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Abstract
Introduction: Dark traits are associated with marital distress, but the
mechanisms of this relationship have not been clarified yet. The current
study was conducted to investigate the mediating role of rejection sensitivity in the association between dark traits and marital distress.
Methods: The method of the present study was descriptive-correlational. All of the couples of Rasht city in the summer of 2019 were constituted the statistical population of this study. Two hundred people from
this statistical population were selected randomly via multistage random
sampling and participated in this study. The instruments of Marital
Taxon Self-Report Measure, the Short Version of Dark Triad Personality
Traits, and Rejection Sensitivity Questionnaire-adults version were used
for collecting data. The collected data were analyzed by Pearson correlation analysis and path analysis using SPSS23 and LISREL8.8.
Results: The results showed that the dark traits (Machiavellianism,
psychopathy, narcissism, and rejection sensitivity) have a positive and
significant effect on marital distress. The results of the fitness indexes
of the model also showed that rejection sensitivity can be mediated the
relations between dark traits and marital distress.
Conclusions: The results of this study indicate that dark traits can be a
risk factor for marital distress. Furthermore, they can affect marital distress indirectly via mediating rejection sensitivity. Therefore it is necessary to hold workshops to get acquainted with these personality traits.
So people can make rational decisions before starting a relationship.
Please cite this
article as follows:

Keywords
Marital Distress
Dark Triad
Machiavellianism
Psychopathy
Narcissism
Rejection Sensitivity

*Corresponding Author
Study Type: Original
Received: 15 Oct 2020
Accepted: 20 Dec 2021

Basharpoor S, Ebadi M, and Narimani M. The mediating role of rejection
sensitivity in association between dark triad and marital distress. Quarterly
Journal Of Social Work. 2021; 10(2); 5-15

نقش میانجی حساسیت به طرد در رابطه بین صفات
تاریک شخصیت و آشفتگی زناشویی
روپرشب داجس* :استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایرانbasharpoor_sajjad@uma.ac.ir .

یدابع هنیتم :دانشجوی دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
matinehebadi2019@yahoo.com

ینامیرن دمحم :استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایرانnarimani@uma.ac.ir .

چکیده
مقدمه :صفات تاریک شخصیت با آشفتگی زناشویی همراه بوده ولی مکانیسمهای این
ارتباط هنوز مشخص نشده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی حساسیت به
طرد در رابطه بین صفات تاریک شخصیت و آشفتگی زناشویی انجام گرفت.
روش :روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهآماری این پژوهش
را کلیه متاهلین شهر رشت در تابستان  1398تشکیل دادهاند .دویست نفر از آنان به روش
نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها از سنجه
خودگزارشدهی وضعیت زناشویی تاکسون ،فرم کوتاه مقیاس سه صفت تاریک شخصیت
و پرسشنامه حساسیت به طرد نسخه بزرگساالن استفاده شد .دادههای جمعآوری شده نیز
با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با بهرهگیری از نرم افزار Lisrel8.8
تجزیه و تحلیل شد.
نتایج :نتایج بهدست آمده نشان داد که صفات تاریک ﻣﺎﮐﯿﺎولﮔﺮاﯾﯽ ،سایکوپاتی و
خودشیفتگی و حساسیت به طرد بر آشفتگی زناشویی اثر مثبت و معنیداری دارند .نتایج
مربوط به شاخصهای برازش مدل نیز نشان داد که حساسیت به طرد میتواند میانجی روابط
بین صفات تاریک شخصیت با آشفتگی زناشویی باشد.
بحث و نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان میدهد که صفات تاریک شخصیت
عالوه بر اینکه میتوانند عامل خطری برای آشفتگی زناشویی باشند ،میتوانند بهطور
غیرمستقیم و با میانجیگری حساسیت به طرد نیز بر آشفتگی زناشویی تاثیر بگذارند .بنابراین
برگزاری کارگاه-هایی برای آشنایی با این صفات شخصیتی ضروری میباشد؛ تا افراد قبل از
شروع یک رابطه ،تصمیمات منطقی بگیرند.
نحوه استناد به مقاله:

واژگان کلیدی
آشفتگی زناشویی
صفات تاریک شخصیت
ماکیاولگرایی
سایکوپاتی
خودشیفتگی
حساسیت به طرد
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روپرشب داجس و همکاران
مقدمه
ازدواج یکی از بنیادهای جهان شــمول بشــری اســت که منحصرا پیوند بین دو نفر نیســت ،بلکه نشــانگر تحول در دو
نظــام خانوادگی و تشــکیل یک خــرده نظام در داخل هر یک از آنها اســت که طرز فکر زنان و مــردان و انتظار آنها از
زندگــی زناشــویی با توجه به خانوادههای مبدا و تجاربشــان با یکدیگر متفاوت خواهد بــود ]1[.در این بین یکی از عواملی
که تهدیدکننده رشــد و بالندگی زندگی زوجها محســوب میشــود ،نارضایتی در روابط آنها است ]2[.پیامدهای شخصی
و خانوادگی ناشــی از افزایش روزافزون طالق ،توجه جهانی را به تدوین راهبردهای جلوگیری از فروپاشــی روابط زناشویی
معطوف کرده اســت ،بــا این حال ،افزایش آمار طالق نشــان میدهد که هنوز دالیل اصلی آن برطرف نشــده اســت]3[.
طبق مطالعه بردیت ،وان ،اوریاچ و انتونیکی 2017بهنظر میرســد طالق یکی از پیامدهای آشــفتگی زناشــویی اســت]4[.
ویراست پنجم راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت روانی ،آشفتگی زناشویی را تحت عنوان اختالل کارکرد در حوزههای
رفتاری(مانند دشواری در حل تعارض) شناختی(مانند انتساب مزمن اسنادهای منفی به همسر) و هیجانی(مانند بیتفاوتی و یا
خشم نسبت به شریک) تعریف کرده است ]5[.آشفتگی زناشویی یکی از عواملی است که منجر به نابودی تدریجی روابط
زناشــویی ،ازهمگسیختگی و بیتفاوتی زوجین نسبت به یکدیگر میشــود ]6[.بهنظر میرسد هرگونه نارضایتی ،ناسازگاری
و آشــفتگی زناشــویی ســامت فرد ،خانواده و جامعه را با مشــکل روبهرو میکند ]7[.بههمین جهت بسیاری از اختالالت
روانپزشکی از جمله اختالالت جسمانی ،شناختی ،رفتاری و استرس تحت تاثیر آشفتگی زناشویی بـهوجود میآیند ]8[.افراد
در ازدواجهای پریشان ،سالمت عمومی خود را پایینتر از کسانی که در ازدواجهای کمتر پریشان هستند ،گزارش میکنند]9[.
عالوه بر این ،آشــفتگی زناشــویی زوجها میتواند عالوه بر تاثیر عمده بر فرزندان ،باعث بروز یا تشدید اختالالت درونی و
برونیسازی شده گردد]10[.
مطالعات نشــان میدهند که صفات شخصیت ،نقش کلیدی در ثبات زندگی زناشویی دارند ]11[.همانطور که مطالعات
آرپاکل و جورج 2015نیز نشــان داده است ،شخصیت و تفاوتهای فردی نقش مهمی در آشفتگی زوجین ایفا میکند]3[.
تعداد زیادی از مطالعاتی که اثرات شخصیت بر روابط زناشویی را بررسی کردهاند ،از صفات شخصیتی پنج عاملی استفاده
کردهاند ،مطالعات جدید بر این نکته تاکید دارند که این صفات ،بیشتر بر جنبههای مثبت ماهیت انسان تاکید دارند ،بنابراین
نمیتوانند همه جنبههای شــخصیت فرد را بهعنوان یک فرد اجتماعی منعکس کنند ]11[.در مقابل ،شــخصیت تاریک که
در ســالهای اخیر مطرح شده است ،بر واقعیتهای پیچیده افراد تمرکز داشته و بهطور گستردهای برای مطالعه شخصیت و
ارتباطات فرد مورد اســتفاده قرار میگیرد .پاولهاوس و ویلیامز 2002سه صفت ماکیاولگرایی ،سایکوپاتی و خودشیفتگی،
را بهعنوان هسته شخصیت تاریک مطرح کردند[ ]12که همگی به استثمار ،سردی عاطفی ،دورویی ،پرخاشگری و احساس
مهم بودن اشاره دارند ]13[.ماکیاولگرایی بهعنوان یک صفت شخصیت با نگرشهای بدگمانی و بیاعتمادی و ناتوانی در
تشخیص هیجانهای دیگران مشخص میشود ]14[.سایکوپاتی بعدی از شخصیت با قساوت وبیهیجانی یا پشیمانی است
و با ســبک بینفردی خصومتآمیز(تحقیر ،انتقام و اعمال متقابل تکبر) مشخص میشود[ ]15و خودشیفتگی نیز شامل یک
الگوی بلندمدت از رفتارهای غیرطبیعی است که با احساسات اغراقآمیز از اهمیت خود ،نیاز بیشاز حد به تحسین و درک
نکردن احساسات دیگران همراه است ]16[.از دیدگاه تکاملی ،نظریه تاریخچه زندگی ،چهارچوب تحلیلی ارزشمندی برای
اثرات صفات تاریک شخصیت بر کیفیت زندگی عرضه میکند .طبق این نظریه ،صفات تاریک شخصیت ،فرد را به اتخاذ
راهبرد تاریخچه زندگی سریع متمایل میکند و باعث میشود که فرد جهتگیری زندگی زناشویی کوتاهمدتی را از خود نشان
دهد ]17[.کارتن و ایگان( )2017نشان دادند که سازگاری پایین و سایکوپاتی ،قویترین ارتباط و اغلب رابطه قابل پیشبینی
با سواســتفاده روانی و سواســتفاده فیزیکی و جنسی را دارا میباشــند ]18[.یو ،دی ،جیانگ -منگ و یو -چن 2020نشان
دادند که ماکیاولگرایی و سایکوپاتی درجهبندی شده به وسیله شریک زندگی بیشترین تاثیر را بر بیثباتی زندگی زناشویی به
واسطه اثر بر کیفیت زندگی زناشویی دارد ]19[.پژوهشی که بشرپور و میری 1397انجام دادند نشانداد که هر یک از صفات
تاریک شــخصیت همبستگی معناداری با متغییرهای بیاشــتیاقی اخالقی و استعداد خیانت زناشویی دارند؛ در این مطالعه،
صفات خودشــیفتگی و ماکیاولگرایی عالوه بر اثر مســتقیم ،به واسطه بیاشتیاقی اخالقی بر استعداد خیانت زناشویی تاثیر
غیرمستقیم نیز داشته است ]20[.پژوهش پورمحسنی و همکاران 1398بیانگر آن بود که بین ابعاد تاریک شخصیتی ماکیاولیسم
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و ســایکوپاتی و دلزدگی زناشــویی زنان ،رابطه مثبت وجود دارد]21[.

از طرف دیگر ،ادراکها و تفسیرهای افراد از روابط زناشویی اغلب به وسیله
طرحوارههای ارتباطی آنها درباره خود و دیگران هدایت میشود]22[.
در همین راســتا رویکرد رفتاری در مشکالت زناشویی ،تعامالت منفی
و نارســایی ارتباطی را موجب اختالفات و تعارضات زناشویی میداند.
رفتارها و تعاملهای هر یک از زوجین ممکن است تحت تاثیر پاسخهای
دیگری استمرار یافته ،یا پایان پذیرد .این تعاملها در مقابل پاسخ مطلوب و
یا حذف تقاضای نامطلوب بهصورت مثبت یا منفی تقویت میشوند]23[.
در ایــن زمینه ،تعداد زیادی از مطالعات بر یک طرحواره ارتباطی به نام
حساســیت به طرد توجه داشــتهاند که به تمایل فرد به انتظار ،ادراک و
واکنش بیش از حد به طرد توسط دیگران گفته میشود .از نظر تحولی،
افــرادی که در خانواده طرد میشــوند ،طرحواره حساســیت به طرد را
در خود شــکل میدهند و در روابط اجتماعی آتــی خود بهویژه روابط
رمانتیک انتظار طرد دارند ]24[.حساســیت به طــرد منجر به رفتارهای
خودخاموشی میشــود و به این طریق افراد بهدلیل ترس از بههمخوردن
روابط از ابراز احساســات و افکار منفی امتنــاع میکنند .عالوه بر این،
حساسیت به طرد با ســامت ارتباط رمانتیک مرتبط است؛ برای مثال،
حساســیت به طرد با رفتارهای پرخاشــگرانه بین زوجین همراه است که
به ســامت فیزیکی و روانشناختی آنها آســیب میزند ]25[.پژوهش
اسریهاری و ناتاراجان 2014موید آن بود که حساسیت به طرد در روابط
زناشــویی تاثیر منفی دارد ]26[.یافتههــای نورانا و ولش 2016نیز بیانگر
آن بود که حساســیت به طرد ممکن اســت افــراد را به فاصله عاطفی و
رفتاری از شــرکای عاشقانه خود سوق دهد ]27[.میهان ،چاین ،روچی،
کالرکین و دی-پانفیلیز 2018نیز بیان کردند افراد دارای حساسیت باال
به طرد ،در پاســخ به تاثیر منفی شــریک زندگی خود ،رفتارهای ســرد
و غیردوستانه نشــان میدهند ]28[.مدل آسیبپذیری-استرس-انطباق
[ ]VSAکه توســط کارنی و برادبوری 1995عرضه شــده اســت نشان
میدهد که تاثیر شــخصیت بر رضایت از رابطه و پایداری آن را میتوان
به شکل آسیبپذیریهای پایدار در نظر گرفت .بهطور خاص یک تاثیر
غیرمســتقیم از ویژگیهای شــخصیتی بر روی روابط شریک از طریق
وقایع استرسزا و توانایی سازگاری با چنین رویدادهایی وجود دارد .برای
مثال زوجین همراه خودشان از دوران کودکی در خانواده اصلی شکایات
خاص در مورد ازدواج و نگرشهای عمومی نســبت به سیســتم ازدواج
دارند ]29[.ممکن اســت صفات تاریک شخصیت به تنهایی بر ارزیابی
ثبات و آشــفتگی زناشویی تاثیری نداشــته باشد؛ بهعبارتی حساسیت به
طرد یک مشــخصه مهم در تعــداد زیادی از اختالالت روانشــناختی
شامل اختالل شــخصیت مرزی؛[ ]30اختالل شــخصیت اجتنابی[]31
و اضطــراب اجتماعی[ ]32اســت و از طرفی میتوانــد از طریق ایجاد
مشکالتی در رفتارهای شــدید پرخاشگرانه[ ]33و واکنشپذیری باال به
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تجربههای اجتماعی[ ]34منجر به مشــکالت
روانشــناختی گردد ،نکته مهم این است که
تعداد زیــادی از این مکانیســمهای میانجی
حساســیت به طرد با آشــفتگی زناشــویی از
جملــه رگههــای صفات تاریک شــخصیت
نیز به حســاب میآینــد .همانطور که هی و
همکاران[ ]11در پژوهش خود نشــان دادند؛
طــرد بینفردی نقش میانجــی کلی یا جزیی
را بیــن صفــات تاریک شــخصیت و ثبات
زناشویی ایفا میکند.
توجه به افزایش مشــکالت زناشــویی ،آمار
طــاق و عواقــب آن بــر زندگــی هریک از
زوجین ،کودکان و هزینههایی که برای جامعه
به دنبــال دارد ،در دهههای گذشــته موجب
شــده که این ســوال ذهن محققان را به خود
مشــغول کند که چــه عواملی بــر موفقیت و
شکست در ازدواج تاثیر میگذارد؟ و چگونه
میتوان از آشــفتگیهای زناشویی و بهتبع آن
از طالق جلوگیری کرد .بررسی پژوهشهای
گذشــته بیانگر آن بود که صفــات تاریک،
خودشیفتگی ،ماکیاولگرایی و سایکوپاتی بر
حوزههای متعددی از روابط زناشویی اثرگذار
اســت؛ اما تاکنــون در پژوهشهای صورت
گرفتــه به نقش عوامل میانجی اشــاره زیادی
نشــده اســت و با توجه به اینکــه این صفات
تاریک شــخصیت معموال با مشــکالتی در
دو حوزه خود و روابط میانفردی مشــخص
میشــوند ،و حساســیت به طرد نیــز معموال
در تعامالتی فعال میشــود که مرتبط به خود
هســتند ]35[،بدین لحاظ پژوهــش حاضر با
هدف آزمون مدل میانجیگری حساســیت به
طرد در رابطه بین صفات تاریک شخصیت و
آشفتگی زناشویی انجام گرفت.
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روپرشب داجس و همکاران
روش
مطالعــه حاضــر از نظر هدف ،کاربــردی ،از نظر روش انجام توصیفی–همبســتگی و از نظر زمانی مقطعی اســت .که در
قالب تحلیل مســیر انجام گرفت .جامعهآماری ،شــامل کلیه افراد متاهل شــهر رشت در تابستان ســال 1398بود .طبق نظر
محققان حداقل حجم نمونه برای مطالعات مدلیابی معادالت ســاختاری دویســت نفر میباشــد ]36[.در پژوهش حاضر
بهدلیل دسترســی کامل نداشتن به افراد متاهل شهر رشت ،دویســت و چهل نفر بهصورت نمونهگیری خوشهای(خوشه اول
مناطق پنجگانه رشــت ،خوشــه دوم انتخاب دو منطقه ،خوشه سوم انتخاب محالت ...،مجموعا پنج خوشه) انتخاب شدند
که بعد از بررســی پرسشــنامههای جمعآوری شده تعداد چهل پرسشنامه بهدلیل نقص کنار گذاشته شد .در نهایت دادههای
دویست پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای جمعآوری اطالعات در این پژوهش بعد از اخذ مجوز از دانشگاه
محقق اردبیلی به فرمانداری شهر رشت مراجعه شد .در مرحله بعد از بین مناطق پنجگانه شهر رشت به تصادف دو منطقه را
انتخاب و از هر دو منطقه به تصادف چهار محله انتخاب و بعد از مراجعه به محالت انتخاب شــده به خانهها مراجعه شــد.
در مرحله بعد ،هدف پژوهش به آزمودنیها توضیح و از آنها در خواســت شد به سنجه خودگزارشدهی وضعیت زناشویی
تاکسون ،مقیاس دوازده آیتمی سه صفت تاریک شخصیت و پرسشنامه سنجش حساسیت به طرد-نسخه بزرگساالن در محل
منزل خود پاسخ دهند.
مالکهای ورود و خروج
مالکهای ورود :رضایت آ گاهانه برای شــرکت در پژوهش ،داشــتن حداقل شــش ماه ســابقه زندگی مشــترک ،سطح
تحصیالت حداقل سیکل.
مالکهای خروج :تمایل نداشتن به تکمیل پرسشنامهها ،تحت مشاوره و زوجدرمانی بودن.
مالحظات اخالق :اهداف پژوهش برای زوجین توضیح داده و موافقت آنها برای شــرکت در پژوهش جلب گردید،
همچنیــن رعایــت رازداری کامل برای شــرکتکنندگان و آزادی کامل برای کنارهگیری آنهــا از جمله مالحظات اخالقی
پژوهش حاضر بود.
ابزارهای پژوهش
خودگزارشدهی زناشــویی تاکســون :این مقیاس توســط ویزمن ،اشــنایدر و بیچ 2009ساخته شــده و شامل ده آیتم
اقتباسشــده از پرسشــنامه آشفتگی زناشــویی MSI-Rاســت که آزمودنیها به آنها بهصورت بلی یا خیر پاسخ میدهند.
این مقیاس که در افراد متاهل اجرا شــده اســت ،اختالفات و آشــفتگی زناشــویی را اندازهگیری میکند .این آزمون دارای
ثبات زمانی و اعتبار مالکی در تشــخیص آشــفتگی زوجهای پریشان از غیرپریشان اســت .نمرات این آزمون از صفر تا ده
متغییر میباشــد .نمره چهار بهعنوان نمره برش برای آشفتگی زناشویی در نظر گرفته شده است .روایی این پرسشنامه توسط
سازندگان آن مورد تایید قرار گرفته است و دارای پایایی باالی هفتاد صدم میباشد ]37[.در ایران برای اولینبار نسخه تجدید
نظر شده آن توسط بهرادفر و همکاران[ ]38در زنان و مردان متاهل انجام پذیرفت؛ روایی آن مطلوب و پایایی آن نود و چهار
صدم گزارش شــده است .در این پژوهش مقدار پایایی با اســتفاده از روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بهترتیب هفتاد و
دو صدم و هشتاد و دو صدم بهدست آمد .همچنین مقدار روایی همگرا با استفاده از متوسط واریانس استخراج شده،AVE
هفتاد و یک صدم بود که نشان دهنده روایی همگرای مطلوبی برای پرسشنامه حاضر میباشد.
مقیاس دوازده آیتمی سه صفت تاریک شخصیت :این مقیاس توسط جانسون و وبستر 2010ساخته شده و شامل دوازده
گویه است که سه صفت تاریک ماکیاولگرایی ،سایکوپاتی و خودشیفتگی را میسنجد ]39[.آزمودنیها به گویههای این
آزمون در مقیاس لیکرت نه نقطهای از یک(کامال مخالفم) تا نه(کامال موافقم) پاسخ میدهند که نمره باال نشاندهنده بیشتر
بودن آن صفت در فرد اســت .ســواالت یک تا چهار این مقیاس ،شــخصیت ماکیاولگرا ،سواالت پنج تا هشت ،شخصیت
خودشــیفته و ســواالت نه تا دوازده ،شخصیت ســایکوپاتی را اندازه میگیرد و ضریب پایایی بازآزمایی آن هشتاد و نه صدم
برای کل مقیاس ،هشــتاد و ششــصدم برای ماکیاولگرایی ،هفتاد و ششصدم برای ســایکوپاتی و هشتاد و هفت صدم برای
خودشیفتگی گزارش شدهاست ]39[.ابزار حاضر را در ایران برای اولین بار بشرپور و شفیعی 1394در دانشجویان بهکار برده
و ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای ماکیاولگرایی ،سایکوپاتی و خودشیفتگی در پژوهش آنها بهترتیب هفتاد و پنج
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صدم ،شصت و هشت صدم و شصت و نه صدم بهدست آمد که از روایـی
نســبتا خوبی جهت اســتفاده در نمونههای ایرانی برخوردار است]40[.
در پژوهــش حاضر مقدار پایایی با اســتفاده از روش آلفای کرونباخ و
پایایی مرکب برای کل مقیاس صفات تاریک شــخصیت بهترتیب برای
هفتاد و هفت صدم و هشتاد و چهار صدم بهدست آمد .همچنین مقدار
روایی همگرا با استفاده از متوسط واریانس استخراج شده ،AVEشصت
و دو صدم بود که نشــان دهنده روایی همگرای مطلوبی برای پرسشنامه
حاضر میباشد.
پرسشنامه حساسیت به طرد-نســخه بزرگساالن :RSQپرسشنامه
حساســیت به طرد-نســخه بزرگســاالن[ ]41انطبــاق یافته پرسشــنامه
حساســیت به طرد دونی و فلدمن[ ]24میباشــد و در نمونه دانشجویان
اجرا شده اســت .این پرسشنامه فرآیند پردازش شناختی-هیجانی مرتبط
با موقعیتهای استرسزا و طردکننده را میسنجد که بر اساس تاریخچه
یادگیــری اجتماعی شــناختی شــکل گرفته اســت و در موقعیتهایی
فعال میشــود کهامکان طــرد یا پذیرش وجود دارد .این آزمون شــامل
نه ســوال دو قســمتی(الف و ب) میباشــد و بر اســاس مقیاس لیکرت
شــش درجهای(قســمت الف از یک اصال نگران نیســتم تا ششخ یلی
نگرانم و قســمت ب از یک احتمال خیلی کمی دارد تا شــش احتمال
زیادی دارد) درجهبندی میشــود .با کم کردن نمرات (انتظار پذیرش)
در هر موقعیت(قســمت ب) از عدد هفت( ،نمرات انتظار طرد) محاسبه
میشــود .ســپس در هر موقعیت نمره انتظار طرد در (درجه اضطراب)

تیساسح یجنایم شقن

ضرب شده و میانگین نمرات حاصل برای نه
موقعیت محاســبه و بهعنوان میزان حساسیت
فرد به طرد در نظر گرفته میشود .در پژوهش
برنســون و همکاران[ ]42همسانی درونی این
مقیاس با آلفای کرونباخ هشــتاد و نه صدم و
پایایی بازآزمــون آن نود و یک صدم گزارش
کردهاند .این پرسشــنامه را برای اولین بار در
ایــران کرملــو ،متقیپور ،برجعلــی ،صادقی
و خانیپــور[ ]43در خانوادههــای بیمــاران
روانپزشــکی بهکار بردند ،برای استفاده از این
ابــزار ،پس از ترجمه و باز ترجمه ابزار ،روایی
محتوایــی آن مــورد تایید دو نفر از اســتادان
روانپزشــکی و روانشناســی قرار گرفت .در
پژوهش حاضر مقدار پایایی با استفاده از روش
آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بهترتیب هفتاد
و یک صدم و هفتاد و چهار صدم بهدســت
آمد .همچنین مقدار روایی همگرا با استفاده
از متوســط واریانس اســتخراج شده،AVE
شصت و سه صدم بود که نشان دهنده روایی
همگــرای مطلوبی بــرای پرسشــنامه حاضر
میباشد.

یافته ها
با توجه به جدول شــماره یک در ارتباط با اطالعات دموگرافیک ،تعداد دویســت آزمودنی با میانگین ســنی سی و شش
و پنجاه صدم و انحراف معیار هشــت و ســی و یک صدم در این مطالعه شــرکت داشتند که پنجاه درصد آنها مرد و پنجاه
درصد دیگر زن بودند .از نظر مدت زمان زندگی مشــترک ،بیشــترین فراوانی با چهل و ســه درصد معادل هشتاد و شش نفر
مربوط به پنج تا ده سال و کمترین فراوانی با پنج درصد معادل ده نفر مربوط به بیست سال و باالتر بود .در مورد تحصیالت
پاسخدهندگان ،بیشترین فراوانی با چهل و نه درصد معادل نود و هشت نفر مربوط به سطح تحصیالت کارشناسی و کمترین
فراوانــی بــا یک و پنج دهم درصد معادل ســه نفر مربوط به ســطح تحصیالت دکتری بود .در رابطــه با وضعیت اقتصادی
پاسخدهندگان ،پنجاه و هشت درصد آنها دارای وضعیت اقتصادی متوسط بودند.
نتایج جدول شماره دو نشان میدهد که آشفتگی زناشویی با حساسیت به طرد ( )p>0/001،r=0/61و ماکیاولگرایی(r=0/71؛
 ،)p>0/001سایکوپاتی( )p>0/001،r=0/63و خودشیفتگی( )p>0/001،r=0/59ارتباط مثبت معنیداری دارد.
در ایــن پژوهش برای بررســی اثرات مســتقیم و غیرمســتقیم صفات تاریک شــخصیت(ﻣﺎﮐﯿﺎولﮔﺮاﯾــﯽ ،ســایکوپاتی و
خودشیفتگی) و حساسیت به طرد بر یکدیگر و همچنین بر آشفتگی زناشویی ،و در نهایت برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش
از روش تحلیل مسیر استفاده شد .در ابتدا مدل نهایی پژوهش در هر دو حالت استاندارد و مقدار  T-Valueارائه میگردد و
با استفاده از آن به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شد.
نمودار شماره یک نتایج مربوط به آزمون مدل مفروض را بر اساس ضرایب استاندارد متغییرهای برونزا به درونزا نشان میدهد.
نمودار شماره دو نتایج مربوط به آزمون مدل مفروض را بر اساس مقدار  tمتغییرهای برونزا به درونزا نشان میدهد.
نتایج برازش مدل نشان داد که از نظر شاخصهای برازش نسبت کای اسکوئر بر درجه آزادی دو و سیزده صدم ،شاخص
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چه این مقدار به یک نزدیکتر باشــد ،نشان از قویتر بودن تاثیر میانجی
دارد؛ این مقدار اثر غیرمستقیم به اثر کل را میسنجد.
با توجه به مدل ســاختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری مشاهده
میشود که میزان آماره  tغیرمســتقیم(تی سوبل) بین متغییرهای صفات
ســه گانه تاریک شخصیت و آشفتگی زناشــویی خارج از بازه منفی و
مثبت یک و نود و ششصدم است لذا فرضیه مورد نظر پذیرفته میشود.
با توجه به میزان بهدستآمده برای آماره  VAFمشاهده میشود که سی
و هشت و سه دهم درصد از تاثیر ماکیاولگرایی بر آشفتگی زناشویی از
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طریق حساســیت به طرد ،سی و هشت و پنج
دهم درصد از تاثیر ســایکوپاتی بر آشــفتگی
زناشــویی از طریق حساسیت به طرد و چها و
نه و هفت دهم درصد از تاثیر خودشیفتگی بر
آشفتگی زناشویی از طریق حساسیت به طرد
میتواند تبیین گردد.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی حساســیت به طرد در رابطه بین صفات تاریک شخصیت و آشفتگی زناشویی
انجام گرفت .نتایج این مطالعه نشــان داد که هر سه صفت تاریک ماکیاولگرایی ،سایکوپاتی و خودشیفتگی اثر مستقیمی
بر آشــفتگی زناشــویی دارند .این نتایج بــا نتایج کارتن و ایگان[ ]18مبنی بر اینکه ســایکوپاتی ،قویتریــن ارتباط و اغلب
رابطه قابل پیشبینی با سواســتفاده روانی و سواســتفاده فیزیکی و جنسی را دارا میباشــند؛ یو و همکاران[ ]19با این نتیجه
که ماکیاولگرایی و ســایکوپاتی بیشــترین تاثیر را بر بیثباتی زندگی زناشویی به واسطه اثر بر کیفیت زندگی زناشویی دارد؛
بشرپور و میری[ ]20با تایید رابطه صفات تاریک شخصیت با بیاشتیاقی اخالقی و استعداد خیانت زناشویی دارند و در آخر
با پژوهش پورمحسنی و همکاران[ ]21که بیانگر رابطه مثبت بین ابعاد تاریک شخصیتی ماکیاولیسم و سایکوپاتی و دلزدگی
زناشویی زنان بود ،همسو است.
پالهــوس و ویلیامز 2002بیان کردند که افــراد دارای میزان باالی ماکیاولگرایی ،بر واقعیتگرایــی ،تمرکز بر نتایج تاکید
داشــته و تمایل به دغلکاری دارند ]12[.نتایج مطالعات جدید نیز نشــان میدهد که افراد ماکیاولگرا در روابط خانوادگی
و محیطهای کاری ســعی میکنند فراتر و جلوتر از دیگران باشــند بهجای اینکه همراه با آنها باشــند .از آنجا که رضایت
زناشــویی بیشــتر مبتنی بر برابری و اصل سرمایهگذاری مشترک زوجین در روابط اســت ،دغلکاری و تمایل به سواستفاده
یکی از زوجین میتواند با آشــفتگی زناشــویی همراه شود .کلکلی 1941بیان کرد که ویژگیهای اصلی سایکوپاتی از یک
نقص ذاتی ریشــه میگیرند که باعث ناتوانی شخص ســایکوپات برای تجربه هرنوع هیجان قوی شده و به این ترتیب باعث
میشــود فرد قادر به جامعهپذیری نباشــد .کلکلی این نقــص را به زوال عقل معنایی و ناکامــی در پردازش معنای هیجانی
زبان تشــبیه میکند؛ گرچه فرد سایکوپات میتواند نحوه کاربرد زبان را یاد بگیرد و حتی میتواند هیجان ابراز شده به وسیله
واژگان را تقلیــد کند؛ ولی خود معنای عاطفی آن را درک و احســاس نمیکند ]14[.در جهت تبیین میتوان گفت که افراد
با شــخصیت ســایکوپات با عاطفه محدود ،فقدان عشق و همدلی پایین در روابط بینفردی شــناخته شدهاند .آنها ممکن
اســت با افراد زیادی روابط جنســی داشته باشــند و امکان دارد هرگز روابط تکهمسری را ادامه ندهند ،این افراد به شدت
مســوولیتناپذیرند که این ویژگیها میتواند زمینههای آشفتگی زناشویی را فراهم سازد .از طرف دیگر ،خودشیفتگی نیز با
میزان باالی خودمحوری ،غرور ،سلطهگری و گستاخ بودن همراه است .افراد خودشیفته نیاز به تحسین و توجه بیش از حد،
توقع تبعیت کامل از خواســتههای آنها و فقدان همدلی با نیازها یا احساســات شریک زندگی دارند .آنها انتظارات زیادی
از اشخاص پیرامون خود دارند و باید تحسین مداومی از جانب آنها دریافت کنند ]44[.افراد خودشیفته در تشخیص نیازها
و عالیق همســر خود ناتوان هستند و احســاس میکنند که بهطور فطری مستحق احترام و تایید افراد پیرامون خود هستند که
برآورده نشدن این انتظار دریافت احترام از جانب همسر میتواند با آشفتگی در روابط زناشویی همراه باشد.
نتایج دیگر تحقیق این بوده است که حساسیت به طرد نیز میتواند بر آشفتگی زناشویی اثرگذار واقع شود .این نتایج همسو
با نتایج میهان و همکاران 2018است که بیان کردند افراد دارای حساسیت باال به طرد ،در پاسخ به تاثیر منفی شریک زندگی
خود ،رفتارهای ســرد و غیردوستانه نشــان میدهند ]28[.این نتایج همچنین همسو با اســریهاری و ناتاراجان[ ]26و نورانا و
ولش[ ]27میباشد که اثرات منفی حساسیت به طرد بر روابط بینفردی و زناشویی را آشکار کردهاند .براساس دیدگاه پردازش
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روپرشب داجس و همکاران
شناختی -عاطفی اطالعات ،متغییرهایی مانند
انتظارات در مورد پیامد اعمال ،ارزشگذاری
ذهنی برای پیامدهای مختلف ،سوگیریهای
اســنادی و ســناریوهای تنظیــم پاســخهای
عاطفی و رفتــاری در موقعیتهای مختلف،
مورد توجه قرار میگیــرد ]24[.با توجه به این
موضــوع که افــراد دارای حساســیت به طرد
باال ،واکنش خیلی شدیدی به نشانههای طرد
نشان میدهند ،در طول تعارضات ،رفتارهای
پرخاشــگرانه و خصومتآمیــزی خواهنــد
داشت و از رفتارهای اجتنابی و خود خاموشی
اســتفاده میکننــد ،بهطوری که حساســیت
به طرد پیشبینــی کننده الگوهــای ارتباطی
منفی در افراد اســت ،ایــن ویژگیها موجب
انواع مشکالت در روابط زناشویی میشوند.
احســاس طرد یک بخش انطباقــی از تجربه
انسانی است ،که باعث میشود افراد تغییرات
موجود در شبکههای حمایت اجتماعی خود
را درک کرده و برای اصالح اینروابط انگیزه
پیدا کنند ،ولی افرادی که حساسیت باالیی به
طرد دارند ،انتظار طرد اجتماعی زیادی داشته
و واکنشپذیری باالیی نسبت به طرد ادراک
شــده از خود نشــان میدهنــد .زوجینی که
حساســیت باالیی به طرد دارند ممکن است،
کوچکترین خطاهای شریک زندگی خود را
بهصورت تجربه طرد شــدگی ادراک کرده و
واکنش منفی در برابر آن نشان دهند که ادامه
اینروند معیوب میتواند روابط زناشــویی را
آشفته کند.
نتایــج این مطالعــه همچنین نشــان داد که
حساســیت به طــرد میتواند میانجــی روابط
صفــات تاریــک شــخصیت بــا آشــفتگی
زناشــویی باشد .این نتیجه نیز تا حدی همسو
با نتایــج یو و همــکاران 2020مبنی بر اثرات
غیرمســتقیم صفــات تاریک شــخصیت بر
ثبات زندگی زناشویی میباشد ]19[.بر اساس
مدل آسیبپذیری-اســترس-انطباق؛ بهطور
خــاص یک تاثیر غیرمســتقیم از ویژگیهای
شــخصیتی بر روی روابط شــریک از طریق
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وقایع اســترسزا و توانایی ســازگاری با چنیــن رویدادهایی وجود دارد.
[ ]29در همیــن راســتا افــراد دارای صفات تاریک شــخصیت بیشــتر
احتمال دارد که توســط شــریک زندگی خود طرد شــوند ،طرد مستمر
نیز میتواند منجر به شــکلگیری طرحواره ارتباطی حساســیت به طرد
در فرد شــود .حساسیت به طرد نیز میتواند به روشهای مختلفی باعث
آشــفتگی در روابط زناشــویی شــود؛ اوال افرادی که حساسیت به طرد
باالیــی دارند ،در بحث با شــریک زندگی خود ،منفیگرایی بیشــتری
ممکن اســت نشان دهند .دوم اینکه حساسیت به طرد میتواند از طریق
رفتارهای شــدید پرخاشــگرانه[ ]33و واکنشپذیری بــاال به تجربههای
اجتماعــی[ ]34منجــر به مشــکالت روانشــناختی گــردد ،نکته مهم
این اســت که تعداد زیادی از این مکانیســمهای میانجی حساسیت به
طرد با آشــفتگی زناشــویی از جمله رگههای صفات تاریک شخصیت
نیز به حســاب میآینــد .در کل نتایج ایــن مطالعه نشــان میدهد که
صفــات تاریک شــخصیت عالوه بــر اینکه میتواننــد عامل خطری
بــرای آشــفتگی زناشــویی باشــند ،میتوانند بهطــور غیرمســتقیم و با
میانجیگری حساســیت به طرد نیز بر آشــفتگی زناشویی تاثیر بگذارند.
محدودیتهــا :این پژوهش چند محدودیت داشــت ،اســتفاده از
نمونههــای عادی محدودیت اول مطالعه حاضر بود که تعمیم نتایج را به
سایر افرادی نظیر افراد متقاضی طالق که آشفتگی زناشویی باالیی دارند،
دشــوار میسازد .کنترل نکردن متغییرهای مزاحمی نظیر داشتن فرزند و
مشکالت روانشناختی و… محدودیت دیگر مطالعه حاضر بود .استفاده از
پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات نیز محدودیت دیگر مطالعه حاضر بود.
پیشــنهادها :پیشنهاد میشــود در مطالعات آتی از نمونههای دارای
مشکالت زناشویی برای افزایش قابلیت تعمیم نتایج نمونهگیری شود و در
کنار پرسشنامه از ابزارهای دیگری نظیر مصاحبه و پیامدهای زندگی بهویژه
برای ارزیابی آشفتگی زناشویی استفاده شود و همچنین مطالعات مشابهی
با کنترل متغییرهای مزاحمی نظیر اختالالت روانشناختی زوجین ،طول
دوره ازدواج ،داشتن فرزند و… انجام گیرد .نتایج این مطالعه میتواند در
مشــاورههای ازدواج بهویژه با طراحی مداخالت متمرکز بر حساسیت به
طرد در زوجین دارای صفات تاریک شخصیت مورد استفاده قرار گیرد.
تضاد منافع :بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد.
منابع مالی :این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی
نویســنده دوم بوده و با حمایت مالی معاونت پژوهشــی دانشگاه محقق
اردبیلی انجام شده است.
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