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Abstract 
Introduction: The quality of marital life is affected by various fac-
tors. A review of researchs shows that personality traits are key factor 
in the matrimonial. But there is a research gap in the mediating role of 
the spouse's value system and the couple's performance. Therefore, the 
present study aimed to explain the structural relationships of marital life  
quality based on pathological personality traits based on the mediating 
role of the spouse's value system and the couple's performance.
Methods: The present study method was correlational with the struc-
tural model approach. The statistical population was the student couples 
in Islamic Azad Universities, Research Sciences Branch, and Roudehen 
Branch; from which three hundred seventy-eight people were selected 
using the available method. The couple's responded research tools 
included the Lichter and Carmal marital quality of life questionnaire 
2004 with six subscales, the Personality pathological questionnaire 
(PID-5-BF) Krueger et al 2012, the questionnaire of the mate value sys-
tem (MVS) of Edlund and Sagarin 2014 and the questionnaire of mate 
performance of the Apostolou et al 2018. The data were analyzed after 
collection using structural equation modeling (SEM).
Results: Analytical fitness indices showed that the structural model has 
an acceptable fit with the collected data. The overall path coefficient 
between the pathological traits of personality with marital quality of 
life was negative and significant at the level of one hundredth. The path 
coefficient between the couple's performance and the spouse's value 
system with marital quality of life was negative and significant at the 
level of one hundredth. The indirect path coefficient between the patho-
logical traits of personality and marital quality of life with mediate the 
spouse value system and with mediate couple performance was negative 
and significant at the level of one hundredth. The results also showed 
that the spouse's value system and the couple's performance mediate the 
relationship between marital quality of life and the character's patho-
logical traits.
Conclusions: Based on the results, personality traits play an important 
role in improving the quality of marital life of couples and can improve 
it by strengthening the spouse's value system of the  and the couples's 
performance.
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چکیده

تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، مرور پژوهش ها  مقدمه: کیفیت زندگی زناشویی تحت 
نشان می دهد که صفات شخصیتی عامل مهمی در زندگی زناشویی است اما در زمینه بررسی 
از این رو  پژوهشی وجود دارد.  ارزشی همسر و عملکرد زوج شکاف  نظام  میانجیگر  نقش 
اساس صفات  بر  زناشویی  زندگی  کیفیت  روابط ساختاری  تبیین  با هدف  پژوهش حاضر 
 پاتولوژیک شخصیت بر اساس نقش میانجیگر نظام ارزشی همسر و عملکرد زوج انجام شد.

روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با رویکرد مدل ساختاری بود. جامعه آماری 
واحد  و  تحقیقات  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه های  در  متاهل  دانشجویان  شامل 
رودهن بودند. از این جامعه سی صد و هفتاد و هشت نفر به روش نمونه گیری در دسترس 
انتخاب شدند و به پرسشنامه های کیفیت زندگی زناشویی لیچتر و کارمالت2004 با شش 
خرده مقیاس، پرسشنامه صفات پاتولوژیک شخصیتPID-5-BF کروگر و همکاران۲۰۱۲، 
زوج  عملکرد  پرسشنامه  و  ساگارین۲۰۱۴  و  ادوالند   MVSهمسر ارزشی  نظام  پرسشنامه 
آپوستولو و همکاران۲۰۱۸ پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و مدل 

ساختاری تحلیل شد.
نتایج: شاخص های برازندگی حاصل از تحلیل نشان داد که مدل ساختاری با داده های 
گرد آوری شده برازش قابل قبول را دارد. ضریب مسیر کل بین صفات پاتولوژیک شخصیت 
با کیفیت زندگی زناشویی منفی و در سطح یک صدم معنادار بود. ضریب مسیر بین عملکرد 
زوج و نظام ارزشی همسر با کیفیت زندگی زناشویی منفی و در سطح یک صدم معنادار 
است. مسیر غیرمسقیم بین صفات پاتولوژیک با میانجیگری سیستم ارزشی همسرو عملکرد 
زوج در سطح یک صدم معنادار بود. نتایج نشان داد که سیستم ارزش همسر و عملکرد زوج 

ارتباط بین کیفیت زندگی زناشویی و صفات شخصیتی را میانجیگری می کند.
مهمی  نقش  شخصیتی  صفات  گفت  می توان  نتایج  اساس  بر  نتیجهگیری:  و بحث
در ارتقای کیفیت زندگی زناشویی ایفا می نماید و می توان با تقویت نظام ارزشی همسر و 

عملکرد آن ها می توان کیفیت زندگی زناشویی را بهبود بخشید.

تبیین روابط ساختاری کیفیت زندگی زناشویی بر اساس 
صفات پاتولوژیک شخصیت: نقش میانجیگر نظام ارزشی 
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صفات پاتولوژیک شخصیت: نقش میانجیگر نظام ارزشی همسر و عملکرد زوج. فصلنامه مددکاری 
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راار 1401، دوره 11، شماره 1، پیاپی 4139

یییا ایافی اییم و همکاران

مقدمه

ازدواج یک امر اجتماعی است که هم از طریق ارتباط ایجاد می شود و هم پایه و اساس ارتباط را تشکیل می  دهد و دستیابی 
به جامعه ســالم، در گرو سالمت خانواده و تحقق خانواده سالم مشــروط به برخورداری افراد آن از سالمت روانی و داشتن 
رابطه  های مطلوب با یکدیگر و کیفیت زندگی اســت.]1[ هر خانواده ای همواره به دنبال زندگی باکیفیت اســت و داشــتن 
کیفیــت زندگی مطلوب نیز همواره آرزوی تمام اعضای خانواده بوده اســت.]2[ کیفیت زندگی به طور خاص، درک ذهنی 
فرد را نشــان می دهد و دربرگیرنده روابط بین فردی موثر، توانایی انجام فعالیت های مثبت و هدفمند و احســاس خوشبختی 
در زندگی است.]3[ کیفیت زندگی، مفهوم وسیعی است که عرصه های مختلف زندگی همچون وضعیت مالی، کار، عشق، 
مذهب و همچنین ســالمت جســمی، روانی و اجتماعی را در بردارد.]4[ یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی، کیفیت زندگی 

زناشویی است.]5[ 
کیفیــت زندگی زناشــویی مفهومی چندبعدی اســت که نــه تنها ویژگی هــای درون فردی را در بر می گیرد، بلکه شــامل 
ویژگی های بین فردی همســران نیز هســت و ابعاد گوناگون ارتباط همسران مانند ســازگاری، رضایت، شادمانی، انسجام و 
تعهد را شامل می شود.]6[ کیفیت زندگی زناشویی یک جنبه مهم از زندگی خانوادگی است، که سالمت و بهزیستی افراد را 
شکل می دهد.]7[ در یک مطالعه طولی با درگیر نمودن زوجین تازه ازدواج کرده در تعامالت مثبت و موثر به نقش دو سویه 
رضایت از رابطه و ارتباطات منجر به رضایت زناشویی پی بردند. ازاین رو، ارتباطات و تعامالت زناشویی پیش بینی کننده  قوی 

کیفیت زندگی زناشویی محسوب می شود.]8[
سه دسته از عوامل، یعنی عوامل زمینه ای و بافتی، شخصیتی و سالمت روان و فرآیندهای تعاملی زوجین را می توان به عنوان 
عوامــل پیش بینی کننده کیفیت و ثبات زندگی زناشــویی در نظر گرفت.]9[ عوامل زمینــه ای و بافتی کمترین و فرآیندهای 
تعاملی زوجین، بیشــترین ســهم را در پیش بینی کیفیت و ثبات رابطه زناشویی دارند. به این ترتیب با تعیین این عوامل و تغییر 
آنهــا می توان در کیفیت ازدواج تغییر ایجاد کرد.]10[ مطالعات انجام شــده هر یک اثر جنبه خاصی از ویژگی های فردی و 
اجتماعی را در کیفیت زندگی مشترک مورد پژوهش قرار داد ه اند. در این میان صفات شخصیتی از جمله عوامل مهمی است 
که بر کیفیت رابطه زوجین تاثیر می گذارند. برخی از مطالعات که در زمینه زندگی زناشــویی و صفات شــخصیت صورت 
گرفته اند، نشــان از نقش صفات شــخصیتی در کیفیت زندگی زناشــویی و یا طالق دارند.]11[ در بین محققان یک توافق 

عمومی وجود دارد که صفات شخصیتی نقش مهمی در نتایج منفی یا مثبت روابط زناشویی دارند.]12[ 
مجموعه صفات شــخصیتی در DSM5 شامل پنج حوزه شناخته شده است. این پنج حوزه عبارتند از: هیجان پذیری منفی، 
دل گسستگی، مخالفت جویی، مهار گسستگی و گرایش روان پریشی. گونه های غیرانطباقی مدل شخصیتی پنج عامل بزرگ 
با حوزه های پنج گانه آسیب شناسی روانی شخصیت DSM5 مشابه هستند. هیجان پذیری منفی با بی ثباتی هیجانی، برون گرایی 
پایین با دل گسســتگی، توافق پذیری پایین با مخالفت جویی، مهار گسســتگی با مسوولیت پذیری پایین و نپذیرفتن تجربیات 
جدید با گرایش روان پریشــی مطابقت دارند.]13[ صفات شخصیتی همسر می تواند به خشونت علیه همسر منجر شود.]14[ 
تخمین زده شــده اســت که چهل و هفت درصد از همسرکشی های دنیا توسط شــریک صمیمی یک زن یا توسط یکی از 
اعضای خانواده انجام می شود. همچنین سی درصد از زنان دنیا خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده اند]15[ که این ها 

گزارش هایی از صفات شخصیتی مرتبط با کیفیت زندگی زناشویی است. 
مرور پژوهش ها نشــان می دهد که افراد با سبک های شخصیتی تکانشی، اعتمادپذیری پایین و وجدانگرایی کم به احتمال 
بیشتر درگیر روابط فرازناشویی می شوند. به طور کلی از میان ویژگی های شخصیتی، روان نژندی قوی ترین ارتباط را با رضایت 
و تعهد زناشــویی دارد.]16[ ابعاد شــخصیت با رفتارهای حفظ همسر و رفتارهای جنســی مرتبط هستند.]17[ افرادی که در 
ویژگی توافق پذیری نمره باالی کســب می کنند با احتمال بیشتری رفتارهای جنسی مورد عالقه همسر خود را انجام می دهند 

این مردان به طور مکرر از تکنیک های مثبت برای بهبود روابط خود بهره می گیرند.]18[ 
 براســاس نظریه تکاملی ســازگاری با شرایط همسر  گزینی و حفظ همسر از طریق ژن ها انتقال می یا بند. با مختل شدن ژن ها 
ایــن صفــات نیز مختل می گردد و ظرفیت فرد بــرای ایجاد روابط صمیمانه و حفظ این روابط کاهــش می یابد.]19[ افرادی 
که در جذب و نگه داری شــریک زندگی عملکرد ضعیفی دارند از نظر تکاملی قادر به انتقال ژن های خود به نســل آینده 
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فصلیایه یدداارم اجتماعی42

تبیین روارط ساختارم ایییت زندگی زناشیفی رر اساس صیات پاتیلیژفک شخصیت

نیســتند. دلیل اصلی ناتوانایی در گزینش همسر به دلیل ضعف در تطابق 
نیافتن بین شرایط اجدادی و شرایط مدرن است.]20[ تطابق نپذیرفتن بین 
شرایط اجدادی و مدرن بر عملکرد جنسی نیز تاثیر گذار است. صفات 
شخصیتی و مهارت های معاشقه و توجه به ظاهر از جمله عواملی هستند 
که بر نحوه همســرگزینی تاثیر دارند. افرادی که در شروع رابطه و حفظ 
همسر مشــکل دارند، می توان در آن ها عملکرد جنسی ضعیف و عزت 
نفس پایین را پیش بینی کرد که با احساســات منفی قوی همراه اســت.

]19[
نظام ارزش همسر را به عنوان راه حلی برای مشکالت انطباقی می توان 
در نظــر گرفت، ارزش های تعاملی نظیر عاطفه داشــتن و تعلق داشــتن 
نشانه عالقه به شــبکه اجتماعی است. این ارزش ها به رشد اجتماعی و 
همبستگی های بیشــتری منجر می شود، افراد ارزش های را تایید می کنند 
کــه منجر به ثبات بیشــتر در زندگی آنان می شــود. در تایید ارزش های 
مختلف تفاوت های جنسیتی در بین زنان و مردان دیده می شود. افرادی 
که ارزش همســران خــود را تایید می کنند به احتمــال زیاد تصمیم های 

می گیرند که به ثبات زندگی آن ها کمک می کند.]21[ 
ارزش ها ساختارهای روان شناختی هستند که رفتارها و نیازهای شناختی 
افــراد را هدایت می کنند.]22[ ارزش ها در تکامل و تولید مثل از اهمیت 
باالیی برخوردارند. کســانی که تولید مثل دارند شــانس قابل توجهی را 
برای بقا ژن خود به نسل های آینده دارا هستند. برای تولید مثل دسترسی 
به جنس مقابل ضرورت دارد، بنابر این افراد زمانی که در همســرگزینی 
موفق شوند احساس خوشــبختی را تجربه می کنند و این موضوع انگیزه 
مانــدن در رابطــه را افزایش می دهد. این عملکرد خوب با احساســات 
مثبــت و رضایت بیشــتر از زندگی همراه اســت.]20[ ارزش ها با ســایر 
ساختارهای روان شــناختی مانند ابعاد شــخصیت، عالقه ها و نگرش ها 
در ارتباط هســتند، بســیاری از ارزش ها در طول زندگی تغییر می کنند و 
بســیاری مانند ابعاد شخصیت در طول زمان نسبتا ثابت هستند. در تایید 
ارزش های مختلف بین زنان و مردان تفاوت های جنسیتی دیده می شود.

]21[ به دلیــل تفاوت مــردان و زنان در تولید مثل، روانشناســان تکاملی 
معتقدند معیارهای همسرگزینی نیز در دو جنس متفاوت است. تفاوت در 
سرمایه گذاری در همسر یابی در نظریه تریورز بیان شده است. بر طبق این 
نظریه زنان تمایل دارند به ارزیابی طوالنی مدت همسران خود بپردازند و 
برای آن ها معیار همسرگزینی منابعی است که همسران در دسترس آن ها 
قرار می دهند. در صورتی که مردان معیارهای متفاوتی دارند و بیشــتر به 
وسیله عالمت های ظاهری، سالمتی و قدرت باروری زنان جذب آن ها 

می شوند.]23و24[ افرادی که ارزش همسران 
خود را تایید می کنند در مقابل کسانی که این 
ارزش ها را تاییــد نمی کنند، بــه احتمال زیاد 
تصمیم هــای می گیرند که به ثبات زندگی آنها 
کمک می کند.]21[ مردان زمانی که با زنانی 
ازدواج می کنند کــه از نظر آن ها زیبا و جوان 
هستند و قدرت باروری باالیی دارند رضایت 
بیشــتری از زندگی زناشــویی دارند.]16[ در 
مقابــل زنان ترجیح می دهند با مردانی ازدواج 
کنند که رتبه های شــغلی خوب و درآمدهای 
بــاال دارند و زنانی که با چنین مردانی ازدواج 
کرده اند، تالش بیشتری برای حفظ همسران 

خود به کار می گیرند.]24[ 
مــرور ادبیات و پیشــینه پژوهــش حاکی از 
این اســت که کیفیت زندگی زناشــویی ابعاد 
مختلفی دارد و تحت تاثیر متغیرهای مختلفی 
بروز می کند. عالوه بر این، پیچیدگی این رفتار 
در زوجین و تاثیرپذیــری آن از بافت فردی، 
فرهنگی و اجتماعــی، ضرورت پژوهش های 
بیشــتر را ایجاب می کند. می تــوان گفت که 
تعامل با شــریک زندگــی از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت و کیفیت ایــن رابطه بر تمام 
جنبه های زندگی تاثیــر دارد. همچنین نظر به 
این نکته که در مطالعات علمی و دانشگاهی 
ایــران، کیفیت زندگــی زناشــویی با صفت 
پاتولوژیک شخصیت و میانجی نظام ارزشی 
همسر و عملکرد زوج مورد توجه قرار نگرفته 
اســت، فقدان این گونه پژوهش هــای بنیادی 
علمی، جدی به نظر می رســد؛ بنابراین مساله 
اصلــی این پژوهش پدیدار کــردن یک مدل 
ســاختاری پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی 
بر اســاس صفــات پاتولوژیک شــخصیت با 
میانجیگری نظام ارزشی و عملکرد زوج بود.

مقدمه

روش این پژوهش همبســتگی با رویکرد مدل معادالت ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان 
متاهل مشــغول به تحصیل در دانشــگاه های آزاد اســالمی واحد علــوم تحقیقات و واحد رودهن در بهــار 1398 بودند. از 
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راار 1401، دوره 11، شماره 1، پیاپی 4339

یییا ایافی اییم و همکاران

ایــن جامعه، با اســتفاده از روش نمونه گیری 
در دسترس ســی صد و هفتاد و هشت نمونه 

انتخاب شد.
مالکهایورودوخروج

 ورود: متاهــل بــودن، دانشــجو بــودن و 
رضایت برای شرکت در پژوهش.

خروج: مخدوش بودن بیش از پنج سوال از 
 پرسشنامه های پژوهش و اقدام به طالق زوجین. 
روش اجــرا بدیــن ترتیــب بــود کــه بعد از 
هماهنگی هــای الزم با نمونه هــای پژوهش، 
پرسشــنامه های پژوهش که پرسشنامه کیفیت 
زندگــی زناشــویی، صفــات آسیب شناســی 
شــخصیت، عملکرد زوج در همسرگزینی و 
ارزش همسر بود در اختیار نمونه های پژوهش 
قــرار گرفت و داده ها جمع آوری شــد. برای 
کنترل اثر سواالت بر نحوه پاسخدهی زوجین، 
پرسشــنامه ها در چهار دســته قــرار گرفت . 
دســته الف:کیفیت زندگی زناشویی، صفات 
آسیب شناســی شــخصیت، عملکرد زوج و 
ارزش همســر؛ دســته ب:پرسشــنامه صفات 
آسیب شناســی شــخصیت، کیفیــت زندگی 
زناشویی، ارزش همسر و عملکرد زوج؛ دسته 
ج:ارزش همســر و عملکــرد زوج، صفــات 
آسیب شناســی شــخصیت، کیفیــت زندگی 
زناشــویی؛ دســته د:عملکــرد زوج، صفات 
آسیب شناســی شــخصیت، کیفیــت زندگی 
زناشــویی و ارزش همسر. قبل از اجرا درباره 
پرسشــنامه ها توضیحات الزم عرضه شد و از 
آن ها خواســته شد تا با دقت به سوال ها جواب 
دهند؛ در مورد محرمانه بودن داده ها و رعایت 
اخالق پژوهشــی به دانشجویان اطمینان داده 
شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی، 
تحلیل مسیر و مدل معادالت ساختاری تحلیل 

شد.
ابزارهایپژوهش

مقیــاسکیفیــتزندگــیزناشــویی:این 
مقیــاس را لیچتر و کارمالت در ســال 2009 
با هدف ســنجش کیفیت زندگی زناشــویی 
زوجیــن تدویــن کردنــد. مقیــاس کیفیت 

زندگی زناشــویی دارای بیست و سه سوال، یک نمره کل و شش خرده 
مقیاس است که به صورت لیکرتی از یک تا شش نمره گذاری می شود. 
نمره گذاری برخی آیتم ها به صورت معکوس اســت.]25[ شــش مقیاس 
آزمون کیفیت زناشــویی عبارتند از: خرده مقیاس تعهد با چهار سوال-

خرده مقیاس ارتباط با پنج ســوال-خرده مقیــاس صمیمیت و حمایت 
عاطفی با پنج ســوال-خرده مقیاس تعهد به بچه ها با چهار سوال-خرده 
مقیاس حل تعارض با سه سوال-خرده مقیاس حل مثبت تعارض با یک 
ســوال و ســه گزینه. این مقیاس برای تشخیص کیفیت زندگی از روایی 
و پایایی برخوردار اســت. نتایج پژوهش صابــری و ابوالمعالی در مورد 
استانداردسازی مقیاس کیفیت زندگی زناشویی نشان داد که این مقیاس 
روایی و اعتبار خوبی در زوج های ســاکن در شهر تهران برخوردار است 
و کارایی الزم را برای اندازه گیری کیفیت زندگی زناشــویی دارد. آلفای 

کرونباخ این پرسشنامه نود و دو صدم گزارش شده است.]26[
پرسشــنامهصفــاتپاتولوژیکشــخصیت:برای ســنجش صفات 
پاتولوژیک شــخصیت از پرسشــنامه فــرم کوتاه که توســط کروکر و 
همکاران با هدف سنجش صفات پاتولوژیک شخصیت در سال 2012 
طراحی شده اســت، استفاده شد.]27[ این آزمون یک پرسشنامه بیست 
و پنج ســوالی اســت و برای سنجش پنج بعد شــخصیت طراحی شده 
اســت. شرکت کنندگان به این پرسشنامه بر روی یک مقیاس صفر تا سه 
از خیلی نادرست تا اغلب درست و خیلی درست تا اغلب درست پاسخ 
می دهند. در پژوهشی که در ایاالت متحده روی دویست و پنجاه و دو 
نفر انجام شــد، نتایج نشان داد که ابعادی که در این پرسشنامه سنجیده 
می شوند، عبارتند از هیجان پذیری منفی با آلفای کرونباخ هفتاد و هشت 
صدم، دل گسستگی با آلفای کرونباخ هفتاد و نه صدم، مخالفت جویی 
با آلفای کرونباخ هشــتاد صدم، مهارگسستگی با آلفای کرونباخ هشتاد 
و یک صدم و گرایش روان پریشی با آلفای کرونباخ هشتاد و دو صدم. 
برای محاســبه نمره هر صفــت میانگین نمره های مربــوط به آن صفت 
محاسبه می شود.]28[ این پرسشنامه در ایران برای اولین بار توسط عبدی 
و چلبیانلو در ســال 1393 مورد بررســی و تایید قرار گرفت؛ در پژوهش 
عبدی و چلبیانلو که روی ســی صد و ســی و شــش نفر از دانشجویان 
دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان انجام شد، پایایی کل این ابزار با 

استفاده از آلفای کرونباخ هشتاد و شش صدم به دست آمد.]29[
پرسشــنامهعملکردزوجدرهمســرگزینی: این پرسشنامه به وسیله 
آپوســتولو، پاپدوپلو و جورجیادو در ســال 2019 ســاخته شد.]21[ این 
پرسشــنامه شــامل پنج جمله است و پاســخ ها بر روی یک لیکرت پنج 
درجه ای تنظیم شــده اســت از کامال مخالف برابر نمــره یک تا کامال 
موافق برابر با نمره پنج، دامنه نمرات بین پنج تا بیســت و پنج قرار دارد. 
براساس دستورالعمل نمره گذاری پرسشــنامه های عملکرد زوج و نظام 
ارزشــی همســر، نمرات باالتر بیانگر عملکرد زوجــی نامطلوب و نظام 
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فصلیایه یدداارم اجتماعی44

تبیین روارط ساختارم ایییت زندگی زناشیفی رر اساس صیات پاتیلیژفک شخصیت

ارزشــی نامناسب همسر است. اعتبار این آزمون توسط آپوستولو بررسی 
شد، نمرات پایین در این مقیاس با احتمال افزایش مجرد ماندن و کاهش 
احتمال ازدواج همراه است. نمرات پایین در این مقیاس با پایداری کمتر 
در روابط گذشــته نیز همراه اســت. آلفای کرونباخ این مقیاس معادل 

هشتاد و یک صدم محاسبه شد.]19[ 
پرسشــنامهارزشهمســر:پرسشــنامه نظام ارزشی همسر که توسط 
ادوالند و ساگارین در سال 2009 با هدف سنجش ارزش همسر زوجین 
طراحی شده اســت یک مقیاس کوتاه با چهار پرسش است و می تواند 

هــم ارزش های خــود فرد و هــم ارزش های 
همســر او را ارزیابی  کند. این دو نفر در یک 
تحقیق نشــان دادند، این آزمــون دارای ثبات 
درونی اســت و از روایی باال برخوردار است. 
در تحقیق دوم توســط این محققان اعتبار این 
آزمون از طریــق آزمون-بازآزمــون به اثبات 
رســید. آلفــای کرونباخ این مقیــاس در این 
تحقیق هشتاد و شش صدم محاسبه شد.]30[

یافته ها

در پژوهش حاضر سی صد و هفتاد و هشت نفر شرکت کرده بودند که دویست و نوزده نفر معادل پنجاه و هفت و نه دهم 
درصد زن و صد و پنجاه و نه نفر معادل چهل و دو یک دهم درصد مرد بودند و میانگین ســنی آن ها بیســت و هشت و سی 
و هشت صدم با انحراف معیار هشت و ده صدم بود؛ اطالعات جمعیت شناختی در بعد تحصیالت و سابقه زندگی مشترک 

آن ها در جدول شماره یک آورده شده است.
 قبل از این که به نتایج مدل ساختاری پرداخته شود، بررسی ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش نشان داد که همه صفات 
پاتولوژیک شخصیت با همه مولفه های کیفیت زندگی زناشویی به صورت منفی و در سطح معناداری یک صدم همبسته اند. 
متغیر عملکرد زوج با همه مولفه های کیفیت زندگی زناشویی به صورت منفی و در سطح معناداری یک صدم همبسته بود. متغیر 
 نظام ارزشی همسر نیز با همه مولفه های کیفیت زندگی زناشویی به صورت منفی و در سطح معناداری یک صدم همبسته بود.

قبل از این که از روش تحلیل مســیر برای تحلیل داده های پژوهش اســتفاده شــود، مفروضه های آن یعنی مقادیر چولگی و 
کشــیدگی و مفروضه همخطی بودن به کمک ارزیابی مقادیر عامل تورم واریانسVIF و ضریب تحمل بررســی شــد. نتایج 
بررسی مفروضه های تحلیل مسیر نشان داد که مقادیر چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش در محدود مثبت منفی دو بوده 
و بنابراین توزیع داده ها نرمال اســت. همچنین با توجه به این که مقادیر ضریب تحمل همه متغیرهای پیش بین بزرگتر از یک 
دهــم و مقادیر عامل تــورم واریانس برای هر یک از آن ها کوچکتر از ده بود، بنابراین می توان گفت مفروضه همخطی بودن 
نیز در بین داده ها برقرار بود. در ادامه به منظور ازریابی برقراری یا برقراری نشــدن مفروضه نرمال بودن توزیع داده های چند 
متغیری، از تحلیل اطالعات مربوط به فاصله مهلنوبایس اســتفاده شــد و ارزیابی مقادیر چولگی و کشیدگی به ترتیب برابر با 
ســه و هفتاد و پنج صدم و بیســت و سه و بیست و شش صدم آن نشــان داد که توزیع اطالعات چند متغیری نرمال نیست. 
بنابراین نمودار باکس پالت آن ترســیم و مشــخص شد که اطالعات مربوط به یازده شرکت کننده پرت چندمتغیری تشکیل 
داده اســت. به همین دلیل داده های مزبور حذف و با این عمل مقادیر چولگی و کشیدگی نمرات فاصله مهلنوبایس به یک 

و سی صدم و یک و هشتاد و دو صدم کاهش یافت. 
برای آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادالت ســاختاری اســتفاده شد. متغیرهای مکنون صفات پاتولوژیک شخصیت 
و کیفیت زندگی زناشــویی مدل اندازه گیری پژوهش را تشــکیل داده اند. چنین فرض شــده است که متغیر مکنون صفات 
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راار 1401، دوره 11، شماره 1، پیاپی 4539

یییا ایافی اییم و همکاران

جدول شماره سه ضرایب مسیر کل، مستقیم 
و غیرمســتقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل 

ساختاری را نشان می دهد. 
براســاس نتایج جدول  شــماره سه ضریب 
مســیر کل بین صفات پاتولوژیک شخصیت 

و کیفیت زندگی زناشــویی منفی و در ســطح یک صدم معنادار است.
-0/210،P>0/01( ضریب مسیر عملکرد زوج )ꞵ=-0/272،P>0/01(

=ꞵ( از یک ســو و نظام ارزشــی همســر )ꞵ=-0/256،P>0/01( از 
ســوی دیگر با کیفیت زندگی زناشــویی منفی و در ســطح یک صدم 
معنادار بود. ضریب مسیر غیرمستقیم بین صفات پاتولوژیک شخصیت 
با کیفیت زندگی زناشــویی )ꞵ=-0/182،P>0/01( منفی و در سطح 
یک صــدم معنادار بود. به کارگیری فرمول پیشــنهادی بارون و کنی نیز 
نشــان داد که نظام ارزشی همســر)ꞵ=-0/128،P>0/01( و عملکرد 
زوج)ꞵ=-0/054،P>0/01( به صــورت منفــی و معنــادار رابطه بین 
صفات پاتولوژیک شخصیت و کیفیت زندگی زناشویی را میانجیگری 

می کنند.]23[

بحث و نتیجه گیری
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ارزشــی و عملکرد زوج بود. این نتایج نشــان داد که مدل ســاختاری پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی بر اساس مولفه های 
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را دســتخوش تغییر کند. صفات شــخصیتی افراد با برداشــت های آن ها از ارزش های همســر خود و عملکرد این افراد در 
گزینش همسرانشــان، بر کیفیت زندگی زناشــویی آن ها تاثیر گذار اســت.]16[ ارتباط بین ویژگی های شخصیت و رضایت 
زناشــویی درچندین مطالعه بررســی شد. نتایج مطالعات لوپز٬ سال و شــاکلفورد۲۰۱۷ در بررسی ارتباط ارزش های همسر با 
رضایت زناشــویی به این نتیجه رســیدند که رضایت زناشویی در افرادی که همسرانشــان از ارزش کمتری نسبت به دیگران 
 برخوردار بودند کاهش می یافت. عالوه بر آن تفاوت در رضایت زناشــویی با اختالف در ارزش ها نیز ارتباط داشــت.]22[

 
 های پژوهش اطالعات جمعیت شناختی نمونه( 1)جدو

 +ارشد کارشناسی  کاردانی  دیپلم  تحصیالت 
 ( %53/32) نفر 123 ( %38/43) نفر 164 ( %99/8) نفر 34 ( %07/15) نفر 57

سابقه زندگی  
 مشترک )به سال( 

 سال به باال 15 سال 15تا  11 سال 10تا  6 سال 5کمتر از 
 نفر 83 نفر 70 نفر 85 نفر 140

 
 یری گزههای برازش مدل انداشاخص  (2ل)جدو

های  شاخص 
 برازندگی 

 مدل
 نقاط برش  یریگزه اندا

 - 95/79 مجذور کای 
 - 43 درجه آزادی مدل 

df/2 86/1  3کمتر از 
GFI 963/0 < 90/0 

AGFI 943/0 < 850/0 
CFI 989/0 < 90/0 

RMSEA 048/0 > 08/0 
  

 ضرايب مسیر کل و مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری  (3)جدول
 b S.E β value-p ضرایب مسیر

 170/0 - 090/0 033/0 - 047/0 کیفیت زندگی زناشویی<-رابطه مستقیم شخصیت پاتولوژیک
 002/0 -256/0 021/0 - 089/0 کیفیت زندگی زناشویی<-رابطه نظام ارزشی همسر

 003/0 - 210/0 035/0 - 108/0 کیفیت زندگی زناشویی<-رابطه عملکرد زوج
 001/0 486/0 072/0 735/0 نظام ارزشی همسر<-رابطه شخصیت پاتولوژیک
 001/0 274/0 054/0 276/0 عملکرد زوج<-رابطه شخصیت پاتولوژیک

کیفیت زندگی  <-پاتولوژیکرابطه غیر مستتتقیم شتتخصتتیت 
 زناشویی

095/0 - 024/0 182/0 - 001/0 

 001/0 - 272/0 030/0 - 142/0 کیفیت زندگی زناشویی<-رابطه شخصیت پاتولوژیک
 

 
  

 
 
 نپریشیروا 

 شخصیت وژیکلصفات پاتو
 ییجوالفت خم

 عاطفه منفی

0/93 

0/94 

0/88 

 دلگسستگی 0/90

 0/91 گسستگیمهار 

0/87 

0/88 

0/77 

0/81 

0/83 

0/67 

0/62 

0/84 

0/49 

0/13 

0/56 

 رتباطا

 ندگی زناشوییز کیفیت
 صمیمیت

 فرزندانبه  دتعه

0/79 
0/92 

0/70 

 حل تعارض 0/37

 از زندگیضایت کلی ر
0/75 

-0/26 

-0/21 

-0/09 

 0/82 تعهد

 رنظام ارزشی همس
 عملکرد زوج

0/49 
0/27 

 مدل ساختاری پژوهش و ضرايب مسیر متغیرها براساس نمره های استاندارد (1نمودار)
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فصلیایه یدداارم اجتماعی46

تبیین روارط ساختارم ایییت زندگی زناشیفی رر اساس صیات پاتیلیژفک شخصیت

 ایــن نتایج بــا پژوهش آپوســتولو٬ پاپدوپلو و جورجیانــو۲۰۱۸در زمینه 
ارتباط بین ارزش همســر و رضایت زناشویی همخوان است. افرادی که 
ارزش های همسر خود را تایید می کردند در مقابل کسانی که این ارزش ها 
را تایید نمی  کردند رضایت باالتری از زندگی داشتند. رضایت زناشویی 
و بــه طبــع آن کیفیت زندگی زناشــویی در افرادی که همسرانشــان از 
 مطلوبیت کمتری نسبت به دیگران برخوردار بودند کاهش می یابد.]21[

همان طور که در نتایج گزارش شد، با افزایش صفاتی چون  مهارگسستگی، 
دل گسســتگی، عاطفه منفــی، مخالفت جویی و روان پریشــی کیفیت 
زندگی زناشویی افت می کند. این نتایج با پژوهش های ترقی جاه، بهادری 
خسروشــاهی و خان جانــی۲۰۱۷ همخوان اســت. برآمدهای پژوهش 
آن ها نشــان داد، رضایت زناشــویی با روان آزرد خویی همبستگی منفی 
و معنی دار دارد و با ویژگی های شــخصیتی برو ن گرایی، تجربه پذیری، 
همسازی و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و معنی دار دارد. برون گرایی 
پیش بینی کننده افزایش رضایت زناشویی زنان بود. زوجینی که هر دو در 
ویژگی نوروزگرایی نمرات باالیی داشتند در مقایسه با زوجینی که هر دو 
در این ویژگی نمرات پایین داشــتند، به طور معناداری رضایت زناشویی 
کمتــری را گزارش کردند. زوجینی که در هر دو ویژگی همســازی و 
وظیفه شناســی نیز نمرات باالی داشــتند در مقایسه با زوجینی که در هر 
دو این ویژگی ها نمرات پایین کســب کرده بودند، رضایت بیشــتری از 
زندگی زناشویی داشتند]31[ در تحقیقات آتاری و همکاران۲۰۱۷ رابطه 
منفی بین ویژگی روان نژندی با رضایت زناشویی مشخص شد. با افزایش 
این ویژگی رضایت زناشــویی کاهش می یابــد و در مقابل ویژگی های 
شــخصیتی برون گرایی و انعطاف پذیری و مســوولیت پذیری با رضایت 
زناشــویی رابطه مثبــت و معنی دار دارنــد. با توجه به ایــن نتایج نقش 
شــخصیت در توجه و مراقبت از همســر مشخص شده و ثبات هیجانی 

یک معیار پایدار در سازگاری زناشویی افراد محسوب می شود.]12[
منطبــق بر نتایج پژوهش، ضریب مســیر بین عملکــرد زوج و کیفیت 
زندگی زناشویی منفی و در سطح یک صدم معنادار است. بر این اساس 
نتیجه گیری شد که عملکرد زوج به صورت منفی و معنادار کیفیت زندگی 
زناشــویی را پیش بینی می کند، در نمره گذاری پرسشنامه عملکرد زوج، 
نمرات باالتر بیانگر عملکرد زوجی نامطلوب است. باکاهش عملکرد در 
همسرگزینی، کیفیت زندگی زناشویی نیز افت می کند. نتایج این فرضیه 
 با نتایج تحقیقات میچالســکی  و شــاکلفورد۲۰۱۰ همخوان است.]19[

 افرادی که عملکرد ضعیفی در رابطه جنسی دارند احساسات منفی غم 
و تنهایی را بیشــتر تجربه می کنند و احساس شادی و خوشبختی کمتری 
دارنــد. این افراد رضایــت کمتری از زندگی خود دارنــد. عملکرد در 
انتخاب همسر تاثیر متوسط تا قوی بر احساسات منفی، مثبت و بهزیستی 
روانی افراد دارد. افرادی که عملکرد بهتری در گزینش همســر و حفظ 
همسر در طول زندگی دارند بهزیستی روانی و رضایت از زندگی بیشتری 

را تجربه می کنند. این افراد کمتر به مداخالت 
روان شناختی نیاز پیدا می کنند. 

منطبق با نتایج تحلیل مســیر، ضریب مسیر 
بین نظام ارزشــی همســر و کیفیــت زندگی 
زناشویی منفی و در سطح یمک صدم معنادار 
اســت. بر این اساس نتیجه گیری شد که نظام 
ارزشــی همســر به صــورت منفــی و معنادار 
کیفیت زندگی زناشویی را پیش بینی می کند، 
در نمره گــذاری پرسشــنامه ارزش همســر، 
نمــرات باالتر بیانگــر ارزش کمتراســت. با 
افزایش ارزش همسر کیفیت زندگی زناشویی 
افزایش می یابــد. در مطالعه ای الونر٬کارنی و 
همکاران۲۰۱۶ به بررســی ارتباط همســران و 
رضایت زناشــویی پرداختنــد. در این مطالعه 
مشخص شــد ارزش همسران پیشگویی کننده 
خوبی برای رضایت از زناشــویی محســوب 
می شــود. رضایت زناشــویی در افــرادی که 
همسرانشــان از مطلوبیت کمتری نســبت به 
دیگران برخــوردار بودند کاهــش می یافت. 
عــالوه بر آن تفاوت در رضایت زناشــویی با 
اختالف در ارزش ها و رفتارهای حفظ همسر 

نیز ارتباط داشت.]10[
جدول تحلیل مســیر نشــان داد که ضریب 
مســیر غیرمســتقیم بین صفــات پاتولوژیک 
زناشــویی  زندگــی  کیفیــت  و  شــخصیت 
بــا میانجیگــری نظــام ارزشــی همســر و با 
میانجیگــری عملکرد زوج منفــی و معنادار 
است. براین اســاس نتیجه گیری شد که نظام 
ارزشــی همســر و عملکــرد زوج به صورت 
منفی و معنادار رابطه بین صفات پاتولوژیک 
شــخصیت و کیفیــت زندگــی زناشــویی را 
میانجیگــری می کند. بدیــن ترتیب با افزایش 
صفات پاتولوژیک شخصیت، کیفیت زندگی 
زناشــویی دچار افت می شــود. ویژگی های 
منفی در شــخصیت با عملکــرد ضعیف در 
همسرگزینی همراه اســت. ویژگی های چون 
دل گسســتگی و مقابله جویــی باعث ناتوانی 
افــراد در شــروع رابطه و حفظ آن می شــود. 
افرادی که عملکرد ضعیفی در همســرگزینی 
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یییا ایافی اییم و همکاران

دارنــد به علت عــزت نفس پایین و نداشــتن 
مهارت هــای اجتماعی در جذب همســر، با 
ارزش های باالتر نیز دچار مشــکل می شوند. 
بنابر این ارزش همسر و عملکرد زوج می تواند 
به صورت غیر مســتقیم میانجی بین متغیرهای 
صفــات پاتولوژیــک شــخصیت و کیفیت 
زندگــی زناشــویی باشــد. کــی نژاد٬هانلون 
و هــاوارد۲۰۲۰ در مطالعــات خــود در مورد 
خشــونت علیــه زنان بــه این نتیجه رســیدند 
صفت گشــودگی در مردها پیش گویی کننده 
مثبتی برای باال بودن کیفیت زندگی زناشویی 
اســت. با افزایش نقض در کارکرد شخصیت 
و صفات شخصیتی مرضی، آشفتگی هایی در 
کارکردهــای خود فرد و روابــط بین فردی او 
ایجاد می شود.]14[ الگویی که در اختالالت 
شخصیت وجود دارد یک الگوی غیرانطباقی 
و نســبتا انعطاف ناپذیر است که موجب بروز 
ناتوانی هایی در زمینه های اجتماعی، شــغلی 
و خانوادگی می شــود. شــخصیت به صورت 
مستقیم عاملی محسوب می شود که بر ارتباط 
بیــن زوج ها اثرگذاراســت. شــخصیت افراد 
واکنش هــای متفاوتی را در طــرف مقابل فرا 
می خواند و بر رضایت زناشــویی و سازگاری 
زوجین تاثیرگذار اســت. این نتیجه با تحقیق 
ترقی جاه و همــکاران]31[ همخوان اســت. 
نتایج تجزیه و تحلیل آماری این مطالعه نشان 
داد که بین عامل شخصیتی روان آزرده خویی 
و رضایتمندی زناشــویی رابطــه منفی وجود 
دارد. ولــی عوامــل شــخصیتی برون گرایی، 
وظیفه شناســی و مقبولیــت و گشــودگی بــا 

رضایتمندی زناشویی رابطه مثبت دارد.
موفقیت در زمینه ازدواج شامل توانایی جذب 
و حفظ همســر است. مســاله هایی مربوط به 
حوادث و جهش ممکن است باعث کاهش 
عملکرد در رابطه جنســی شــود. این کاهش 
در عملکرد زوج باعــث انطباق ناپذیری بین 
شــرایط اجدادی و مدرن می شــود. گذار به 
مرحله صنعتی تغییرات قابل مالحظه ای را در 
حیطه جذب همسر و حفظ همسر ایجاد کرده 

است.]5[ افرادی که بتوانند با این تغییرات سازگار شوند و همسران خود 
را گزینش کنند و از ویژگی های شــخصیتی برخوردار باشند که توسط 
دیگران انتخاب شــوند در جذب و ماندن با همســران خود مشــکالت 
کمتری دارند. توجه به ظاهر، مهارت در معاشــقه و صفات شــخصیتی 

مثبت باعث باال رفتن کیفیت زندگی زناشویی می شود.]6[
در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که صفات شخصیت به عنوان یک 
متغیر روان شــناختی تمامی رفتارهای انســان از جمله ارتباط زناشــویی 
را تحــت تاثیــر قرار می دهد و تــوان آن را دارد که فــرد را در ازدواج با 
مشکل جدی مواجه سازد، درواقع ازدواج پیوند بین دو شخصیت است. 
ویژگی های شخصیت منعکس کننده تفاوت های فردی در حساسیت به 
مشــکالت انطباقی و خطرات اجتماعی است. تصور از همسر مطلوب 
تنها در مراحل اولیه در همســرگزینی موثر واقع می شود و به  ندرت اتفاق 
می افتد که افراد با کسی ازدواج کنند که دارای همگی صفات از پیش 
اندیشــیده اش باشد. در نهایت می توان گفت که سیستم ارزش همسر و 
عملکرد زوج ارتباط بین کیفیت زندگی زناشــویی و صفات شخصیتی 
را میانجیگری می کند. بنابراین صفات شــخصیتی نقش مهمی در ارتقا 
کیفیت زندگی زناشــویی زوجین ایفا می نماید و می توان با تقویت نظام 
ارزشی همسر و عملکرد زوج کیفیت زندگی زناشویی را بهبود بخشید.

محدودیتهــا: اســتفاده از پرسشــنامه خودگزارش دهی و توجه 
نکردن به وضعیت اقتصــادی، اجتماعی، تحصیالت، طبقه اجتماعی و 

مذهب در این پژوهش از محدودیت های پژوهش بود.
پیشنهادها: پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی عالوه بر پرسشنامه 
از مصاحبه نیز استفاده شود و با توجه به نقش فرهنگ و باورهای قومی 
و فرهنگی پیشــنهاد می شــود رابطه بین عملکرد زوج و ارزش همسر با 

توجه به عوامل قومی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گیرد. 
سپاســگزاری:ایــن مقاله بر گرفته از رســاله دکترای روانشناســی 
عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات است. بدین وسیله از تمامی 
دانشــجویان متاهل مشغول به تحصیل در واحد علوم تحقیقات دانشگاه 
آزاد اسالمی و واحد رودهن دانشگاه آزاد اسالمی که صمیمانه با محقق 

همکاری نمودند تشکر و قدردانی می گردد. 
مالحظــاتاخالقــی: جهت رعایت اصول اخالقــی، در رابطه با 
موضــوع تحقیق و هدف آن، برای نمونه هــای مورد پژوهش توضیحات 
گاهانه به پرسشنامه های  الزم داده شد و آزمودنی ها با رضایت کامل و آ
پژوهــش که شــامل پرسشــنامه کیفیــت زندگــی زناشــویی، صفات 
آسیب شناسی شــخصیت، عملکرد زوج در همسرگزینی و ارزش همسر 
بود، پاسخ دادند. به نمونه های پژوهش، در مورد محرمانه بودن اطالعات 

افراد شرکت کننده و نتایج به دست آمده از پژوهش اطمینان داده شد. 
تضادمنافع: در این پژوهــش هیچ گونه تضاد و تعارض منافع وجود 

ندارد.
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