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 چکيده
) فریدونکنار شهرستان در روستا و شهر متاهل زنان شخصیت مقایسه تحقیق این از هدف

 شناسی؛ وظیفه پذیری، سازش برونگرایی؛ بتوانیم تا باشد می( مازندران استان در واقع

 مختلف تدابیر با و داده قرار بررسی مورد را تجربه به نسبت بودن پذیرا خویی؛ آزرده روان

 اول فرض پژوهش این در. دهیم کاهش را روستا و شهر بانوان جسمی و روحی مشکالت

 از شهری زنان تحقیق نتایج به توجه با و شده تایید است رنجوری روان شخصیت که

 بررسی مورد گرایی برون شخصیت که دوم فرضیه در. تندهس برخوردار بیشتری میانگین

 بیشتری میانگین از روستایی زنان تحقیق نتایج به توجه با و شده تایید است گرفته قرار

 گرفته قرار بررسی مورد تجربه به گشودگی شخصیت که سوم فرضیه در. هستند برخوردار

. برخوردارند بیشتری میانگین از یروستای زنان تحقیق نتایج به توجه با و شده تایید است

 با و شده تایید است گرفته قرار بررسی مورد پذیری سازش شخصیت که چهارم فرضیه در

 که پنجم فرضیه در. برخوردارند بیشتری میانگین از روستایی زنان تحقیق نتایج به توجه

 نتایج به توجه با و است نشده تایید است گرفته قرار بررسی مورد شناسی وظیفه شخصیت

 داری معنی تفاوت دارای شناسی وظیفه شخصیتی ویژگی در روستا شهرو زنان تحقیق

 تعداد به آماری جامعه و بوده ساده ع نو از و تصادفی صورت به تحقیق روش.باشند نمی

  محدوده در همگی که باشد می فریدونکنار شهرستان روستای و شهر متاهل زنان از نفر 60

 ،استنباطی آمار و توصیفی آمار از ها داده تحلیل تجزیه در. دارند قرار سال 40 تا 20 سنی

 .است شده استفاده spss افزار نرم و

 .روستا شهر، متاهل، زنان، شخصیت، اژگان کليدي:و 
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 3امير قربانی حسينعلی،  2کناري فتحی فاطمه ، 1 پور گنجیمحمد فغان
 .بابل شهرستان نور پیام دانشگاه روانشناس،کارشناسی روانشناسی عمومی، 1
 .بابل شهرستان نور پیام دانشگاه ،عمومی روانشناسی اسی،کارشنروانشناس 2
 .سنندج واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،مشاوره تخصصی دکتری ،مشاوره دانشجوی 3

 
  نام نویسنده مسئول:

 محمد فغان پور گنجی

 روستا و شهر متاهل زنان شخصيت مقايسه
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 مقدمه
 نظریه .دارد وجود گوناگونی های دیدگاه آن توجیح برای.گیرد می شکل عمر طول در که است ای پیچیده بسیار فرآیندی شخصیت

 پاسخ که است این دیدگاه این اصلی فرض و است داشته شخصیت در نظریه و تحقیق بر بسیاری تأثیر که است هایی نظریه جمله از صفات

 می گفته صفات ها آمادگی این به است موجود ها آن در که است شخصی های آمادگی دلیل به خاص های موقعیت به ها انسان متفاوت های

 انسان که است احتمال این مثالً. کرد توصیف و شناسایی ها آن خاص رفتار و طرز این به توجه با انتو می را افراد دیگر عبارت به شود

 درجه زیاد صفات این در ارند د تری بیش آمادگی رفتار طرز این برای که افرادی جرأت، با و جو سلطه یا و باشد صمیمی و معاشرتی موجودی

 این بر همگی ولی متفاوتند یکدیگر از دهد می تشکیل را انسان شخصیت که صفاتی تعیین رد پردازان نظریه این چه اگر. شوند می بندی

 تحلیل با و دارد طبیعی ساختار انسان شخصیت صفات نظریه در. دهد می تشکیل را انسان شخصیت اصلی های پایه صفات این که باورند

 پیوستگی بنابراین و مرطبتند یکدیگر با همانندی رفتارهای که گذارد می نای بر را فرض عاملی تحلیل.کرد انمایان را ها آن توان می عاملی

 توجه با نامگذاری این. دارد نام صفات که شود می منجر عواملی بر سپس فرآیند این. کند می مشخص را شخصیت یک طبیعی عناصر یا ها

 یا اصلی ابعاد به دیگر آماری های شیوه از استفاده با یزنکآ. اند مرتبط یکدیگر با که است رفتارهایی یا ها پرسش مشترک های ویژگی به

 بودن، اجتماعی چون صفاتی مثال برای توان می بنابراین.شود می گفته تیپ اصلی ابعاد به یافت دست نیز صفات یا عوامل این های زمینه

 آیزنک(.13۷4 پروین ترجمه ای، الرنس)کرد جمع وهگر یک در گرا برون مفهوم عنوان زیر در پذیری تحرک و سرزندگی فعالیت، بودن، تکانشی

 بلکه کند نمی تفسیر کرد بندی طبقه ها آن اساس بر را مردم بتوان که هم از مجزا و مستقل های گروه صورت دو به را شخصیتی های تیپ

 یک که طوری همان. دارند وتتفا هم با مردم آن راستای در که هستند پیوسته هم به ابعاد شکل به شخصیتی های تیپ که است معتقد

 جمالفر ترجمه آلن، راس)شود هم شخصیتی تیپ یک عنوان به تواند می همچنین باشد فرد یک خصوصیات معرف تواند می بیش و کم صفت

 و دهد می اهمیت بسیار جنسی مسئله به ها انسان رابطه در ؛ است معتقد فروید. دادند تئوری تاهل مورد در زیادی روانشناسان(. 13۷4

 فرد زندگی موضوعات از بسیاری برای حلی راه یا و شود می مشکالت از بسیاری بروز مانع انسان در جنسی غرایز شدن ارضاء که است معتقد

 یعنی جنسی ناکامی از جلوگیری اجتماعی و قانونی راه یک داشتن جای به اینجا در اما گفت سخن جنسی ناکامی خطرناک عواقب از وی.است

 به اما کند می بازی را مهمی نقش جنسی جذابیت شک بی همسر انتخاب برای که دارد اعتقاد وی. کرد پیشنهاد را «جنسی آزادی جازدوا»

 از گروهی آدلر عقیده به. باشد کامل رابطه یک تواند نمی باشند می استوار جنسی تمایالت بر فقط که روابطی نیست مهم شرط تنها آدلر نظر

 که این برای و کنند حل درست را محبت مسئله توانند نمی که هستند کسانی یابند نمی را خود مناسب شریک و قرفی وقت هیچ مردم

 مهم بسیار فرد کردن زندگی خوشبخت برای صحیح طریق به همسر انتخاب.تراشند می مختلف های بهانه بدارند دور نظر از را خود ناتوانی

 متناسب او گروه با اجتماعی فکری، لحاظ از که کند انتخاب هایی گروه از را خود همسر باید سانان که معتقدند طرفدارانش و آدلر و است

 اجتماعی – روانی را عوامل این وی است کرده پیشنهاد گور تا گهواره از رشد میسر توصیف برای ایی مرحله هشت نظام یک اریکسون.باشد

 روابط در یا کنند می ازدواج ها آن از بسیاری گزینند، برمی ایی پیشه بزرگسالی یها سال نخستین در افراد که گوید می وی است نامیده

 سالمت در مؤثری نقش خود که هاست آن با مشترک تجارب داشتن و دیگران به عالقمندی معنای به صمیمیت. شوند می وارد دیگر صمیمانه

 مورد و کرده مقایسه روستا متأهل زنان با را شهر متأهل زنان تشخصی تحقیق این در .(13۵6 رجایی)باشد می دارا را جسمانی و عاطفی

 راهکارهایی چه زنان شخصیت شدن بهتر برای و دارند تفاوتهایی چه شهر زنان با روستا زنان شخصیت دریابیم بتوانیم تا ایم داده قرار پژوهش

 متفاوت زنان در شخصیت شاخص افزایش بر تأثیرگذاری عوامل گذشته تحقیقات از بسیاری در دهدکه می نشان ها بررسی.شود داده ارائه باید

 های تیپ خصوص این در.است گرفته قرار بررسی مورد کمتر باشد داشته متفاوت هم با چقدر شهر زنان با روستا زنان شخصیت اینکه اما بوده

 این در محقق اصلی دغدغه اساس این بر.است رفتهنگ قرار بررسی مورد گذشته تحقیقات در که باشد متغیرها این از یکی تواند می شخصیتی

 های تیپ تأثیر تایید صورت در باشد تأثیرگذار شهر زنان با روستا زنان شخصیت در تفاوت بر تواند می شخصیتی های تیپ آیا که است

 تحقیق این انجام از اصلی هدف.است بوده توجیح قابل خصوص این در مسائل از بسیاری شهر زنان با روستا زنان شخصیت تفاوت بر شخصیتی

 بودن پذیرا و خویی آزرده ،روان شناسی ،وظیفه پذیری ،سازش برونگرایی) شخصیتی های تیپ تأثیرگذاری چگونگی از دار نظام چارچوب ارائه

 .باشد می شهر و روستا زنان شخصیت و رفتار بر( تجربه به نسبت

 

 کار روش
 بهنمونه   ساله ی فریدونکناری بوده که از این میان 40تا  20زنان  آماری جامعه و بوده ساده ع نو از و تصادفی صورت به این پژوهش

پرسشنامه .دارند قرار سال 40 تا 20 سنی  محدوده در همگی که باشد می فریدونکنار شهرستان روستای و شهر متاهل زنان از نفر 60 تعداد
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 نرم و ، استنباطی آمار و توصیفی آمار از ها داده تحلیل تجزیه از جمع آوری برایویه می باشد و پس گ 240ی نئو تهیه شده است که دارای 

 .است شده استفاده spss افزار

 

 نتايج
مستقل   tبرای دو گروه مستقل از آزمون  در تجزیه و تحلیل اطالعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی  استفاده شده است.

انجام گرفته  SPSSکدگذاری، ثبت داده ها . محاسبات آماری بوسیله کامپیوتر و با استفاده از نرم افزار  تمامی مراحل استفاده شده است.

 است.

 تجزیه و تحلیل  توصیفی داده ها -الف

 بررسی توزيع  فراوانی  شاخص ها برحسب جنسيت آزمودنی ها

 متغیر
 فراوانی

 درصد روستایی شهری

  30 30 زنان

 60 جمع کل 100%

نفر ، زنان  30درصد  آزمودنی ها  معادل  ۵0نفر ،زنان شهری و  30درصد آزمودنی ها  معادل  ۵0همان گونه که جدول نشان می دهد 

 روستایی می باشند. 

 

 :ها دادهاستنباطی  تحلیل و تجزیه-ب

 د.بین زنان شهری و روستایی در ویژگی  روان رنجور خویی تفاوت معنی داری وجود دارفرضیه  اول: 

 مقايسه ويژگی شخصيت روان رنجورخويی در زنان شهري و روستايی

 aمقدار sig بt مn df t انحراف استاندارد میانگین ویژگی شخصیت روان رنجور خویی

 4۷/۵ 9/2۵ زنان شهری
60 ۵8 2۷/2 6۷/1 02۷/0 0۵/0 

 94/6 2/22 زنان  روستایی

 

)سطح معنی  sig چون ستایی،گی شخصیت روان رنجورخویی در  بین زنان شهری و روبا توجه به نتایج جدول در بررسی مقایسه ویژ

می شود و فرضیه  (،  میتوان گفت که  فرض صفر ردp<0۵/0کوچکتر است)  0۵/0 ( می باشد و از sig=02۷/0داری(بدست آمده برابر با )

صیت روان رنجورخویی  در بین زنان شهری و روستایی  دارای محقق تایید می گردد . بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که  ویژگی شخ

 تفاوت معنی داری می باشد. و با توجه به تفاوت میانگین ها زنان شهری از میانگین بیشتری برخوردار می باشند.

 : بین زنان شهری و روستایی در ویژگی  شخصیتی  برون گرایی تفاوت معنی داری وجود دارد.فرضیه  دوم

 يژگی شخصيت برون گرايی در زنان شهري و روستايیمقايسه و

 aمقدار sig بt مn df t انحراف استاندارد میانگین ویژگی شخصیت برون گرایی

 6/6 16/24 زنان شهری
60 ۵8 12/2 6۷/1 038/0 0۵/0 

 ۵/4 30/2۷ زنان  روستایی

 

در  بین زنان شهری و روستایی می توان اینگونه بیان کرد که با توجه به نتایج جدول در بررسی مقایسه ویژگی شخصیت برون گرایی 

(،  میتوان گفت که  فرض صفر p<0۵/0کوچکتر است)  0۵/0 ( می باشد و از sig=038/0)سطح معنی داری(بدست آمده برابر با )sig چون 

شخصیت برون گرایی  در بین زنان شهری و می شود و فرضیه محقق تایید می گردد. بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که  ویژگی  رد

 روستایی  دارای تفاوت معنی داری می باشد. و با توجه به تفاوت میانگین ها زنان روستایی از میانگین بیشتری برخوردار می باشند.

 گشودگی به تجربه تفاوت معنی داری وجود دارد.ن زنان شهری و روستایی در ویژگی بیفرضیه  سوم: 
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 ی شخصيت گشودگی به تجربه در زنان شهري و روستايیمقايسه ويژگ

 aمقدار sig بt مn df t انحراف استاندارد میانگین ویژگی شخصیت گشودگی به تجربه

 9/۵ 6/24 زنان شهری
60 ۵8 ۷4/2 6۷/1 008/0 0۵/0 

 8/4 4/28 زنان  روستایی

 

به تجربه در بین زنان شهری و روستایی می توان اینگونه بیان  با توجه به نتایج جدول در بررسی مقایسه ویژگی شخصیت گشودگی

(،  میتوان گفت که  p<0۵/0کوچکتر است)  0۵/0 ( می باشد و از sig=008/0)سطح معنی داری(بدست آمده برابر با )sig کرد که چون 

ه  ویژگی شخصیت گشودگی به تجربه در بین می شود و فرضیه محقق تایید می گردد. بنابراین می توان اینگونه بیان کرد ک فرض صفر رد

زنان شهری و روستایی  دارای تفاوت معنی داری می باشد. و با توجه به تفاوت میانگین ها زنان روستایی از میانگین بیشتری برخوردار می 

 باشند.

 ارد.بین زنان شهری و روستایی در ویژگی  شخصیتی  خوشایندی تفاوت معنی دار وجود دفرضیه  چهارم: 

 مقايسه ويژگی شخصيت خوشايندي در زنان شهري و روستايی

 aمقدار sig بt مn df t انحراف استاندارد میانگین ویژگی شخصیت خوشایندی

 16/6 9/22 زنان شهری
60 ۵8 64/3 6۷/1 001/0 0۵/0 

 88/4 2/28 زنان  روستایی

 

شایندی در بین زنان شهری و روستایی می توان اینگونه بیان کرد که با توجه به نتایج جدول در بررسی مقایسه ویژگی شخصیت خو

(،  میتوان گفت که  فرض صفر p<0۵/0کوچکتر است)  0۵/0 ( می باشد و از sig=001/0)سطح معنی داری(بدست آمده برابر با ) sig چون 

ویژگی شخصیت خوشایندی در بین زنان شهری و روستایی   می شود و فرضیه محقق تایید می گردد. بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که  رد

 دارای تفاوت معنی داری می باشد. و با توجه به تفاوت میانگین ها زنان روستایی از میانگین بیشتری برخوردار می باشند.

 وظیفه شناسی تفاوت معنی دار وجود دارد.خصیتی شن زنان شهری و روستایی در ویژگی بیفرضیه  چهارم: 

 يسه ويژگی شخصيت متغير وظيفه شناسی در زنان شهري و روستايیمقا

 aمقدار sig بt مn df t انحراف استاندارد میانگین ویژگی شخصیت وظیفه شناسی

 36/6 8/28 زنان شهری
60 ۵8 ۵8/1 6۷/1 068/0 0۵/0 

 24/۵ 06/26 زنان  روستایی

 

یت وظیفه شناسی در  بین زنان شهری و روستایی می توان اینگونه بیان کرد با توجه به نتایج جدول در بررسی مقایسه ویژگی شخص

(،  میتوان گفت که  فرض p>0۵/0بزرگتر است)  0۵/0 ( می باشد و از sig=068/0)سطح معنی داری(بدست آمده برابر با ) sig که چون 

ن کرد که  ویژگی شخصیت وظیفه شناسی در بین زنان شهری می شود و فرضیه محقق رد می گردد. بنابراین می توان اینگونه بیا صفر تایید

 و روستایی  دارای تفاوت معنی داری نمی باشد.
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 بحث و نتيجه گيري
 بیشتری میانگین از شهری زنان تحقیق نتایج به توجه با و شده تایید است رنجوری روان شخصیت که اول فرض پژوهش این در

 از روستایی زنان تحقیق نتایج به توجه با و شده تایید است گرفته قرار بررسی مورد گرایی برون تشخصی که دوم فرضیه در. هستند برخوردار

 نتایج به توجه با و شده تایید است گرفته قرار بررسی مورد تجربه به گشودگی شخصیت که سوم فرضیه در. هستند برخوردار بیشتری میانگین

 شده تایید است گرفته قرار بررسی مورد پذیری سازش شخصیت که چهارم فرضیه در. دارندبرخور بیشتری میانگین از روستایی زنان تحقیق

 گرفته قرار بررسی مورد شناسی وظیفه شخصیت که پنجم فرضیه در. برخوردارند بیشتری میانگین از روستایی زنان تحقیق نتایج به توجه با و

 .باشند نمی داری معنی تفاوت دارای شناسی وظیفه شخصیتی ویژگی در روستا شهرو زنان تحقیق نتایج به توجه با و است نشده تایید است
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 مراجعمنابع و 
 . نور پیام دانشگاه انتشارات:  تهران. روانی های آزمون کاربرد(. 1392. )،حسین زارع و ،حسن پور امین [1]

  کارشناسی دوره نامه یان،پا مواد مصرف به گرایش و شخصیتی های تیپ رابطه بررسی(. 1390.) ،حدیثه زاده علی حاجی [2]

 . نور پیام دانشگاه:  بابل. عمومی روانشناسی

 دوره نامه ،پایان زندگی به امید بر( درونگرایی -برونگرایی) شخصیتی های تیپ تأثیر بررسی(. 1389.) ،مائده ذوالفقاری [3]

 . نور پیام دانشگاه:  بابل. عمومی روانشناسی کارشناسی

 .روان نشر انتشارات: تهران.  جمالفر سیاوش ترجمه. ها فرایند و ها نظریه شخصیت شناسیروان(.13۷4. )آلن راس، [4]

:  تهران. روانشناسی لیسانس نامه پایان. دارند معیارهایی چه ازدواج با رابطه در پسران و دختران(. 1383.) مریم رضایی، [۵]

 .اسالمی آزاد دانشگاه

 . اسالمی آزاد دانشگاه: تهران. لیسانس فوق نامه پایان. تحقیق یینهآ در ازدواج مسأله(. 13۷9.) رضا رضوی، [6]

 .نور آوای انتشارات: تهران. اجتماعی روانشناسی(. 13۷4.) اهلل هدایت ستوده، [۷]

 .دانشگاه انتشارات: تهران.روانشناختی مکاتب یا شخصیت های نظریه(. 13۷1.) اکبر علی سیاسی، [8]

 . چهر انتشارات: تهران. روانی شتبهدا(. 13۵6.) سعید شاملو، [9]

 .سخن انتشارات: تهران. رفتاری علوم در تحقیق های روش(. 1380.) نسترن شریفی، و پاشا حسن شریعتی، [10]

 .ویرایش انتشارات: تهران.  سیدمحمدی یحیی ترجمه. شخصیت های نظریه(.13۷9. )سیدنی شولتز، و داون شولتز، [11]

:  بابل. عمومی روانشناسی کارشناسی دوره نامه ،پایان زنان مزاجی سرد در شخصیت علل بررسی(. 1389. )،مائده غالمی [12]

 . نور پیام دانشگاه

 . روان نشر:  تهران ، محمدی سید یحیی مترجم. شخصیت های نظریه(. 1393.) ،گریگوری فیست جی و ،جس فیست [13]

 روانشناسی لیسانس نامه پایان. گرایی برون و گرایی درون به گرایش انمیز و تولد ترتیب بین رابطه(. 1383.) گیتا کامرانی، [14]

 .اسالمی آزاد دانشگاه:  تهران.

  دوم جلد. کدیور پروین و جوادی محمدجعفر ترجمه. تحقیق و نظریه شخصیت روانشناسی(. 13۷4. )پروین ای، الرنس [1۵]

 .رسا فرهنگی مؤسه: تهران

 لیسانس نامه پایان.  گرایی برون -گرایی درون و خواهی هیجان حس صفت میزان تباطار(. 13۷9. ) نازی افشان، نور [16]

 .اسالمی آزاد دانشگاه:  رودهن. روانشناسی
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