بين برونگرايی و رضايت زناشويی پرستاران رابطه مثبت معني داري وجود دارد.
فرضيه ) 5بين بازبودن نسبت به تجربه و رضايت زناشويی پرستاران رابطه مثبت معني داري
وجود دارد.
فرضيه  ) 6بين توافق و رضايت زناشويی پرستاران رابطه مثبت معني داري وجود دارد.
فرضيه  ) 7بين وجدانی بودن و رضايت زناشويی پرستاران رابطه مثبت معني داري وجود دارد.
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جدول شماره . 3ضرايب همبستگي ساده عوامل شخصیتی
با رضايت زناشويی در پرستاران
متغـير

متغير

مالك

پيش بين

رضايتزناشويی

شاخص هاي آماري
ضريبهمبستگي

سطح معني داري

تعدادنمونه

()r

() p

() n

بی ثباتی هيجانی « عصبيت »

-0/17

0/040

برونگرايی

0/17

0/045

بازبودن نسبت به تجربه

-0/15

0/073

توافق

0/18

0/036

وجدانی بودن

0/05

0/568

135

همان طوري كه در جدول شماره  3مالحظه می شود بين بی ثباتی هيجانی ( عصبيت ) و
رضايت زناشويی پرستــاران رابطه منفی معني داري وجود دارد ( p =0/040و ،) r = -0/17
بنابرايــن فرضيه سوم تأييد می گردد .به عبارت ديگر ،با افزايش بی ثباتی هيجانی « عصبيت»
پرستاران ،رضايت زناشويی آنان کاهش پيدا كرده است.
بين برون گرايی و رضايت زناشويی پرستــاران رابطه مثبت معني داري وجود دارد
( p=0/045و  ،) r = 0/17بنابرايــن فرضيه چهارم تأييد می گردد.
بين بازبودن نسبت به تجربه و رضايت زناشويی پرستاران رابطه منفي معني داري وجود
ندارد( p =0/073و  ،) r =-0/15بنابراين فرضيه پنجم تأييد نمی گردد.
بين توافق و رضايت زناشويی پرستاران رابطه مثبت معنی داری مشاهده می شود (p=0/036
و  ،) r = 0/18بنابراين فرضيه ششم تأييد می گردد.
بين وجدانی بودن و رضايت زناشويی پرستاران رابطه مثبت معني داري وجود ندارد
( p=0/568و ،) r = 0/05بنابراين فرضيه هفتم تأييد نمی گردد.
فرضيه )8سبک اسناد مثبت ،سبک اسناد منفی و ويژگی های شخصيتی (بی ثباتی هيجانی
«عصبيت» برونگرايی ،بازبودن نسبت به تجربه ،توافق و وجدانی بودن) با رضايت زناشويی
پرستاران رابطه چندگانه دارند.
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شاخص آماري

متغيرهاي پيش بين

الف

متغير مالك

همبستگي چندگانه ضريب تعيين
RS
MR

نسبت F
احتمالp

1

2

ضرايب رگرسيون ()β

2ـ سبک اسناد منفی

3ـ بی ثباتی هيجانی

4ـ برونگرايی

5ـ بازبودن نسبت به
تجربه

6ـ توافق

3

0/03

0/18

0/22

0/30

0/33

7ـ وجدانی بودن

4

0/01
0/03
0/05
0/09
0/10

0/34

5

F=0/062
p=0/938
F=1/47
p=0/224
F=1/74
p =0/144
F=2/59
p =0/029
F=2/57
p<0/022

0/11

6

β= -0/03
t= -0/33
p=0/738
β= -0/03
t= -0/35
p=0/720
β= -0/06
t= -0/63
p=0/529
β= -0/06
t= -0/73
p=0/465
β= -0/05
t= -0/56
p=0/577

F=2/41
p<0/024

1ـ سبک اسناد مثبت

β= 0/01
t= 0/03
p=0/974
β= 0/03
t= 0/34
p=0/729
β= 0/05
t= 0/51
p=0/608
β= 0/05
t= 0/55
p=0/581
β= 0/05
t= 0/63
p=0/530

β= -0/06
t= -0/70
p=0/485

0/03

β= -0/18
t= -2/07
p=0/040
β= -0/14
t= -1/54
p=0/126
β= -0/11
t= -1/25
p=0/212
β= -0/11
t= -1/23
p=0/219

β= 0/07
t= 0/77
p=0/441

0/01

β = 0/14
t =1/57
p=0/117
β = 0/21
t =2/27
p=0/025
β = 0/20
t =2/17
p=0/032

β= -0/13
t= -1/49
p=0/139

F=0/125
p=0/724

β= -0/21
t= -2/39
p=0/018
β= -0/18
t= -1/98
p=0/049

β = 0/25
t =2/45
p=0/015

β= -0/03
t= -0/35
p=0/724

β = 0/13
t =1/53
p=0/127
β= -0/18
t= -2/01
p=0/046

0/18

0/25

 -1توافق

 -2برون گرايی

2

β = 0/14
t =1/65
p=0/101

ضرايب رگرسيون ()β

0/03
0/06

نسبت F
احتمالp
F=4/48
p =0/036
F=4/40
p =0/014

1
β= 0/18
t= 2/12
p=0/036
β= 0/18
t= 2/14
p=0/034

شاخص آماري
ب
همبستگي چندگانه ضريب تعيين
RS
MR
متغير مالك متغيرهاي پيش بين

رضايت زناشويی

β= 0/17
t= 2/05
p=0/042

7

β= -0/11
t= -1/17
p=0/243
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جدول شماره  .4ضرايب همبستگي چند گانه سبک اسناد مثبت ،سبک اسناد منفی و ويژگی های
شخصيتی (بی ثباتی هيجانی ،برونگرايی ،بازبودن نسبت به تجربه ،توافق و وجدانی بودن) با
رضايت زناشويی در پرستاران با روش های ورود ( )Enterو «مرحله اي» ()Stepwise

رضايت زناشويی
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همان طوري كه در قسمت «الف» جدول شماره  4مشاهده می شود ،طبق نتايج حاصل از تحليل
رگرسيون با روش ورود مكرر ،ضريب همبستگي چند متغيري براي تركيب خطي سبک اسناد مثبت،
سبک اسناد منفی و ويژگی های شخصيتی (بی ثباتی هيجانی « عصبيت » برونگرايی ،بازبودن نسبت به
تجربه ،توافق و وجدانی بودن) با رضايت زناشويی پرستاران برابر با  MR =0/34و  RS =0/11می باشد
كه در سطـــح  p =0/05معني دار است .بنابراين فرضيه هشتم تأييد می گردد .با توجه به مقدار ضريب
تعيين ( ،)RSمشخــــص شده كه  11درصد واريانس رضايت زناشويی پرستاران توسط متغـيرهاي
پيش بين قابل تبين می باشد .همچـــنين با توجه به قسمت «ب» جدول ياد شده مشاهده می شود كه
از ميان سبک اسناد مثبت ،سبک اسناد منفی و ويژگی های شخصيتی به عنوان متغيرهاي پيش بين،
متغيرهاي توافق و برون گرايی به ترتيب پيش بيني كننده براي رضايت زناشويی پرستاران می باشند و
ساير متغيرها در پيش بيني كنندگي رضايت زناشويی ،نقشي ايفا نمی كنند.
بحث و نتيجه گيري

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک اسناد و عوامل پنجگانه شخصیتی نئو با رضایت از زندگی
زناشویی پرداخته است ،نتایج نشان داد که ارتباطی بین سبک اسناد مثبت ،سبک اسناد منفی وابعاد آنها با
رضایت از زندگی زناشویی وجود ندارد.لذا فرضیه های اول و دوم و ابعاد آنها تایید نمی گردد.نتایج این
بخش از پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین مانند پژوهش هاي (استفان و همكاران ، 2006،ماريلين و
كنت ،2005،کرستینا و همکاران ، 2005 ،خین سن هلینگ ،2005،هورنیفر و فینچام ،1995 ،برادبوری و
فینچام ) 1993،در یک راستا نمی باشد .همخوانی این نتایج را می توان چنین توجیه کرد که به اعتقاد واينر
( )1972ما بين شيوه هاي اسنادي ،عواطف و رفتار يك توالي منطقي وجود دارد .به اين معنا كه اسنادها
تعيينكننده عواطف ميباشند و عواطف نيز بررفتار فرد تأثير ميگذارند .در واقع اسنادها به ما ميگويند
چه چيزي احساس ميكنيم و احساسات به ما ميگويند چه واكنشي انجام دهيم (واينر.)1983 ،
بنابراين به نظر ميرسد سبك اسناد تأثیر خود را بررضايت زناشويي از طريق عواطف اعمال ميكند
از آنجا كه برخي نظريهپردازان رفتارگراي شناختي مطرح ميكنند عواطف مثبت 1و منفي 2به وسيله
شناخت به وجود ميآيند (واتسون و كالرك .)1984 ،3و به همين صورت شناختهاي مثبت منجر به
عاطفه مثبت و عواطف مثبت نيز احساس خوب بودن را در فرد ايجاد ميكنند (دوا.)1995 ،براين اساس
شناخت منفي منجر به آشفتگي عاطفي ميشود و آشفتگي عاطفي نيز به نوبه خود مشكالتي را ايجاد
ميكند (مسترز 4و همكاران.)1987 ،
دوا ( )1995در پژوهش خود اين نظريه را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه عواطف در
1. positive affect
2. negative affect
3. Watson & CLark
4. Masters

www.SID.ir

30

◊ زن و
فرهنگ Archive
of SID

مقايسه با سبك اسناد نقش بيشتریدارند.
با توجه به مطالب فوق ميتوان عنوان نمود كه احتماالً عدم ارتباط معنادار سبك اسناد و رضايت زناشويي
ناشي از آن است كه در پژوهش حاضر ارتباط مستقيم سبك اسناد و رضايت زناشويي مورد بررسي قرار
گرفته ،در حالي كه همانگونه كه قب ً
ال عنوان شد سبك اسناد از طريق عواطف تأثير ميگذارد.
توجيهات ديگري كه در اين خصوص ميتوان ارائه نمود ،دال بر آن است كه احتماالً درك محتوي
پرسشنامه ( )ASQبراي آزمودني ها تا حدي مشكل بوده است ،از طرفي آزمون های خود سنجی از
دقت و روایی مطلوبی برخوردار نیستند و دارای ضعف می باشند و به نتایج متنوعی منجر می گردند.
هر چند مقیاس های اسناد به کار رفته در این پژوهش ،در پژوهش های قبلی مکررا ً به کار رفته اند ،با
وجود این از بعضی جهات قابل انتقاد هستند .دلیل دیگر اینکه آزمودنی ها به طور آشکار از اطالعات
اسنادی که در اختیار آنهاست استفاده می کنند اما هیچ تضمینی نیست که صرفا به دلیل در دسترس
بودن اطالعات اسناد از آنها استفاده کنند از آنجا که جامعه مورد تحقیق جامعه پرستاران می باشد و
پرستاری شغلی پر استرس می باشد ،پس بنابراین موقعیت هایی را می توان در نظر گرفت که شخص
دچار استرس می شود.پژوهش ها نشان می دهند که بر انگیختگی هیجانی شخص را از توجه دقیق باز
می دارد .به عبارت دیگر در موقعیت هایی که فرد دارای آرامش است نسبت به موقعیت هایی که دچار بر
انگیختگی هیجانی است نحوه اسناد فرد کام ً
ال فرق می کند.دليل ديگر اينكه عوامل فرهنگی  -اجتماعي
در شيوه استفاده از اسنادهاي علي و سبك تبيين افراد جوامع مختلف دخالت دارد ،لذا اين تفاوتهاي
فرهنگي -اجتماعي بر فرايند اسناد تأثير ميگذارد كه ريشه در نگرش مذهبي ،فرهنگ سنتي ،هنجارهاي
اجتماعي ،محيط زندگي ،عوامل اقتصادي ،فشارهاي عصبي ناشي از محيط كار ،استرس شغلي ،نگرش مردم
استان ايالم نسبت به جامعه پرستاري و شيوههاي تربيتي جامعه ايالم دارد.از طرفی خطای اسنادی در همه جا
وجود دارد .به عبارت دیگر فارغ از فشارهای فرهنگی بر نحوه تبیین وقایع،خطاهای اسناد نفوذ چشمگیری
در قضاوت اجتماعی انسان دارند (حاجلو .) 1386،طبعاً اين مسائل ممكن است در نتايج پژوهش حاضر
دخيل بوده و مانع از آن شده كه رابطه سبك اسناد و رضايت زناشويي به وضوح نمايان گردد.
در بخش ديگر پژوهش که به بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی پرداخته
است .نتایج نشان داد که بین عامل بی ثباتی هیجانی ( عصبیت )ورضایت زناشویی رابطه منفی معنی دار
وجود دارد ،لذا فرضیه سوم تایید می گردد و همچنین نتایج نشان داد که بین عامل برونگرایی و
توافق با رضایت زنا شویی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد .لذا فرضیه های چهارم و ششم هم تایید
1
می شود .نتایج این بخش ازفرضيه ها با نتایج پژوهش هایی که توسط (كنت و همكاران، 1999 ،باتوین
وهمکاران ،1997 ،ماركمن و همكاران، 1994،کینگ) 1993،2و پژوهش هايی که در کشورمان
توسط(عطاری ، 1385،ماني ، 1385 ،راستي )1383،صورت گرفته همسو می باشد.
اما در ارتباط بین باز بودن نسبت به تجربه با رضایت زناشویی نتایج نشان داد که بین دو متغییر رابطه
1. Botwin
2. king
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منفي معنی داری وجود ندارد لذا فرضیه پنجم تایید نمی گردد و این نتیجه با نتایج پژوهش های پیشین
مانند پژوهش هاي( باتوین و همکاران، 1997،ماركمن و همكاران )1994،و پژوهش هايي که توسط
(عطاری ،1385،راستي ،1383 ،مصاحبي) 1383،در کشورمان صورت گرفته همسو نمی باشد .ولي
با پژوهش ماني )1385(،همسو می باشد .این بخش از یافته را طبق نظر مک کری و کوستا () 1991
می توان چنین توجیه کرد که انعطاف پذیری در تجربه ،فرد را هم به سمت تجربه حاالت هیجانی مثبت
و هم حاالت هیجانی منفی هدایت می کند .بنابر این ارتباط مستقیمی بین رضایت زناشویی و ویژگی
شخصیتی باز بودن نسبت به تجربه مشخص نشده است.
در ارتباط بين وجداني بودن و رضايت زناشویي نتايج نشان داد كه بين دو متغيير رابطه مثبت معنا داري
وجود ندارد،لذا فرضيه هفتم رد می گردد .اين نتيجه با نتايج پژوهش هاي پيشين مانند پژوهش هاي
(كنت و همكاران ،1999 ،باتوين و همكاران، 1997،كينگ )1993،همچنين با يافته هاي پژوهشي در
كشورمان مانند پژوهش هاي (عطاري ،1385 ،ماني1385،وراستي ) 1383،هماهنگ نيست .در اين
تحقيقات بیان شده است بين وجداني بودن و رضايت زناشويي رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
توجيهي كه براي رد اين فرضيه در اين پژوهش ميتوان بيان نمود آن است كه زياد بودن تعداد
سؤاالت ممكن است باعث كم توجهي آزمودني ها در جواب دهي به سؤاالت شده باشد.
ديگر اينكه عوامل فرهنگي – اجتماعي،فرهنگ سنتي،محيط زندگي ،عوامل اقتصادي،فشارهاي
عصبي ناشي از محيط كار،استرس شغلي ممكن است در قضاوت افراد تأثير داشته باشد.
دیگر اینکه آزمون های خود سنجی از دقت و روایی مطلوبی برخوردار نیستند و دارای ضعف
می باشند و به نتایج متنوعی منجر می گردند .اين مسائل ممكن است در نتايج پژوهش حاضر دخيل بوده
و مانع از آن شده که رابطه وجداني بودن با رضایت زناشویی به وضوح نمایان گردد.
در بخش آخرکه به بررسی رابطه بین سبک اسناد و عوامل پنجگانه شخصیتی نئو با رضایت زناشویی
پرداخته است نتایج نشان داد که بین سبک اسناد منفی،سبک اسناد مثبت وعوامل پنجگانه شخصیتی نئو
با رضایت از زندگی زناشویی رابطه چند گانه وجود دارد.
و توجيهاتی كه می توان بيان نمود آن است که به اعتقاد واينر ( )1972ما بين شيوه هاي اسنادي،
عواطف و رفتار يك توالي منطقي وجود دارد .به اين معنا كه اسنادها تعيينكننده عواطف ميباشند و
عواطف نيز بررفتار فرد تأثير ميگذارند .در واقع اسنادها به ما ميگويند چه چيزي احساس ميكنيم و
احساسات به ما ميگويند چه واكنشي انجام دهيم (واينر.)1983 ،
به نظر می رسد در نمونه پژوهشی حاضر (شهر ایالم و بخصوص شغل پرستاری) مهترین عوامل
فرهنگی – اجتماعی شغل و محل زندگی بوده اند که باعث شده اند ویژگی های شخصیتی،
توافق پذیری و برون گرایی بیشترین سهم را در پیش بینی رضایت زناشویی به خود اختصاص دهند .به
عبارت دیگر کسانی که در این دو ویژگی نمره باالیی کسب می کنند صرف نظر از نوع اسنادهایشان
می توانند از شغل پرستاری رضایت بیشتری کسب نمایند .در نتیجه میزان استرس های تجربه شده آنها در
موقعیت های شغلی شان کمتر شده و در نهایت از زندگی شان نیز رضایت بیشتری کسب می کنند.
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بیگدلی ،ایمان ا .)1372(...بررسی آزمایشی سبک اسناد در الگوی درماندگی آموخته شده .پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
جوانمرد ،ماريا ( .)1386بررسي مقايسهاي رابطه بين منزلتهاي هويتي و رضامندي زناشويي متأهلين
شاهد و غيرشاهد دانشجو ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه
تربيت مدرس.
حاجلو ،نادر( .)1386تأثیر متقابل تصور قالبی و اسنادهای علی ،پایان نامه دکترا ،دانشکده علوم انسانی،
دانشگاه تربیت مدرس.
راستي ،علي ( .)1383مقايسه صفات شخصيتي و رضايت زناشويي براساس مدل پنج عاملي ،پاياننامه
كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
روئین ،حسین( .)1385بررسی رابطه سبک های شناختی(شیوه های یادگیری) باعوامل شخصیتی
دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تبریز ،دانشکده علوم تربیتی
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