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Abstract
Introduction: Marriage is one of the main relationships for most adults, which has many effects on
physical and mental health. The aim of this study was to compare the physical and mental health
of single and married students of Shahrekord University with respect to controlling the effect of
personality traits in 2019-2020.
Methods: The present study was descriptive-comparative. The study was conducted with 400
students of Shahrekord University who were selected by convenience methods as Quota sampling.
Data collection instruments included: demographic questionnaire, "36-Item Short-Form Health
Survey" and "NEO Personality Inventory". The validity of the instruments was measured by face
validity and reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient.
Data were collected in the classroom or in the dormitory. Data analysis was performed using SPSS.
22.
Results: Without controlling the effect of personality traits, a significant difference was observed
in the mental health dimension between the two groups of single and married students (F=6.987,
P=0.009), meaning that the average mental health of married students was higher than single students.
But in terms of physical health, no significant difference was found between single and married
students. When the effect of personality component scores as a covariate variable was controlled by
analysis of covariance, the results showed that the average score of married people in mental health
is still higher than single people, but the average physical health score of single people is higher than
married people.
Conclusions: By controlling the effect of personality traits on physical and mental health, married
people had more mental health than single people. Marriage counselors and psychologists, as well
as Broadcasting, are encouraged to create a more positive view of marriage in their educational
programs by emphasizing the benefits of marriage, especially in the field of mental health.
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چکیده
مقدمــه :ازدواج یکــی از اصلیتریــن روابــط بــرای بیشــتر بزرگســاالن اســت کــه تأثیــرات متعــددی بــر ســامت جســم و روان دارد.
مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایسـه ســامت جســمی و روانــی در دانشــجویان مجــرد و متأهــل دانشــگاه شــهرکرد بــا توجــه بــه کنتــرل
اثــر ویژگیهــای شــخصیتی در ســال  1397-98انجــام شــد.
روش کار :پژوهــش حاضــر توصیفــی -مقایسـهای بــود .پژوهــش بــا  400تــن از دانشــجویان دانشــگاه شــهرکرد کــه بــا روش در
دســترس از نــوع ســهمیهای انتخــاب شــده بودنــد ،اجــرا شــد .ابزارهــای گــردآوری دادههــا شــامل :پرسشــنامه جمعیتشــناختی" ،فــرم
کوتــاه  36عبارتــی بررســی ســامت " " 36-Item Short-Form Health Surveyو " ســیاهه شــخصیتی نئــو "NEO Personality
 "Inventoryبودنــد .روایــی ابزارهــا بــه روش روایــی صــوری و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ
انــدازه گیــری شــد .جمــع آوری داده هــا در کالس درس و یــا در خوابــگاه دانشــجویان صــورتگرفــت .تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده
از نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه  22انجــام شــد.
یافتههــا :بــدون کنتــرل اثــر ویژگــی هــای شــخصیتی ،در بعــد ســامت روانــی تفــاوت معنــاداری بیــن  2گــروه از دانشــجویان
مجــرد و متأهــل مشــاهده شــد ( ،)P=0/009 ،F=6/987بدیــن معنــا کــه میانگیــن ســامت روان در دانشــجویان متأهــل بیشــتر از
دانشــجویان مجــرد بــود ولــی در بعــد ســامت جســمی تفــاوت معنــاداری بیــن دانشــجویان مجــرد و متأهــل یافــت نگردیــد .زمانــی
کــه بــا روش تحلیــل کوواریانــس اثــر نمرههــای مؤلفههــای شــخصیتی بــه عنــوان متغیــر همپــراش کنتــرل شــد ،نتایــج بیانگــر ایــن
بــود کــه همچنــان میانگیــن نمــره افــراد متأهــل در ســامت روان بیشــتر از افــراد مجــرد اســت امــا میانگیــن نمــره ســامت جســمانی
افــراد مجــرد نســبت بــه افــراد متأهــل بیشــتر اســت.
نتیجهگیــری :بــا کنتــرل اثــر ویژگیهــای شــخصیتی بــر ســامت جســمی و روانــی ،افــراد متأهــل از ســامت روانــی بیشــتری
نســبت بــه افــراد مجــرد برخــوردار بودنــد .بــه مشــاوران و روانشناســان حیطــه ازدواج پیشــنهاد میشــود در برنامههــای آموزشــی خــود
بــا تاکیــد بــر فوایــد ازدواج خصوصــا در حیطــه ســامت روانــی ،نــگاه مثبتتــری در افــراد نســبت بــه ازدواج ایجــاد نماینــد.
کلید واژ ه ها :سالمت ،ازدواج ،متأهل ،مجرد ،جسمی ،روانی.
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بــه رغــم اینکــه تعــداد پژوهشهایــی کــه رابطــه بیــن ازدواج
و ســامتی را مــورد تاییــد میدهنــد زیــاد و رو بــه رشــد
مــی باشــند ( )20فوایــد ســامتی وابســته بــه ازدواج توســط
برخــی از جامعهشناســان مــورد نقــد واقــع شــده اســت کــه
معتقدنــد افــراد مجــرد بــه روابــط جایگزیــن و روش هــای
تعلــق خاطــر بــرای ســامتی اعتمــاد میکننــد ( .)21برخــی از
روانشناســان نیــز رویکــردی انتقــادی نشــان داده انــد و اســتدالل
میکننــد کــه پژوهشــگران شــواهد را بیــش از حــد ارزیابــی
کــرده و یافتههــا را از نظــر حفاظــت از ســامتی بــه ســرعت
تفســیر مــی کننــد (.)22
عــاوه بــر ایــن ،برخــی از نتایــج مطالعــات جدیدتــر نشــان
میدهــد کــه تاثیــر مثبــت ازدواج بــرای همــه افــراد مشــابه
نیســت .بدیــن معنــا کــه متغیرهــای میانجــی وجــود دارد کــه
رابطــه وضعیــت تاهــل بــا شــاخصهای ســامتی را تحــت تاثیــر
قــرار مــی دهــد .بــرای نمونــه ،برخــی از پژوهشهــا نشــان داده
انــد کــه ســن ازدواج ،جنســیت ،مذهــب و راهبردهــای مقابلـهای
بــا ســامت روانشــناختی زوجیــن متاهــل و مجــرد در ارتبــاط
اســت ( )25( Liu &Umberson .)24 ،23در نتایــج مطالعــه

مقدمه
بــرای انســانها و طیــف گســتردهای از گونههــای جانــوری،
روابــط اجتماعــی پیامدهــای فیزیولوژیکــی مهمــی دارد کــه اغلب
بــرای ســامتی مفیــد اســت ( .)2 ،1مطالعــات اپیدمیولوژیــک
نشــان میدهــد کــه انــزوای اجتماعــی در مقایســه بــا عوامــل
خطرســاز بهداشــتی ماننــد اســتعمال ســیگار ،فشــار خــون ،چربــی
خــون ،چاقــی و فعالیــت بدنــی یــک عامــل اصلــی خطــر بــرای
بیمــاری و مــرگ اســت ( .)4، 3اگرچــه هــم کیفیــت و هــم کمیت
روابــط اجتماعــی بــا بیمــاری و مــرگ در ارتبــاط بــوده اســت،
حمایــت ارائــه شــده توســط روابــط خــاص ممکــن اســت بیــش از
ســایر روابــط مهــم باشــد .اصلیتریــن نــوع رابطــه بــرای بیشــتر
بزرگســاالن ،ازدواج اســت (.)5
نتایــج پژوهشهــا نشــان دادنــد کــه افــراد متأهــل شــادمانی
ش میدهنــد ( )6و در
و رضایــت زندگــی بیشــتری را گــزار 
مقایســه بــا افــراد مجــرد کمتــر در معــرض افســردگیاند (.)7
ازدواج نقــش مثبتــی در ســامت جســمانی ( ،)8طــول عمــر
( ،)9رفتارهــای ســالم ( )10و شــادکامی ( )11دارد .در ایــران نیــز
پژوهشهــای انجــام شــده حکایــت از آن داشــتند کــه زنــان
متأهــل نســبت بــه زنــان مجــرد در شــادکامی و ســامت جســمی
( )12و عــزت نفــس ( )13وضعیــت مناســب تــری نســبت بــه
زنــان مجــرد دارنــد.
تبیینهــای متعــددی بــرای تأثیــرات محافظتــی ازدواج و ســایر
روابــط شــخصی ارائــه شــده اســت .اولیــن تبییــن بــر منابــع
اقتصــادی متمرکــز اســت .بــا توجــه بــه مقیــاس اقتصــادی
و تأثیــرات مثبــت ازدواج بــر دســتمزد مــردان ،ازدواج مزایــای
مالــی دارد کــه مــی توانــد منجــر بــه شــرایط زندگــی ســالم
تــر و مراقبــت هــای بهداشــتی بــا کیفیــت باالتــر شــود (.)14
بحــث دوم بــر عملکــرد کنتــرل اجتماعــی ازدواج متمرکــز اســت.
رفتارهایــی وجــود دارد کــه بــرای ســامتی خطرنــاک هســتند،
ماننــد ســیگار کشــیدن ،مصــرف مــواد مخــدر .اعتقــاد بــر ایــن
اســت کــه وقتــی افــراد ازدواج میکننــد ،بیشــتر بــه هنجارهــای
جامعــه پایبنــد هســتند ( .)16 ،15ایــن امــر تــا حــدی بــه ایــن
دلیــل اســت کــه همســر مــی توانــد هنجارهــا را وضــع کنــد و
تــا حــدی بــه ایــن دلیــل کــه افــراد متاهــل نســبت بــه خانــواده
احســاس مســئولیت مــی کننــد کــه باعــث مــی شــود آن ها بیشــتر

خــود نشــان دادنــد کــه ازدواج تاثیــرات متفاوتــی بــرای مــردان
و زنــان دارد و ازدواج بــرای زنــان اثــرات مثبــت کمتــری نســبت
بــه مــردان دارد.
همچنیــن ،ویژگیهــای شــخصیتی ،عاملــی تاثیــر گــذار در
کیفیــت ســامتی و زندگــی اســت .در ســالیان اخیــر ،الگــوی 5
عامــل بــزرگ شــخصیت از جملــه مهمتریــن الگوهــا در بررســی
صفــات شــخصیتی بــوده اســت کــه بیــش از همــه ،در حــوزه
شــخصیت بــه کار گرفتــه شــده اســت ( )26و مؤلفههــای آن
شــامل روانرنجــوری ،بــرون گرایــی ،بــاز بــودن بــه تجربــه،
توافــق پذیــری و وجدانگرایــی اســت ( .)27روانرنجــوری،
داشــتن احساســات منفــی همچــون تــرس ،احســاس گنــاه،
افســردگی و خشــم را در بــر مــی گیــرد .افــراد برونگــرا
اجتماعــی ،دوســتدار دیگــران ،فعــال ،حــراف و اهــل گفتگــو
هســتند .بــاز بــودن بــه تجربــه بــه معنــی افــرادی کــه نســبت
بــه تجربیــات گشــوده هســتند ،بــه تجربــه هــای عاطفــی درونــی
توجــه دارنــد ،و از نظریــات جدیــد و ارزش هــای غیــر متعــارف
لــذت مــی برنــد .ویژگــی توافــق پذیــری ،نــوع دوســتی ،احســاس
همــدردی بــا دیگــران و اشــتیاق بــرای کمــک بــه آن هــا اســت
و در نهایــت افــرادی کــه در وجدانــی گرایــی نمــره باالیــی
مــی آورنــد توانایــی کنتــرل تکانــه هــا ،و بکارگیــری طــرح و
برنامــه در رفتــار ،ســازماندهی و اجــرای وظایــف خود دارنــد (.)28

بــه هنجارهــای و رفتارهــای ســالم پایبنــد بماننــد ( .)17ســوم،
رابطــه زناشــویی منبــع حمایــت و محبــت اجتماعــی اســت کــه
ممکــن اســت احســاس تنهایــی و افســردگی را کاهــش دهــد و از
ایــن رو منجــر بــه ســامت روان بهتــر شــود (.)19 ،18
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بــه منظــور ســنجش ســامت جســمی و روانــی از «فــرم
کوتــاه  36عبارتــی بررســی ســامت»36-Item Short-Form
 )Health) Surveyاســتفاده شــد .ایــن ابــزار توســط & Ware
 Sherbourneدر ســال  1992ارائــه شــد ( .)31ابــزار شــامل ۳۶
عبــارت اســت کــه  ۸بعــد ســامت شــامل عملکــرد جســمی
( ،)physical functioningعملکــرد اجتماعــی (social
 ،)functioningایفــای نقــش جســمی ( ،)role physicalایفــای
نقــش هیجانــی ( ،)role emotionalســامت روانــی (mental
 ،)healthســرزندگی ( ،)vitalityدرد بدنــی ( )body painو
ســامت عمومــی ( )general healthرا مــورد ارزیابــی قــرار
میدهــد .همچنیــن ،ایــن پرسشــنامه  2ســنجش کلــی را نیــز
از کارکــرد فراهــم مــی آورد؛ نمــره کلــی بعــد ســامت جســمی
( )physical healthو نمــره کلــی بعد ســامت روانــی (mental
 )healthکــه در ایــن مطالعــه  2بعــد کلــی ســامت جســمی و
روانــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .بعــد ســامت جســمی 15
عبــارت دارد کــه شــامل ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۱
 21 ،20 ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳اســت و بعــد ســامت روانــی نیــز 14
عبــارت دارد کــه شــامل ،۲۶ ،۲۵ ،۲۴ ،۲۳ ،۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،1 ،۱۷
 ۳۱ ،۳۰ ،۲۹ ،۲۸ ،۲۷میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه عبــارت
 1وضعیــت کلــی ســامت را میســنجد از ایــن رو بــرای هــر
 2بعــد ســامت جســمی و ســامت روانــی مــورد محاســبه قــرار
میگیــرد .عبارتهــای  35 ،34 ،33 ،32 ،2و  36نیــز هنــگام
ارزیابــی  2بعــد کلــی ســامت جســمی و روانــی مــورد محاســبه
قــرار نمیگیرنــد.
نمــره گــذاری عبارتهــا متفــاوت اســت .بــرای عبــارت هــای ،1
 2و  23تــا  36از روش لیکــرت  5درجـهای (عالــی نمــره  ،5خیلــی
خــوب نمــره  ،4خــوب نمــره  ،3متوســط نمــره  2و ضعیــف نمــره
 )1و بــرای عبــارت هــای  3تــا  12لیکــرت  3درجـهای (مشــکل
دارم نمــره  ،3کمــی مشــکل دارم نمــره  ،2اصــا مشــکلی نــدارم
نمــره  )1اســتفاده میشــود .بــرای عبــارت هــای  13تــا  19نیــز
گزینههــای بلــی و خیــر در نظــر گرفتــه شــده اســت.
در عبــارت  21 ،۲۰و  ۲۲نیــز گزینــه اول  ۵نمــره و گزینــه پنجــم
 ۱نمــره دارد .دامنــه نمــره هــا بیــن  1تــا  100میتوانــد در
نوســان باشــد .نمــره باالتــر بــهمنزلــه ســامتی بیشــتر اســت.
در واقــع هــر چــه نمــره فــرد در آن مقیــاس باالتــر باشــد بــه
منزلــه وضعیــت مطلوبتــر فــرد در مقیــاس مــورد نظــر اســت
( .)32نقطــه بــرش پرسشــنامه عــدد  50اســت بدیــن صــورت کــه
نمــره باالتــر از  50بــه معنــای ســامتی اســت و نمــره کمتــر از
 50بــه معنــای وجــود مشــکالت در ابعــاد ســامتی اســت.

پژوهشهــا نقــش  5عامــل بــزرگ شــخصیتی را در کیفیــت
ازدواج مــورد بررســی قــرار داده انــد .ســایهمیری و همــکاران
( )29نیــز در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ویژگــی
هــای شــخصیتی بــه نحــو متفاوتــی کیفیــت زندگــی زناشــویی
را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد Decuyper .و همــکاران ()30
نیــز در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه اختاللهــای شــخصیتی بــر
کیفیــت زناشــویی زوجیــن تاثیــر منفــی دارد.
اغلــب مطالعــات گذشــته نشــان دادهانــد کــه ازدواج پیامدهــای
مثبتــی از نظــر جســمی و روانــی بــرای افــراد دارد .ا ّمــا همانطــور
کــه گفتــه شــد برخــی از مطالعــات نســبت بــه ایــن نتایــج تردیــد
و تأثیــرات مثبــت را اغراقآمیــز میداننــد ( .)22در عیــن حــال
برخــی از مطالعــات دیگــر نشــان دادنــد کــه کیفیــت ســامت
تابــع ویژگیهــای شــخصیتی نیــز قــرار دارد و لــذا ممکــن
اســت وضعیــت ســامتی افــراد بیــش از آن کــه تابــع وضعیــت
تأهلشــان باشــد بــه عواملــی نظیــر ویژگیهــای شــخصیتی
ربــط داشــته باشــد ( .)29لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایسـه
ســامت جســمی و روانــی در دانشــجویان مجــرد و متأهــل
دانشــگاه شــهرکرد بــا توجــه بــه کنتــرل اثــر ویژگیهــای
شــخصیتی انجــام شــد.
روش کار
مطالعــه حاضــر توصیفــی -مقایسـهای اســت کــه در ســال -98
 1397انجــام گرفــت .جامعــه پژوهــش دانشــجویان دانشــگاه
شــهرکرد بودنــد .تعــداد نمونــه بــا توجــه بــه فرمــول کوکــران
 385تــن بــرآورد شــود کــه بــا توجــه بــه احتمــال ریــزش و
افــت آزمودنیهــا  400تــن بــه روشنمونهگیــری در دســترس
از نــوع «نمونهگیــری ســهمیهای» ( )quota samplingبــه
عنــوان نمونــه پژوهــش انتخــاب شــدند 200 .تــن از اعضــای
گــروه نمونــه زن و  200تــن مــرد بودنــد .تعــداد اعضــای هــر
کــدام از گــروه هــای مجــرد و متاهــل  200تــن بودنــد که توســط
پژوهشــگر در متغیرهــای ســن ،ســطح تحصیــات و جنســیت بــه
صــورت گروهــی همتــا شــدند .معیارهــای ورود ایــن افــراد بــه
مطالعــه تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش ،دانشــجوی در حــال
تحصیــل دانشــگاه شــهرکرد (در تمامــی رشــتهها) و بیــوه و
مطلقــه نباشــند ،در نظــر گرفتــه شــد .هــر  2گــروه مجــرد و
متاهــل در متغیرهــای میــزان تحصیــات ،ســن و جنســیت همتــا
شــدند .دادههــا بــا ابزارهــای زیــر جمــعآوری شــد.
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی شــامل ســن ،وضعیــت اجتماعــی-
اقتصــادی ،وضعیــت تاهــل بــود.
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بــه منظور ســنجش ویژگیهای شــخصیتی از «ســیاهه شــخصیتی
نئــو» ( )NEO Personality Inventoryاســتفاده شــد« .ســیاهه
شــخصیتی نئــو» در ســال  1985توســط Costa & McCrae
ارائــه شــد ( .)36دارای  60عبــارت اســت کــه  5مؤلفــه شــامل
روانرنجــوری ( 12( )neuroticismعبــارت شــامل عبارتهــای
 51 ،46 ،41 ،36 ،31 ،26 ،21 ،16 ،11 ،6 ،1و  ،)56گشــودگی
(12( )opennessعبــارت شــامل عبارتهــای ،23 ،18 ،13 ،8 ،3
 53 ،48 ،43 ،38 ،33 ،28و  ، )58برونگرایــی ()extroversion
(12عبــارت شــامل عبارتهــای ،37 ،32 ،27 ،22 ،17 ،12 ،7 ،2
 52 ،47 ،42و  ،)57توافقپذیــری ( 12( )agreeablenessعبــارت
شــامل عبــارت هــای 54 ،49 ،44 ،39 ،34 ،29 ،24 ،19 ،14 ،9 ،4
و  )59و بــا وجــدان بــودن ( 12( )conscientiousnessعبــارت
شــامل عبارتهــای 55 ،50 ،45 ،40 ،35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5
و  )60را بررســی میکنــد .ایــن ابــزار بــا مقیــاس پنــج درج ـهای
لیکــرت از کامــا موافقــم (نمــره صفــر) تــا کامــا مخالفــم (نمــره
 )4پاســخ داد ه میشــود .بــرای بــه دســت آوردن نمــره هــر مولفــه
از شــخصیت ،تمــام عبــارات مربــوط بــه هــر مولفــه مــورد نظــر بــا
هــم جمــع میشــوند .هــر مؤلفــه  12عبــارت دارد کــه مجمــوع
نمــره فــرد در هــر مؤلفــه در دامنــه صفــر تــا  48میباشــد (.)37
حداقــل و حداکثــر نمــره فــرد در کل ابــزار در دامنــه صفــر تــا
 240قــرار دارد .نمــره بــاال و پاییــن نیــز در ابعــاد  5گانــه بدیــن
معناســت کــه فــرد آن ویژگــی را بیشــتر یــا کمتــر دارد در
تفســیر «ســیاهه شــخصیتی نئــو» ،بــا اســتفاده از نمــوداری کــه
وضعیــت نمــره فــرد در  ۵عامــل را نشــان میدهــد ،تفســیرهایی
جامــع درمــورد ویژگــی هــای شــخصیتی او ارائــه میشــود .ایــن
منحنــی هــا بر اســاس نمــره افــراد عــادی جامعــه تنظیم شــده و در
واقــع نمــره فــرد در ایــن آزمــون بــا نمــره بــه دســت آمــده از ســایر
افــراد جامعــه مقایســه مــی گــردد (براســاس نمــرات اســتاندارد .)t
در ایــن نمودارهــا نمــره فــرد در هــر مولفــه مــی توانــد در یکــی از
محــدوه هــای طبیعــی ،بــاال و پاییــن قــرار بگیــرد .نمــره طبیعــی
یعنــی فــرد ویژگــی انــدازه گیــری شــده را در حــد ســایر افــراد
جامعــه داراســت .نمــره بــاال و پاییــن نیــز بــه ایــن معناســت کــه
فــرد آن ویژگــی را بیشــتر یــا کمتــر از ســایر افــراد جامعــه دارد .هر
کــدام از ایــن  ۳محــدوده ،ویژگــی هــای متفاوتــی را در مــورد فــرد،
توصیــف مــی کنــد (.)36
«ســیاهه شــخصیتی نئــو» توســط )38( McCrae &Costa
در آمریــکا در یــک نمونــه شــامل  109مــرد و زن ســالم مــورد
بررســی قــرار گرفــت .جهــت بررســی روایــی ســازه از نــوع
همگــرا «ســیاهه شــخصیتی نئــو» بــا «ســیاهه شــخصیتی»

در مطالعــه  Brazierو همــکاران (« )33فــرم کوتــاه  36عبارتــی
بررســی ســامت» در نمونـهای بــا  1980تــن در دامنـ ه ســنی 16
تــا  17ســال در کشــور انگلســتان مــورد بررســی قــرار گرفــت.
طبــق ایــن پژوهــش میانگیــن نمــره ســامت روانــی و ســامت
جســمی افــراد ســالم نســبت بــه افــراد بیمــار (کســانی کــه در
بررس ـیهای بــه عمــل آمــده توســط پزشــک بــه عنــوان بیمــار
شــناخته شــده بودنــد) بیشــتر بــود کــه تأییــد کننــده روایــی ســازه
از نــوع افتراقــی اســت  .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا
محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ بــا همــان تعــداد نمونــه کــه در بــاال
ذکــر شــد ،بــرای بعــد جســمی و بعــد روانــی بــه ترتیــب برابــر بــا
 0/93و  0/91بــود کــه نشــان دهنــده پایایــی قابــل قبــول بــرای
پرسشــنامه اســت )34( Nash & Burholt .بــا تعــداد  13917تــن
نمونــه در آمریــکا کــه بــاالی  16ســال ســن داشــتند میــزان روایی
ســازه بــه روش افتراقــی را مــورد محاســبه قــرار دادنــد .طبــق ایــن
پژوهــش میانگیــن نمــره افــراد جــوان نســبت بــه افــراد مســن در
ســامت روانــی و ســامت جســمی بیشــتر بــود کــه تأییــد کننــده
روایــی ســازه از نــوع افتراقــی اســت .پایایــی بــه روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ در همــان نمونــه بــرای
بعــد جســمی و بعــد روانــی بــه ترتیــب  0/84و  0/93بــود.
در ایــران ،اصغریمقــدم و فقیهــی ( )35بــرای محاســبه روایــی
ســازه از نــوع افتراقــی« ،فــرم کوتــاه  36عبارتــی بررســی
ســامت» در  2گــروه ســالم ( 48تــن) و بیمــار ( 81تــن) از
مراجعهکننــدگان بــه درمانگاههــای جنــوب شــهر تهــران اجــرا
شــد .نتایــج حاکــی از وجــود تفــاوت معنــادار در ســامت روانــی
و جســمی بــود کــه تأییــد کننــده روایــی ســازه افتراقــی اســت .
پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای
کرونبــاخ را در نمونـهای بــه تعــداد  404تــن دانشــجو ( 202دختــر
و  202پســر) در دانشــگاه شــاهد محاســبه و بــرای ســامت روانــی
و ســامت جســمانی بــه ترتیــب برابــر بــا  0/85و  0/83حاصــل
شــد .منتظــری و همــکاران ( )32نیــز روایــی و پایایــی «فــرم کوتاه
 36عبارتــی بررســی ســامت» را در نمون ـهای متشــکل از 4163
تــن باالتــر از  15ســال در شــهر تهــران مــورد بررســی قــرار داد.
بــرای تعییــن روایــی از روش روایــی ســازه افتراقــی اســتفاده شــد.
یافتههــا نشــان داد کــه پاس ـخدهندگان مســن نســبت بــه افــراد
جــوان بــه طــور قابــل توجهــی نمرههــای کمتــری را در تمــام
انــدازه گیریهــا داشــتند .لــذا روایــی ســازه افتراقــی تأییــد شــد.
میــزان پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب
آلفــا کرونبــاخ در همــان گــروه نمونــه بــرای ســامت روانــی و
ســامت جســمی بــه ترتیــب  0/90و  0/77گــزارش شــد.
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همبســتگی بــرای روانرنجــوری ،برونگرایــی ،گشــودگی،
توافقپذیــری و وجدانگرایــی بــه ترتیــب برابــر بــا ،0/18 ،0/54
 0/34 ،0/15و  0/26بــود .میــزان پایایــی بــه روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در همــان نمونــه بــرای
هــر یــک از زیــر مقیاسهــای روانرنجــوری  ،0/84برونگرایــی
 ،0/73توافقپذیــری  ،0/64بــا وجــدان بــودن 0/81 ،و گشــودگی
 0/42محاســبه شــد.
در مطالعــه حاضــر ،روایــی صــوری «فــرم کوتــاه  36عبارتــی
بررســی ســامت» و «ســیاهه شــخصیتی نئــو» توســط  5تــن از
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه شــهرکرد بــا تخصــص مشــاوره
(گرایشهــای خانــواده و شــغلی) و روانشناســی (گرایــش عمومــی)
بررســی و تأییــد شــد .پایایی بــه روش همســانی درونی با محاســبه
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای «فــرم کوتــاه بررســی ســامت» در
 100تــن از نمونــه پژوهــش بــرای بُعــد روانــی  0/75و بــرای بعــد
جســمانی  0/72محاســبه شــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ «فــرم کوتــاه  36عبارتــی
بررســی ســامت» در  100نفــر از دانشــجویان دانشــگاه شــهرکرد
بــرای «ســیاهه شــخصیتی نئــو» بــرای هــر یــک از مولفــه هــای
روانرنجــوری  ،0/75برونگرایــی  ،0/74توافقپذیــری  ،0/70بــا
وجــدان بــودن  0/76و گشــودگی  0/79محاســبه شــد.
بــرای جمــع آوری داده هــا ،ابتــدا بعــد از اخذ کــد اخــاق از معاونت
پژوهشــی دانشــگاه شــهرکرد ،دسترســی بــه اعضــای گــروه نمونــه
از طریــق حضــور پژوهشــگر و یــا دســتیار پژوهشــگر در کالس
درس و یــا در خوابــگاه دانشــجویی صــورت میگرفــت .قبــل از
جمــع آوری داده هــا ،جهــت رعایــت اصــل رضایــت آگاهانــه ،در
مــورد اهــداف پژوهــش و نحــوه انتشــار یافتههــا توضیحــات الزم
ارایــه و بــه ســؤاالت و نگرانیهــای احتمالــی شــرکت کننــدگان،
پاســخ داده شــد .جهــت رعایــت اصــل محرمانــه بــودن اطالعــات،
بــه شــرکتکنندگان گفتــه شــد کــه نیــازی بــه نوشــتن نــام بــر
روی پرسشــنامهها نیســت و تاکیــد گردیــد کــه فقــط پژوهشــگر
بــه دادههــا دسترســی دارد و نتایــج صرفــا بــه صــورت یافتههــای
کلــی گــزارش خواهــد شــد .اجــرای پژوهــش  4مــاه (از بهمــن
 1397تــا اردیبهشــت  )1398بــه طــول انجامیــد.
جهــت تحلیــل دادههــا در ســطح آمــار توصیفــی از میانگیــن و
انحــراف اســتاندارد و در ســطح آمار اســتباطی از آزمون همبســتگی
پیرســون ،تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره ،واریانــس یــک راهــه و
همبســتگی تفکیکــی بــا نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 22
اســتفاده شــد .ســطح معنــاداری در ایــن پژوهــش  0/05در نظــر
گرفتــه شــد.

( )Personality Inventoryمحاســبه شــد .نتایــج نشــان داد
کــه همبســتگی بیــن روانرنجــوری ،برونگرایــی ،گشــودگی،
توافقپذیــری و وجدانگرایــی بــا «پرسشــنامه شــخصیت» بــه
ترتیــب  0/56 ،0/19 ،0/29و  0/21بــود .پایایــی به روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ در همــان نمونــه
بــرای روانرنجــوری ،برونگرایــی ،گشــودگی ،توافقپذیــری و
وجدانگرایــی بــه ترتیــب برابــر بــا 0/76 ،0/89 ،0/87 ،0/93
و  0/86بــود .بــه عــاوه Young ،و همــکاران (« )39ســیاهه
شــخصیتی نئــو» را در نمونــهای شــامل  9090تــن فــرد ســالم
آمریکایــی در دامنــه ســنی  21تــا  81ســال مــورد بررســی قــرار
داد .جهــت بررســی روایــی ســازه «ســیاهه شــخصیتی نئــو» از
روش افتراقــی اســتفاده شــد .نتایــج نشــان داد کــه نمــره هــا
بــا توجــه بــه متغیرهایــی نظیــر ســن ،جنــس و تحصیــات
تفاوتهــای معنــاداری دارد ( )P>0/001کــه حاکــی از تاییــد
روایــی ســازه افتراقــی اســت .پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــه روش محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در همــان نمونــه بــرای
مؤلفــ ه روانرنجــوری  ،0/92توافقپذیــری  ،0/77گشــودگی بــه
تجربــه  ،0/81و برونگرایــی  0/91بــا وجــدان بــودن  0/82بــود
کــه نشــاندهنده پایایــی مناســب ابــزار بــود.
در ایــران ،دالور و همــکاران ( )40در پژوهشــی ویژگیهــای
روانســنجی «ســیاهه شــخصیتی نئــو» را در یــک نمونــه 424
تــن از دانشــجویان و دانشآموختــگان دانشــگاه علــوم انتظامــی
امیــن در شــهر تهــران مــورد بررســی قــرار دادنــد .در ایــن پژوهش
روایــی ســازه بــه روش همگــرای «ســیاهه شــخصیتی نئــو» مورد
بررســی قــرار گرفــت .ضرایــب همبســتگی بــه دســت آمــده بــرای
هــر یــک از عوامــل روانرنجــوری ،برونگرایــی ،بــا وجــدان
بــودن ،توافقپذیــری و گشــودگی بــا فــرم بلنــد بــه ترتیــب برابــر
بــا  0/79 ،0/71 ،0/82 ،0/93و  0/87بــود .کــه تأییــد کننــده روایی
ســازه از نــوع همگــرا میباشــند .میــزان پایایــی بــه روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در همــان نمونــه بــرای
هــر یــک از زیــر مقیــاس هــای روانرنجــوری  ،0/86برونگرایــی
 ،0/71ســازگاری  ،0/78بــا وجــدان بــودن 0/75 ،و گشــودگی 0/70
محاســبه شــد .روشــن چســلی و همــکاران ( )41نیــز در مطالعـهای
در  180تــن دانشــجوی دانشــگاه شــاهد ( 85دختــر و  95پســر)
بــا میانگیــن ســنی  22ســال روایــی «ســیاهه شــخصیتی نئــو»
را مــورد بررســی قــرار دادنــد .بــه منظــور بررســی روایــی ســازه از
نــوع واگــرا ،همبســتگی «ســیاهه شــخصیتی نئــو» را با «فهرســت
عالیــم تجدیــد نظــر شــده The Symptom Checklist-( « 90
 )90-Revisedرا محاســبه کردنــد .نتایــج نشــان داد کــه میــزان
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مــرد بودنــد .هــر  2گــروه مجــرد و متاهــل (تعــداد هــر گــروه 200
تــن بــود) در متغیرهــای ســن ،ســطح تحصیــات و جنســیت همتا
شــده بودنــد.

یافتهها
میانگیــن و انحــراف معیــار ســن نمونــه پژوهــش بــه ترتیــب
 22/301و  4/604ســال بــود کــه در دامنــه ســنی  18تــا  29ســال
قــرار داشــتند 200 .تــن از اعضــای گــروه نمونــه زن و  200تــن

جدول :1میانگین و انحراف استاندارد سالمت جسمی ،روانی و مؤلفههای شخصیت با توجه به وضعیت تأهل
متغیر

سالمت جسمی
سالمت روانی
روانرنجوری
برونگرایی
توافقپذیری
گشودگی
وجدانگرایی

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

متأهل

34/400

4/456

مجرد

35/010

3/200

متأهل

39/170

4/493

مجرد

35/010

3/200

متأهل

21/860

5/712

مجرد

22/969

8/725

متأهل

30/150

6/053

مجرد

30/125

6/141

متأهل

27/125

4/250

مجرد

27/321

3/992

متأهل

24/850

4/637

مجرد

27/165

5/036

متأهل

35/410

6/051

مجرد

33/480

6/166

میانگیــن نمــره افــراد متأهــل بیشــتر بــود .همچنیــن ،در بعــد
ســامت روانــی میانگیــن نمــره افــراد متأهــل از افــراد مجــرد
بیشــتر بــود امــا در بعــد ســامت جســمی میانگیــن نمــره افــراد
مجــرد کمــی از میانگیــن نمــره افــراد متأهــل بیشــتر بــود.

در (جــدول )1میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ســامت جســمی،
ســامت روانــی و مؤلفههــای شــخصیتی بــر حســب وضعیــت
تأهــل آمــده اســت .طبــق ایــن جــدول در متغیــر روان رنجــوری،
توافقپذیــری و گشــودگی میانگیــن نمــره افــراد مجــرد از افــراد
متأهــل بیشــتر اســت و در متغیرهــای برونگرایــی و وجدانگرایــی

جدول  :2نتایج تحلیل واریانس چند متغیری بر روی میانگین نمره سالمت روانی و جسمی نمونه مورد بررسی
منبع

گروه

شاخص

مقدار

F

 DFفرضیه

 DFخطا

P

اثر پیالی

0/026

5/336

2

397

>0/001

المبدای ویلکز

0/974

5/336

2

397

>0/001

تی هاتلینگ

0/027

5/336

2

397

>0/001

بزرگترین ریشه روی

0/027

5/336

2

397

>0/001

تفــاوت معنــاداری وجــود دارد.
بــرای بررســی اینکــه کــدام متغیــر در گروههــای مــورد بررســی
تفــاوت دارد از تحلیــل واریانــس یکراهــه در متــن تحلیــل

جهــت مقایســه شــاخصهای ســامت جســمی و روانــی در افــراد
مجــرد و متأهــل از آزمــون تحلیــل واریانــس چنــد متغیره اســتفاده
شــد .همانطــور کــه در (جــدول )2مشــاهده میشــود اثــر گــروه
بــر ترکیــب خطــی متغیرهــای وابســته معنـادار اســت (،P>0/001
 .)F، Wilks =5/336نتایــج نشــان میدهــد کــه حداقــل بیــن

واریانــس چنــد راهــه اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در (جــدول)3
آورده شــده اســت.

یکــی از متغیرهــای مــورد بررســی در دانشــجویان مجــرد و متاهــل
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راضیه اختیاری امیری و همکاران
جدول  :3نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن تحلیل واریانس چند راهه بر روی نمره سالمت جسمانی و روانی در افراد متاهل و مجرد
متغیر وابسته

 DFدرجه آزادی

میانگین مجذورات ()MS

F

P

سالمت جسمی

1

37/210

2/407

سالمت روانی

1

153/76

6/987

0/122
0/009

 )P=0/001بــا ســامت روان گــروه نمونــه همبســتگی وجــود دارد.
امــا وجــدان گرایــی ( )P=0/202 ،r=0/09همبســتگی معنــاداری
بــا ســامت روان گــروه نمونــه نداشــت .در زمینــه رابطــه بیــن
مؤلفههــای شــخصیتی بــا ســامت جســمی نیــز نتایــج نشــان
داد کــه مؤلفههــای روانرنجــوری (،)P=/001 ،r=-0/27
برونگرایــی ( ،)P=0/001 ،r=0/26توافــق پذیــری ( )r=0/28و
وجدانگرایــی( )P =0/001 ،r=0/19بــا ســامت جســمی گــروه
نمونــه همبســتگی معنــادار وجــود دارد .امــا مولفــه گشــودگی
( )P=0/920 ،r=-0/05همبســتگی معنــاداری با ســامت جســمی
گــروه نمونــه نداشــت.
بــه دلیــل پیچیــده بــودن تحلیل روابــط بیــن متغیرها ،اغلــب اوقات
برخــی از روابــط از دیــد پژوهشــگر پنهــان میمانــد و ممکن اســت
در تحلیــل در نظــر گرفتــه نشــوند .بــرای رفــع چنیــن مشــکلی
میتــوان رابطــه واقعــی بیــن  2متغیــر را بــا کنتــرل اثــر ســایر
متغیرهــا بــرآورد کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه نتایــج تحلیــل واریانس
چنــد متغیــره در (جــدول )3نشــان داد بیــن دانشــجویان متأهــل و
مجــرد در ســامت روان تفــاوت معنــادار وجــود دارد.
بــرای کنتــرل اثــر ویژگیهــای شــخصیتی بــر ســامت روان و
ســامت جســمی از تحلیــل کوواریانــس تــک متغیره اســتفاده شــد
تــا اثــر ویژگیهــای شــخصیتی کنتــرل گــردد.

نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یکراهــه نشــان داد بیــن
دانشــجویان مجــرد و متاهــل از لحــاظ ســامت جســمی
( )F=2/471تفــاوت آمــاری معنــاداری وجــود نــدارد ()P=0/122؛
امــا در متغیــر ســامت روانــی ( )F=6/987تفــاوت معنــاداری بیــن
 2گــروه از دانشــجویان مجــرد و متأهل مشــاهده شــد (،)P=0/009
بدیــن معنــا کــه میانگیــن ســامت روانــی در دانشــجویان متأهــل
بیشــتر از دانشــجویان مجــرد بــود.
بــا توجــه بــه نتایــج (جــدول )3افــراد متأهــل نســبت بــه افــراد
مجــرد ســامت روان باالتــری دارنــد .همانطــور کــه در مقدمــه
آورده شــد یکــی از اهــداف ایــن پژوهــش کنتــرل نقــش عوامــل
جمعیــت شــخصیتی ( 5عامــل بــزرگ شــخصیتی) جهــت درک
بهتــر تاثیــر وضعیــت تاهــل بــر کیفیــت ســامت افــراد گــروه
نمونــه بــود .بدیــن منظــور از آزمونهــای همبســتگی پیرســون
و تحلیــل کوواریانــس بــه طــور جداگانــه اســتفاده شــد تــا بــه
ایــن ســوال پاســخ دهــد کــه آیــا بــاال بــودن ســامت روان افــراد
متاهــل صرفــا بــه خاطــر ازدواج اســت و یــا اینکــه برخــی از
مولفــه هــای شــخصیتی نیــز در ایــن امــر دخالــت دارنــد.
نتایــج همبســتگی پیرســون نشــان داد بیــن مؤلفههــای
روانرنجــوری ( ،)p=/001 ،r=-0/38برونگرایــی (،r=0/20
 ،)P=0/001توافــق پذیــری ( )r=0/29و گشــودگی (،r=0/60

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره برای اثر وضعیت تأهل بر سالمت روان با کنترل ویژگیهای شخصیتی
منابع

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

P- Value

همپراش ( 1روانرنجوری)

سالمت روانی

4/30

1

0/205

0/65

همپراش ( 2برونگرایی)

سالمت روانی

386/04

1

18/32

0/001

همپراش ( 3گشودگی به تجربه)

سالمت روانی

3/17

1

0/15

0/69

همپراش ( 4توافقپذیری)

سالمت روانی

133/78

1

6/35

0/01

همپراش ( 5وجدانگرایی)

سالمت روانی

3/05

1

0/14

0/70

عامل گروه (وضعیت تأهل)

سالمت روانی

115/02

391

5/46

0/02

همپراش ( 1روانرنجوری)

سالمت جسمی

166/36

1

12/53

0/001

همپراش ( 2برونگرایی)

سالمت جسمی

103/14

1

7/77

0/006

همپراش ( 3گشودگی به تجربه)

سالمت جسمی

13/12

1

0/98

0/32

همپراش ( 4توافقپذیری)

سالمت جسمی

176/51

1

13/29

0/001

همپراش ( 5وجدانگرایی)

سالمت جسمی

24/51

1

1/84

0/17

عامل گروه (وضعیت تأهل)

سالمت جسمی

72/66

391

5/02

0/02
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روان افــراد متأهــل موثــر اســت ( .)43بســیاری از پژوهشــگران
معتقدنــد کــه ازدواج بــرای فــرد موجــب احســاس تعلــق و عــزت
نفــس میشــود کــه ایــن مســاله میتوانــد منجــر بــه ســامت
روانــی بیشــتر در آن هــا گــردد .همچنیــن ،ازدواج دامنــه روابــط
اجتماعــی را گســترش میدهــد و موجــب کســب حمایــت هــای
اجتماعــی بیشــتر میگــردد کــه ایــن مــورد از عوامــل بســیار مهــم
در ارتقــای ســامت روان اســت (.)44
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه بــدون کنتــرل اثــر ویژگیهــای
شــخصیتی تفــاوت معنــاداری در افــراد مجــرد و متأهل در ســامت
جســمی وجــود نــدارد امــا بــا کنتــرل اثــر ویژگیهــای شــخصیتی،
میانیگــن نمــره متغیــر ســامت جســمی در دانشــجویان مجــرد
بــه نحــو معنــاداری بیشــتر از دانشــجویان متأهــل اســت .ایــن
یافتــه بــا پژوهشهــای گذشــته ناهمخــوان اســت ( .)3 ،12در
تبییــن ایــن ناهمخوانــی میتــوان بــه تفــاوت در ســن گــروه
نمونــه ،تفــاوت در بــازه زمانــی اجــرای پژوهــش و نیــز کنتــرل
اثــر متغیرهــای همپــراش اشــاره کــرد ( .)12بــرای نمونــه در
پژوهــش دانــش ( )12اثــر مؤلفههــای شــخصیتی بــر ســامت
جســمی دانشــجویان مجــرد و متآهــل مــورد کنتــرل قــرار نگرفــت
و ابــزار جم ـعآوری دادههــا نیــز "پرسشــنامه ســامت عمومــی"
بــود کــه عبــارت هــای متفاوتــی بــا ابــزار مــورد اســتفاده در ایــن
مطالعــه دارد .در تبییــن ایــن یافتــه کــه افــراد مجــرد نســبت بــه
افــراد متأهــل از ســامت جســمی بیشــتری برخــوردار هســتند
میتــوان بــه نقــش تحــرک بدنــی و فعالیــت فیزیکــی اشــاره
کــرده کــرد .بســیاری از مطالعــات نشــان دادنــد کــه تحــرک بدنــی
نقــش موثــری در ســامت جســمی دارد ( )45و از آنجــا کــه افــراد
مجــرد نســبت بــه افــراد متأهــل ســطح فعالیــت فیزیکــی و تحرک
باالتــری را گــزارش میدهنــد ( )46لــذا میتــوان بــاال بــودن
ســامت جســمی در افــراد مجــرد را تــا حــدی توجیــه کــرد.

نتایــج تحلیــل کوواریانــس نشــان داد کــه بــا حــذف اثــر
نمــره هــای مؤلفههــای شــخصیتی بــه عنــوان متغیــر همپــراش،
اثــر اصلــی متغیــر وضعیــت تأهــل بــر نمرههــای ســامت روانــی
( P=0/02و  )F=5/46و ســامت جســمی ( P=0/02و )F=5/02
معنــادار اســت .بدیــن معنــا کــه بــا کنتــرل اثــر ویژگیهــای
شــخصیتی ،میانگیــن نمــره ســامت روان افــراد متأهــل نســبت به
افــراد مجــرد بــه صــورت معنــاداری بیشــتر اســت در حالــی کــه در
ســامت جســمانی میانگیــن نمــره افــراد مجــرد نســبت بــه افــراد
متأهــل بــه نحــو معنــاداری بیشــتر اســت (جــدول.)4
بحث

مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایس ـهی ســامت روانــی و جســمی
در دانشــجویان مجــرد و متأهــل دانشــگاه شــهرکرد بــا توجــه بــه
کنتــرل اثــر ویژگیهــای شــخصیتی در ســال  1397-98انجــام
شــد .نتایــج نشــان داد بــدون کنتــرل اثــر ویژگیهــای شــخصیتی،
بیــن دانشــجویان مجــرد و متاهــل از لحــاظ ســامت جســمی
تفــاوت آمــاری معنــاداری وجــود نــدارد در حالــی کــه در ســامت
روانــی میانگیــن نمــره در دانشــجویان متأهــل بــه طــور معنــاداری
بیشــتر از دانشــجویان مجــرد بــود .هنگامــی کــه بــا روشهــای
آمــاری اثــر ویژگــی های شــخصیتی بــر ســامت روانی و جســمی
کنتــرل شــد نتایــج بیانگــر ایــن بود کــه همچنــان میانگیــن تعدیل
شــده نمــره افــراد متأهــل در ســامت روان بیشــتر از افــراد مجــرد
اســت امــا در ســامت جســمانی میانگیــن تعدیــل شــده نمــره
افــراد مجــرد نســبت بــه افــراد متأهــل بــه نحــو معنــاداری بیشــتر
اســت .ســامت روانــی بــاال در دانشــجویان متاهــل نســبت بــه
دانشــجویان مجــرد در مطالعــه حاضــر بــا یافتههــای بســیاری از
پژوهشهــای گذشــته همخــوان اســت (Robles .)42 ،12،13 ،11
و همــکاران ( )42پژوهشــی بــا هــدف مقایســه فوایــد ازدواج بــرای
ســامت انجــام دادنــد .نتایــج نشــان داد ازدواج بــه طــور معنــاداری
بــا ســامت روان ارتبــاط بــود )17( Kalmijn .نیــز در پژوهــش
خــود نشــان دادنــد ازدواج تاثیــر مثبتــی بــر شــاخصهای ســامت
ماننــد بهزیســتی روانــی دارد .دانــش ( )12نیــز در پژوهشــی بــا
هــدف مقایســه ســطح شــادکامی و ســامت جســمی و روانــی در
 400تــن از دانشــجویان دختــر و پســر متاهــل و مجــرد دانشــگاه
آزاد اســامی کــرج بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ســطح شــادکامی
و ســامت جســمی و روانــی دانشــجویان متاهــل (هــم دختــران و
هــم پســران) بیشــتر از دانشــجویان مجــرد اســت .در تبییــن بــاال
بــودن ســامت روان افــراد متاهــل میتــوان گفــت کــه کــه ازدواج
بــا خلــق احســاس هویــت و خــود ارزشــی در افزایــش ســامت

نتیجهگیری
ایــن مطالعــه نشــان داد بــا کنتــرل اثــر ویژگیهــای شــخصیتی بــا
شــاخصهای ســامت ،افــراد متأهــل همچنــان از ســامت روانــی
بیشــتری نســبت بــه افــراد مجــرد برخــوردار بودنــد کــه ایــن امــر
نشــاندهنده واقعــی بــودن تأثیــر ازدواج بــر ســامت روان افــراد
اســت .بــه مشــاوران و روانشناســان حیطــه ازدواج و نیــز صــدا
و ســیما پیشــنهاد میشــود در برنامههــای آموزشــی خــود بــا
تاکیــد بــر فوایــد ازدواج خصوصــا در حیطــه ســامت روانــی ،نــگاه
مثبتتــری در افــراد نســبت بــه ازدواج ایجــاد نماینــد .پژوهــش
حاضــر دارای محدودیتهایــی بــوده اســت از جملــه اینکــه
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 نویســندگان مراتــب ســپاس خــود را دانشــجویان.مــی باشــد
دانشــگاه شــهرکرد کــه بــا صبــر و حوصلــه در ایــن مطالعــه
. اعــام میدارنــد،شــرکت کردنــد

پژوهــش بــر روی دانشــجویان دانشــگاه شــهرکرد انجــام شــده
، همچنیــن.اســت کــه تعمیــم پذیــری نتایــج را محــدود میســازد
عــدم شــفافیت در مــورد رشــته تحصیلــی و نقــش آن در متغیرهای
.مــورد بررســی محدودیــت دیگــر پژوهــش اســت

تضاد منافع
نویســندگان ایــن مقالــه هیــچ گونــه تضــاد منافعــی گــزارش
.نکردنــد

سپاسگزاری
ایــن مقالــه دارای تاییدیــه اخالقــی از کمیتــه اخــاق پژوهشــی
IR.SKU.REC.1397.003 دانشــگاه شــهرکرد بــه شــماره

References
1. Kiecolt-Glaser
JK.
Marriage,
divorce,
and
the
immune
system.
American
Psychologist.2018; 73 (9): 1098- 108.
https://doi.org/10.1037/amp0000388
2. Cacioppo JT, Berntson GG, Sheridan JF,
McClintock MK. Multilevel integrative
analyses
of
human
behavior:
social
neuroscience
and
the
complementing
nature of social and biological approaches.
Psychological bulletin. 2000; 126(6):829.
https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.6.829
3. Smith TW, Weihs K. Emotion, social relationships,
and physical health: concepts, methods,
and evidence for an integrative perspective.
Psychosomatic Medicine. 2019; 81(8): 681-93.
https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000739
4. House
JS,
Landis
KR,
Umberson
D.
Social
relationships
and
health.
Science.
1988;
241
(4865):
540-5.
https://doi.org/10.1126/science.3399889
5. Kaufman G, Goldscheider F. Do men “need” a
spouse more than women? Perceptions of the
importance of marriage for men and women.
The Sociological Quarterly. 2007 1;48(1):29-46.
https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2007.00069.x
6. Mastekaasa A. Marital status, distress,
and
well-being:
An
international
comparison.
Journal
of
Comparative
Family Studies.1994; 25 (2):183 - 206.
https://doi.org/10.3138/jcfs.25.2.183
7. Domènech-Abella J, Lara E, Rubio-Valera
M, Olaya B, Moneta MV, Rico-Uribe LA,
Ayuso-Mateos JL, Mundó J, Haro JM.
Loneliness and depression in the elderly: the
role of social network. Social Psychiatry and
Psychiatric Epidemiology. 2017;52(4):381-90.
https://doi.org/10.1007/s00127-017-1339-3
8. Carr D, Springer KW. Advances in families

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

51

and health research in the 21st century. Journal
of Marriage and Family. 2010; 72(3):743-61.
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00728.x
Manzoli L, Villari P, Pirone GM, Boccia A.
Marital status and mortality in the elderly: A
systematic review and meta-analysis. Social
Science & Medicine. 2007; 64(1):77-94..
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.08.031
Zheng H, Thomas PA. Marital status, self-rated
health, and mortality: overestimation of health or
diminishing protection of marriage? Journal of
Health and Social Behavior. 2013 ;54(1):128-43.
https://doi.org/10.1177/0022146512470564
Chen N, Chen HC. Religion, marriage and
happiness-evidence from Taiwan. Applied
Research in Quality of Life. 2019:1-41.
https://doi.org/10.1007/s11482-019-09765-6
Danesh D. [A comparison of happiness, physical
and mental health in male and female students’
married and single of university]. Journal
of Applied Psychology. 2011; 4(16): 56-71.
https://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.
aspx?ID=198626
Falah Chay R, Falahi M. [Comparison of mental
health, psychological well-being and self-esteem
of women and girls in Shiraz]. Woman and Family
Studies. 2017; 9 (34): 143-166. https://www.sid.
ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=652619.
Killewald A. A reconsideration of the
fatherhood premium: Marriage, Coresidence,
biology, and fathers’ wages. American
Sociological Review. 2013; 78(1):96-116.
https://doi.org/10.1177/0003122412469204
Angulski K, Armstrong T, Bouffard LA.
The influence of romantic relationships
on substance use in emerging adulthood.
Journal of Drug Issues. 2018; 48(4):572-89.
https://doi.org/10.1177/0022042618783490
Fleming CB, White HR, Catalano RF. Romantic

1400  آذر و دی،6  شماره،10  دوره،نشریه مدیریت ارتقای سالمت

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

relationships and substance use in early
adulthood: An examination of the influences
of relationship type, partner substance use,
and relationship quality. Journal of Health
and Social Behavior. 2010; 51(2):153-67.
https://doi.org/10.1177/0022146510368930
Kalmijn M. The ambiguous link between marriage
and health: A dynamic reanalysis of loss and
gain effects. Social Forces. 2017; 95(4):1607-36.
https://doi.org/10.1093/sf/sox015
Wang S, Yang X, Attané I. Social support
networks and quality of life of rural men in a
context of marriage Squeeze in China. American
Journal of Men’s Health. 2018; 12(4):706-19.
https://doi.org/10.1177/1557988317753263
Johnson DR, Wu J. An empirical test of crisis,
social selection, and role explanations of the
relationship between marital disruption and
psychological distress: A pooled time-series
analysis of four-wave panel data. Journal of
Marriage and Family. 2002; 64(1):211-24.
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00211.x
Anusic I, Yap SC, Lucas RE. Testing set-point
theory in a Swiss national sample: Reaction
and adaptation to major life events. Social
Indicators Research. 2014; 119(3):1265-88.
https://doi.org/10.1007/s11205-013-0541-2
Jamieson
L,
Simpson
R.
Living
Alone:
Globalization,
Identity
and
Belonging.
Springer;
2013.
https://doi.org/10.1177/0038038514547802
DePaulo BM, Morris WL. Singles in
society and in science. Psychological
Inquiry.
2005;
16
(2-3):
57-83.
https://doi.org/10.1080/1047840X.2005.9682918
Hajihasani M, Sim T. Marital satisfaction
among girls with early marriage in Iran:
emotional
intelligence
and
religious
orientation.
International
Journal
of
Adolescence and Youth. 2018;24(3):297-306.
https://doi.org/10.1080/02673843.2018.1528167
Oti-Boadi M, Asante KO. Psychological
health
and
religious
coping
of
Ghanaian
women
with
infertility.
BioPsychoSocial Medicine. 2017;11(1):20.
https://doi.org/10.1186/s13030-017-0105-9
Liu H, Umberson DJ. The times they are a
changing: Marital status and health differentials
from 1972 to 2003. Journal of Health
and Social Behavior. 2008;49(3):239-53.

https://doi.org/10.1177/002214650804900301
26. Rahimi Pordanjani T, Moshfeghi N, Zarebi A.
[The relationships between personality traits
with women sexual satisfaction]. Journal of
Sabzevar University of Medical Sciences. 2017;
23(6): 826-835. https://doi.org/10.21859/sums2306826
27. Lui PP, Samuel DB, Rollock D, Leong FT,
Chang EC. Measurement invariance of the five
factor model of personality: Facet-level analyses
among Euro and Asian Americans. Assessment.
2020; 27(5):887-902. https://doi.org/10.31234/
osf.io/tuzf4
28. Watson D, Clark LA. Personality traits as an
organizing framework for personality pathology.
Personality and Mental Health. 2020; 14(1):51-75.
https://doi.org/10.1002/pmh.1458
29. Sayehmiri K, Kareem KI, Abdi K, Dalvand
S, Gheshlagh RG. The relationship between
personality traits and marital satisfaction:
A systematic review and meta-analysis.
BMC
Psychology.
2020;
8(1):
8-15.
https://doi.org/10.1186/s40359-020-0383-z
30. Decuyper M, Gistelinck F, Vergauwe J,
Pancorbo G, De Fruyt F. Personality pathology
and relationship satisfaction in dating and
married couples. Personality Disorders: Theory,
Research, and Treatment. 2018; 9(1): 1-14.
https://doi.org/10.1037/per0000219
31. Ware Jr JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item
short-form health survey (SF-36): Conceptual
framework and item selection. Medical Care.
1992: 473-83. https://doi.org/10.1097/00005650199206000-00002
32. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia
M, Gandek B. The Short Form Health
Survey (SF-36): Translation and validation
study of the Iranian version. Quality
of Life Research. 2005; 14(3):875-82.
https://doi.org/10.1007/s11136-004-1014-5
33. Brazier J, Jones NA, Kind P. Testing the
validity of the Euroqol and comparing it
with the SF-36 Health Survey Questionnaire.
Quality of Life Research. 1993; 2(3):169-80.
https://doi.org/10.1007/BF00435221
34. Burholt V, Nash P. Short form 36 (SF-36) Health
Survey Questionnaire: normative data for Wales.
Journal of Public Health. 2011;33(4):587-603.
https://doi.org/10.1093/pubmed/fdr006
35. Asghari Moghadam MA, Faqihi S. [Validity and

52

راضیه اختیاری امیری و همکاران

36.

37.

38.

39.

40.

41.

reliability of the Health Survey Questionnaire
(short form of 36 questions) in two Iranian
samples]. Clinical Psychology and Personality.
2005; 1 (1): 1-10. http://cpap.shahed.ac.ir/
article_2770.html
McCrae RR, Costa PT. The NEO Personality
Inventory: Using the five-factor modeI
in counseling. Journal of Counseling &
Development. 1991; 69(4):367-72. https://doi.
org/10.1002/j.1556-6676.1991.tb01524.x
Allahyari Bayatiani F, Fayazi S, Jahani S,
Saki Malehi A. [The relationship between the
personality characteristics and the professional
values among nurses affiliated to Ahwaz
University of Medical Sciences in 2014]. The
Journal of Rafsanjan University of Medical
Sciences. 2015; 14 (5) :367-378
Costa
PT,
McCrae
RR.
Normal
personality
assessment
in
clinical
practice: The NEO Personality Inventory.
Psychological Assessment. 1992;4(1):5-13.
https://doi.org/10.1037/1040-3590.4.1.5
Young MS, Schinka JA. Research validity
scales for the NEO-PI-R: Additional evidence
for reliability and validity. Journal of
personality Assessment. 2001; 76(3):412-20.
https://doi.org/10.1207/S15327752JPA7603_04
Delavar A, Bartiyan M, Kashef H. Normalization
of NEO - FFI 5 factors test for selecting
candidates of police academy entrance. NAJA
Scientific Quarterly of Human Resources.
2014; 5(35): 105-122. http://journals.police.ir/
article_12422.html
Roshan Chesly R, Shaeeri MA, Atrifard M,

42.

43.

44.

45.

46.

53

Nikkhah A, Ghaem Maghami B, Rahimierad A.
Investigating psychometric properties of a NEOFive Factor Inventory (NEO-FFI)]. Clinical
Psychology and Personality. 2006; 4(1): 27-36.
http://cpap.shahed.ac.ir/article_2553.html
Robles TF, Slatcher RB, Trombello JM, McGinn
MM. Marital quality and health: A meta-analytic
review. Psychological Bulletin. 2014; 140(1):140.
https://doi.org/10.1037/a0031859
Erol RY, Orth U. Self-esteem and
the quality of romantic relationships.
European
Psychologist.
2017.
https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000259
Soulsby LK, Bennett KM. Marriage and
psychological wellbeing: The role of social
support. Psychology. 2015; 6(11):1349.
https://doi.org/10.4236/psych.2015.611132
Morishita S, Kaida K, Yamauchi S, Wakasugi T,
Ikegame K, Ogawa H, Domen K. Relationship
of physical activity with physical function
and health-related quality of life in patients
having undergone allogeneic hematopoietic
stem-cell
transplantation.
European
Journal of Cancer Care. 2017; (4): e12669.
https://doi.org/10.1111/ecc.12669
Motefaker M, Sadrbafghi SM, Rafiee M,
Bahadorzadeh L, Namayandeh SM, Karimi
M, et al. Epidemiology of physical activity;
A population based study in Yazd City. Tehran
University Medical Journal. 2007; 65 (4) :7781. URL: http://tumj.tums.ac.ir/article-1-807en.html

