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مقاله اصلی

تبیین روابط ساختاری رفتارهای حفظ همسر بر اساس صفات پاتولوژیک
شخصیت :نقش میانجیگر نظام ارزشی همسر و عملکرد زوج
تاریخ دریافت -99/02/09 :تاریخ پذیرش99/07/ 05 :
کیوی1

مینا کفایی
هاییده صابری *2
بیتا نصرالهی3

 1گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و
تحقيقات ،تهران ،ايران

خالصه
مقدمه
اين پژوهش با هدف تبيين روابط ساختاری رفتارهای حفظ همسر بر اساس صفات پاتولوژيک شخصيت:
نقش ميانجيگر نظام ارزشي همسر و عملكرد زوج انجام شد.
روش کار
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي با رويكرد مدل ساختاری بود .از جامعه آماری زوجين دانشجو در

 2استاديار گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد

دانشگاههای آزاد اسالميواحد علوم تحقيقات و واحد رودهن ،با استفاده از روش دردسترس 378 ،نمونه

رودهن ،رودهن ،ايران

انتخاب شد و به پرسشنامههای رفتارهای حفظ همسر ،صفات پاتولوژيک شخصيت ،نظام ارزشي همسر و

3

استاديار گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد

عملكرد زوج پاسخ دادند .داده-های پژوهش با استفاده از تحليل مسير و مدل ساختاری تحليل شد.

علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران

نتایج

* گروه روانشناسي ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمي،

ضريب مسير کل بين صفات پاتولوژيک شخصيت با رفتارهای مثبت حفظ همسر منفي و با رفتارهای منفي

رودهن ،ايران.

حفظ همسر مثبت و در سطح  0/01معنادار بود .همچنين نتايج نشان داد که نظام ارزشي همسر و عملكرد

Email: haydedesaberi@yahoo.com

زوجها ،ارتباط بين رفتارهای حفظ همسر و صفات پاتولوژيک شخصيت را بطور معنيداری ميانجيگری
ميکند.
نتیجهگیری
با تقويت نظام ارزشي همسر و عملكرد زوجين ميتوان رفتارهای حفظ همسر و در نتيجه رضايت زناشويي
را بهبود بخشيد.
کلمات کلیدی
رفتارهای حفظ همسر ،صفات پاتولوژيک شخصيت ،نظام ارزشي همسر ،عملكرد زوج
پی نوشت :اين مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه
پيوند زناشويي به عنوان يكي از پيچيده ترين انواع روابط

نگهدارنده همسر از جهت فرضيههای تكاملي هم حمايت

انساني واجد چنان توان بالقوه ای در آزادسازی احساسات است

ميشود ( .)8چندين فرضيه بر اساس مفهوم سازی ويژگيهای

که در کمتر روابط بين فردی ديگر ميتوان نظير آن را يافت و

شخصيت ارائه شده است ،بر اساس يک فرضيه نوروتيسم باال

رضايتمندی در اين ارتباط مقدس بر پايداری و استحكام آن

منعكس کننده تفاوتهای فردی در حساسيت به مشكالت انطباقي

ميافزايد .يكي از رويكردهای موثر در مطالعه ارتباطات

و خطرات اجتماعي مربوط است .برقراری روابط فرا زناشويي

زناشويي ،مطالعه " نگهداری حفظ رابطه " است .نگهداری و

مي تواند به عنوان يک تهديد بزرگ برای روابط زناشويي

حفظ رابطه به عنوان تالشي توصيف ميشود که توسط شرکای

محسوب شود ،افراد با نوروتيسم باال به اين تهديدات اجتماعي

رابطه برای حفظ تعادلي پويا در رابطه و پرهيز از مشكالت،

حساس ترند وتالشهای خود را برای حفظ رابطه افزايش

بازسازی و اصالح و از سرگيری رابطه تخريب شده صورت

ميدهند ( .)9صفات شخصيتي که در محيطهای اجدادی ما

ميپذيرد تا رابطه را به سطح قابل قبول و رضايت بخشي برسانند

شكل گرفتهاند ،در زمان معاصر ميتواند به عنوان معضلي در

( .)1ارتباط با همسر در انسانها معرف يک ارتباط طوالني است،

روابط صميميمحسوب شوند ،به طور مثال درونگرا بودن در

نه يک پيوستگي موقت ،اين پيوستگي فرمياز ارتباط است که

جوامع کنوني در انتخاب همسر تاثيرات منفي دارد .اما در

سالها و يا حتي دهها سال تداوم دارد به دليل اين ارتباط طوالني

گذشته که انتخاب همسر نتيجه مذاکرات ميان خانوادهها بود،

مدت ،انسانها از شيوههای متعددی برای حفظ همسر خود

درونگرايي در انتخاب همسر تاثير قابل مالحظهای نداشت (.)10

استفاده ميکنند ،حفظ همسر برای انسان يک مشكل انطباقي

مجموعه صفات شخصيتي در ( )DSM 5شامل پنج حوزه

محسوب ميشود ( )2و روابط فرازناشويي يک تهديد بزرگ

شناخته شده است .اين پنج حوزه عبارتند از :هيجان پذيری منفي

برای روابط عاطفي نزديک محسوب ميشود (.)3

(تمايل به تجربه هيجانات منفي) ،دل گسستگي (کناره گيری

رفتارهای حفظ همسر بر حسب ميزان احتمالي خيانت

اجتماعي ،فقدان لذت و درون گرايي) .مخالفت جويي

شريک جنسي بوجود ميآيند ( .)4تفاوتهای فردی در شخصيت

(گرايشهای تهاجميهمراه با تسلط و خود بزرگ بيني) ،مهار

(و صفتهای متفاوت افراد) ميتوانند در ادراک نشانههای خيانت

گسستگي (تكانشي بودن ،هيجان خواهي) و گرايش روان

همسر تاثير بسزايي داشته باشند و اين تفاوتها در صفات

پريشي (قطع ارتباط با واقعيت و تمايل به تجربيات و الگوهای

شخصيت بر انواع روشهای که هر فرد برای خاتمه دادن به

فكری غير منطقي) است .گونههای غيرانطباقي مدل شخصيتي

خيانت همسر به کار ميبرد تاثير گذار خواهد بود ( .)5در

پنج عامل بزرگ با حوزههای پنج گانه آسيب شناسي رواني

ديدگاه تكاملي ابعاد شخصيت در پاسخ به مشكالت اجتماعي

شخصيت (دی -اس -ام) مشابه هستند .هيجان پذيری منفي با بي

مجددا تكامل يافته است و به طور مكرر انسانها در طول تاريخ

ثباتي هيجاني ،برون گرايي پايين با دل گسستگي ،توافق پذيری

با آن مواجه هستند (.)6استفاده از راهبردهای مثبت و منفي در

پايين با مخالفت جويي ،مهار گسستگي با مسئوليت پذيری پايين

حفظ همسر به صفات شخصيتي مردها و همسران آنها وابسته

و عدم پذيرش تجربيات جديد با گرايش روان پريشي مطابقت

است ،ثبات هيجاني ،توافق پذيری ،صداقت ،فروتني و صفات

دارند ( .)11ارزشها متغيرهای هستند که ميتوانند به عنوان راه

سه گانه شخصيتي ،نارسيسم ،ماکياوليسم و سايكوپات بيشترين

حل هايي برای انطباق با مشكالت بقاء و توليد مثل در نظر گرفته

ارتباط را با اين راهبردها دارند ( .)7ارتباط ويژگيهای شخصيت

شوند .مثال تاکيد بر روی عاطفي بودن و نياز به تعلق منعكس

از جمله توافق پذيری و نوروتيسم با شيوهها و رفتارهای

کننده عالقه به ارزشهای اجتماعي است که ممكن است منجر به
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پيشرفت در موقعيتهای اجتماعي و ائتالفهای اجتماعي باشند،

آنان را در رابطه افزايش ميدهد ( .)15موفقيت در زندگي

شرکت در گروههای اجتماعي دسترسي به همسر را افزايش

زناشويي به داشتن توانايي برای جذب و حفظ همسر وابسته

ميدهد .ارزشها با ساير ساختارهای روانشناختي مانند ابعاد

است .براساس تئوری تكاملي سازگاری با شرايط همسر گزيني

شخصيت ،عالئق و نگرشها در ارتباط هستند ،بسياری از ارزشها

و حفظ همسر از طريق ژنها انتقال مييابند .با مختل شدن ژنها

در طول زندگي تغيير ميکنند و بسياری مانند ابعاد شخصيت در

اين صفات نيز مختل ميگردد و ظرفيت فرد برای ايجاد روابط

طول زمان نسبتا ثابت هستند .در تاييد ارزشهای مختلف بين زنان

صميمانه و حفظ اين روابط کاهش مييابد .اين تغييرات ژني

ومردان تفاوتهای جنسيتي ديده ميشود ( .)12به دليل تفاوت

بسيار نادرند و بخش کوچكي از ضعف عملكرد زوج را تبيين

مردان و زنان در توليد مثل ،روانشناسان تكاملي معتقدند

ميکنند ( .)13بسياری از عملكردهای که در اجداد ما رفتارهای

معيارهای همسرگزيني نيز در دو جنس متفاوت است .تفاوت در

انطباقي محسوب ميشد ،در جامعه صنعتي جزء مشكالت

سرمايه گذاری در همسريابي در تئوری تريورز ( )13بيان شده

انطباقي محسوب ميشود ( .)16به عنوان مثال شخصيت انسان

است .بر طبق اين تئوری زنان تمايل دارند به ارزيابي طوالني

بسياری از جنبههای تعامل انسان از جمله روابط صميميرا

مدت همسران خود بپردازند و برای آنها معيارهمسر گزيني

پيشبيني ميکند ( .)10درونگرايي يكي از ويژگيهای است ،که

منابعي است که همسران در دسترس آنها قرار ميدهند .در

ميتواند در محيطهای که انتخاب همسر و همسر گزيني يک

صورتي که مردان معيارهای متفاوتي دارند و بيشتر به وسيله

وظيفه فردی محسوب ميشود ،يک معضل برای شروع يک

عاليم ظاهری ،سالمتي و قدرت باروری زنان جذب آنها

ارتباط محسوب شود .در صورتي که درونگرايي در جوامع

مي شوند .اين تمايالت در زنان و مردان به دليل سرمايه گذاری

اجدادی ما اثری در انتخاب همسر نداشت ،به اين دليل که

متفاوت آنها در بقا و فرزند پروری تكامل يافته است ،زنان به

همسريابي يک وظيفه برای خانواده محسوب ميشد .به همين

لحاظ فيزيكي و زمان سرمايه گذاری بيشتری در فرزندپروری

دليل درون گرايي در جوامع امروز باعث يک عملكرد ضعيف

دارند ،بسياری از تحقيقات از اين تئوری حمايت ميکنند (.)14

در همسر گزيني و حفظ همسر محسوب ميشود ( .)10ما در

افرادی که ارزش همسران خود را تاييد ميکنند در مقابل کساني

مجموعه ای از روابط به سر ميبريم ،در اين ميان ،تعامل با

که اين ارزشها را تاييد نميکنند ،به احتمال زياد تصميمهای

شريک زندگي از اهميت خاصي برخوردار است و کيفيت اين

ميگيرند که به ثبات زندگي آنها کمک ميکند ( .)12مردان

رابطه بر تمام جنبههای زندگي تاثير دارد .با توجه به کمبود

زمانيكه با زناني ازدواج ميکنند که از نظر آنها زيبا و جوان

مطالعات جامعي که سازههای ذکر شده را در ارتباط با يكديگر

هستند و قدرت باروری بااليي دارند از راهبردهای حفظ همسر

مورد بررسي قرار دهد و به فهم جديدی از عوامل مرتبط با

بيشتر استفاده ميکنند (باس و شاکلفورد .)1997 ،در مقابل زنان

زندگي زناشويي منجر شود ،اين پژوهش با هدف ارائه مدل

ترجيح ميدهند با مرداني ازدواج کنند که رتبههای شغلي خوب

معادالت ساختاری برای پيش بيني رفتارهای حفظ همسر

و درآمدهای باال دارند و زناني که با چنين مرداني ازدواج

براساس صفات پاتولوژيک شخصيت با نقش ميانجيگری نظام

کردهاند ،تالش بيشتری برای حفظ همسران خود به کار

ارزشي و عملكرد زوج انجام شد.

ميگيرند ( .)4مرداني که منابع قابل مصرف بيشتری دارند از
شيوههای مثبت برای خنثي کردن خيانت در مقابل شيوههای

روش کار

منفي استفاده ميکنند .يک مرد ممكن است از ظاهر همسر خود

روش ايننن پننژوهش همبسننتگي بننا رويكننرد منندل معننادالت

تمجي د و تعريف کند ،يا هدايای گران قيمت برای او بخرد .اين

ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام زوجهای

رفتارها همراه با سودمندی و مزايا برای زنان است و رضايت

شنناغل بننه تحص نيل در دانشننگاههننای آزاد اسننالميواحنند علننوم

 -2927مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

آذر-دی  ،1399شماره  ،5سال 63

تحقيقنات و دانشنجويان دانشننگاه آزاد اسنالميواحند رودهننن و

کروکر و همكاران )18( ،عملياتي شده است ،سنجيده ميشود.

زوجهای عضو در شبكههای مجنازی در بهنار  1398بنود کنه از

اين آزمون يک پرسشنامه  25سوالي است و برای سنجش  5بعد

اين جامعه ،با استفاده از از روش نموننه گينری در دسنترس 378

شخصيت طراحي شده است .شرکت کنندگان به اين پرسشنامه

نمونه انتخاب شد .پرسشنامههنای پنژوهش کنه شنامل پرسشننامه

بر روی يک مقياس (0تا ) 3از (خيلي نادرست تا اغلب درست)

رفتارهای حفظ همسر ،صفات آسيبشناسي شخصيت ،عملكنرد

و (خيلي درست تا اغلب درست) پاسخ ميدهند .ابعادی که در

زوج در همسننرگزيني و ارزش همسنننر در اختيننار نموننننههنننای

اين پرسشنامه سنجيده ميشوند ،عبارتند از هيجان پذيری منفي با

پژوهش قرار گرفت و دادههای پژوهش جمعآوری شد؛ گفتنني

(آلفای کرونباخ  ،)0/78دل گسستگي با (آلفای کرونباخ،)0/79

است جهت رعايت اصول اخنالق پژوهشني ،در منورد محرماننه

مخالفت جويي با (آلفای کرونباخ ( ،)0/80مهار گسستگي با

بودن نتايج پژوهش ،ينه نموننههنای پنژوهش اطميننان داده شند.

(آلفای کرونباخ )0/81و گرايش روان پريشي

با (آلفای

دادههای گردآوری شده با استفاده از ضريب همبستگي ،تحلينل

کرونباخ  .)0/82برای محاسبه نمره هر صفت ميانگين نمرههای

مسير و مدل معادالت ساختاری تحليل شد.

مربوط به آن صفت محاسبه ميشود (.)19

ابزارهای پژوهش عبارت خواهند بود از:

پرسشنامه عملكرد زوج در همسر گزيني :اينن پرسشننامه بنه

پرسشنامه رفتارهای حفظ همسر (فرم کوتاه) :پرسشننامه فنرم

وسيله آپوستولو ،پاپندوپلو و جورجينادو ( )10سناخته شند .اينن

کوتاه رفتارهای نگهدارننده همسنر شنامل  38سنوال اسنت و 19

پرسشنامه شامل پنج جمله است و پاسخ ها بر روی ينک ليكنرت

رفتار نگهدارنده همسر را ميسنجد .شرکت کنندگان پاسخهنای

پنج درجه ای تنظيم شده است از (کامال مخالف تا کامال موافق).

خود را بر روی يک مقياس ليكرت  4درجنهای از هرگنز ( )0تنا

اعتبار اين آزمون توسط آپوستولو بررسي شد ،نمنرات پنايين در

اغلب ( )3تنظيم مي کنند .شرکت کننندگان کسناني هسنتند کنه

اين مقياس بنا احتمنال افنزايش مجنرد مانندن و کناهش احتمنال

حداقل يک سال پيش ازدواج کردهاند و به اينن شنكل عملكنرد

ازدواج همراه است .نمرات پايين در اين مقياس با پايداری کمتر

خود را در سال گذشته تعيين ميکننند (بناس ،شناکلفورد ،منک

در روابط گذشته نيز همراه اسنت .آلفنای کرونبناخ اينن مقيناس

بين .)2008 ،ترکيب نمرهها شامل مجموع پرسشهای مربوط بنه

معادل ( )0/81توسط آپوستولو و همكاران ( )10محاسبه شد.

روشهای منفي با (آلفای کرونباخ  )0/86و پرسشهای مربوط بنه

پرسشنامه ارزش همسر :پرسشنامه نظنام ارزشني همسنر ينک

روشهای مثبت با (آلفای کرونباخ  )0/79محاسبه شده است .اين

مقياس کوتاه با  4پرسش است ،که ميتواند هم ارزشنهای خنود

نمرهها از ميانگين پاسخها به دست آمدهانند.نمرههنای رفتارهنای

فننرد و هننم ارزشننهای همسننر او را ارزيننابي مننيکننند ادالون ند و

نگهدارنده همسر از ميانگين  38پاسخ با (آلفای کرونباخ )0/89

ساگارين (  )20در يک تحقيق نشنان دادنند ،اينن آزمنون دارای

به دست آمد .لوپز ،سال و شاکلفورد ( )12اين مقياس را بنه کنار

ثبات دروني است و از روايي باال برخوردار است .در تحقيق دوم

بردند  .آلفنای روشنهای مثبنت و منفني بنا اينن مقنادير( )0/81و

توسط اين محققان اعتبار اين آزمون از طريق آزمون -باز آزمون

( )0/91در تحقينننق آنهنننا محاسنننبه شننند .چگينننني ،خننندابخش

بننه اثبننات رسننيد .در تحقيننق سننوم ايننن دو محقننق ،کنناربرد

پيرکالميو دهشيری (  )17اين پرسشنامه را در يک نمونه ايرانني

موفقيتآميز اين آزمون در حنوزه تكناملي (تشنخي

تفاوتهنای

به کنار بردنند و آلفنای کرونبناخ رفتنارهنای مثبنت را ( )0/86و

جنسي در حسنادت) نينز بنه اثبنات رسنيد .آلفنای کرونبناخ اينن

رفتارهای منفي را ( )0/79محاسبه کردند.

مقياس در اين تحقيق ( )0/86محاسبه شد.

پرسشنامه صفات آسيب شناختي شخصيت :صفات
پاتولوژيک شخصيت به وسيله پرسشنامه فرم کوتاه که توسط
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نتایج

مینا کفایی کیوی و همکاران

( 37درصد) از شرکتکنندگان کمتر از  5سال 85 ،نفر (22/5

در پژوهش حاضر  219نفر (  57/9درصد) شرکت کننده زن

درصد)  6تا  10سال 70 ،نفر ( 18/5درصد)  11تا  15سال و 83

و  159نفر ( 42/1درصد) شرکت کننده مرد با ميانگين و انحراف

نفر ( 22درصد) بيشتر از  15سال سابقه زندگي مشترک با همسر

استاندارد سني  36/28و  8/10حضور داشتند .ميزان تحصيالت

خود داشتند .جدول  1ميانگين ،انحراف استاندارد و ضرايب

 57نفر( 15/1درصد) از شرکت کنندگان ديپلم و زير ديپلم34 ،

همبستگي بين متغيرهای پژوهش را نشان ميدهد.

نفر( 9درصد) کارداني 164 ،نفر(34/4درصد) کارشناسي و 123
نفر ( 32/5درصد) کارشناسي ارشد و باالتر بود .در نهايت 140نفر
جدول . 1ضرايب همبستگي بين متغيرهای پژوهش
متغيرهای تحقيق

M

SD

1

.1شخصيت پاتولوژيک -مهارگسستگي

9/94

4/47

.2شخصيت پاتولوژيک -دلگسستگي

8/33

3/81

**

.3شخصيت پاتولوژيک -عاطفه منفي

9/73

4/04

**
**

3

2

4

5

7

6

9

8

0/80
0/79

**

0/77

**

**

.4شخصيت پاتولوژيک -مخالفت جويي

10/22

4/95

0/82

0/80

0/79

.5شخصيت پاتولوژيک -روانپريشي

10/03

5/08

**0/78

**0/77

**0/79

.6عملكرد زوج

14/85

4/20

**0/28

**0/20

**0/27

.7نظام ارزشي همسر

16/17

6/13

**0/45

**0/47

**0/37

.8رفتارهای حفظ همسر -رفتارهای منفي

45/37

12/68

**0/25

**0/30

**0/31

.9رفتارهای حفظ همسر -رفتارهای مثبت

45/65

8/36

**/82
0

-

**/25

**21

0

0/

**/45

**42

0

0/

**/25

**28

0

0/

**0/27

**0/30

**0/18

**/19

**21

-

-

-

-0

-0/

-

**0/22

-

0/05

**0/27

-

**0/24

/02

-

-0

**-0/25

*P >0/05 ، **P

-

>0/01

جدول  1نشان ميدهد که همه صفات شخصيت پاتولوژيک با

همسر است .بنابراين جهت ضرايب همبستگي بين عملكرد زوجي

رفتارهای مثبت حفظ همسر به صورت منفي و با رفتارهای منفي

نامطلوب و نظام ارزشي همسر با ديگر متغيرها منطقي و معقول

آن به صورت مثبت و در سطح معناداری  0/01همبسته بودند.

است .منطبق بر جدول  2در اين پژوهش مفروضه نرمال بودن

متغير عملكرد زوج با رفتارهای مثبت حفظ همسر به صورت منفي

توزيع داده ها از طريق ارزيابي مقادير چولگي و کشيدگي و

و در سطح معناداری  0/01همبسته بود .متغير نظام ارزشي همسر

مفروضه همخطي بودن به کمک ارزيابي مقادير عامل تورم

نيز با رفتارهای منفي حفظ همسر به صورت مثبت و با رفتارهای

واريانس )VIF(1و ضريب تحمل2بررسي شد.

مثبت حفظ همسر به صورت منفي و در سطح معناداری 0/01
همبسته بود .الزم به يادآوری است که براساس دستورالعمل نمره
گذاری پرسشنامههای عملكرد زوج و نظام ارزشي همسر ،نمرات
باالتر بيانگر عملكرد زوجي نامطلوب و نظام ارزشي نامناسب

1

- variance inflation factor
2
- tolerance
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جدول .2مفروضههای تحليل
مفروضه نرمال بودن توزيع
متغير

مفروضه همخطي
تورم

ضريب

واريانس

تحمل
4/21

چولگي

کشيدگي

شخصيت پاتولوژيک -مهارگسستگي

-0/28

-0/96

0/24

شخصيت پاتولوژيک -دلگسستگي

-0/14

-0/87

0/26

3/80

شخصيت پاتولوژيک -عاطفه منفي

-0/12

-0/86

0/27

3/75

شخصيت پاتولوژيک -مخالفت جويي

-0/24

-1/30

0/20

5/03

شخصيت پاتولوژيک -روانپريشي

0/01

-1/17

0/23

4/27

عملكرد زوج

-0/03

-0/28

0/89

1/12

نظام ارزشي همسر

-0/12

-1/05

0/74

1/36

رفتارهای حفظ همسر -رفتارهای منفي

0/23

-1/00

-

-

رفتارهای حفظ همسر -رفتارهای مثبت

-0/12

-0/39

-

-

جدول فوق نشان ميدهد که مقادير چولگي و کشيدگي

متغيری تشكيل داده است .به همين دليل دادههای مزبور حذف و

متغيرهای پژوهش در محدود  ± 2بوده و بنابراين توزيع داده ها

با اين عمل مقادير چولگي و کشيدگي نمرات فاصله مهلنوبايس

نرمال است .همچنين با توجه به اين که مقادير ضريب تحمل همه

به 1/30و  1/82کاهش يافت.

متغيرهای پيش بين بزرگتر از  0/1و مقادير عامل تورم واريانس

برای آزمون فرضيه ها از روش مدل يابي معادالت ساختاری

برای هر يک از آنها کوچكتر از  10بود ،بنابراين ميتوان گفت

استفاده شد .صفات پاتولوژيک شخصيت تنها متغير مكنون

مفروضه همخطي بودن نيز در بين داده ها برقرار بود .در ادامه به

پژوهش و مدلاندازه گيری بود که به وسيله نشانگرهای

منظور ازريابي برقراری يا عدم برقراری مفروضه نرمال بودن توزيع

مهارگسستگي ،دلگسستگي ،عاطفه منفي ،مخالفت جويي و

دادههای چند متغيری ،از تحليل اطالعات مربوط به «فاصله

روانپريشي سنجيده ميشد .چگونگي برازش مدلاندازه گيری

مهلنوبايس» استفاده شد و ارزيابي مقادير چولگي و کشيدگي (به

پژوهش به وسيله تحليل عاملي تاييدی با استفاده از نرم افزار

ترتيب برابر با  3/75و  ) 23/26آن نشان داد که توزيع اطالعات

 AMOS 24.0و برآورد بيشينه احتمال ( )MLمورد ارزيابي قرار

چند متغيری نرمال نيست .بنابراين نمودار باکس پالت آن ترسيم و

های برازندگي مدلاندازه گيری را نشان

مشخ

شد که اطالعات مربوط به  11شرکت کننده پرت چند
جدول -3شاخ
شاخ

های برازندگي

گرفت .جدول  3شاخ
ميدهد.

های برازش مدلاندازه گيری
مدلاندازه گيری

نقاط برش

مجذور کای

9/81

-

درجه آزادی مدل

5

-

2/df

1/98

کمتر از 3

GFI

0/990

< 0/90

AGFI

0/969

< 0/850

CFI

0/998

< 0/90

RMSEA

0/052

> 0/08
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جدول  3نشان ميدهد که همه شاخ

مینا کفایی کیوی و همکاران

های برازندگي

ضريب مسير غير مستقيم بين صفات پاتولوژيک شخصيت با

حاصل از تحليل عاملي تاييدی از برازش مطلوب مدلاندازه

رفتارهای مثبت حفظ همسر ( )β=-0/112، P >0/01منفي و

گيری پژوهش با دادههای گردآوری شده حمايت

در سطح  0/01معنادار است .از طرف ديگر جدول فوق نشان

ميکند(، AGFI =0/969 ،CFI =0/998 ،2/df=1/98

مي دهد که ضريب مسير غير مستقيم بين صفات پاتولوژيک

 GFI =0/990و  .) RMSEA =0/052در مدلاندازه گيری

شخصيت با رفتارهای منفي حفظ همسر(>0/05

باالترين بار عاملي متعلق به نشانگر مخالفت جويي( )β=0/938

P

 )β=0/074،مثبت و در سطح  0/05معنادار است .به کار گيری

شخصيت پاتولوژيک و پايين ترين بار عاملي متعلق به نشانگر

فرمول پيشنهادی بارون و کني ، 1986(1به نقل از مالنكروت و

عاطفه منفي ( ) β=0/782آن بود .به عبارت ديگر همه بارهای

همكاران )2006 2،نشان داد که جدول  4نشان ميدهد که

عاملي باالتر از  0/32بوده و بنابراين همه نشانگرهای مدلاندازه

ضريب مسير غير مستقيم بين صفات پاتولوژيک شخصيت و

گيری از توان الزم برایاند ازه گيری متغير مكنون پژوهش

رفتارهای مثبت حفظ همسر با ميانجيگری نظام ارزشي

حاضر برخوردار بودند.

همسر( ) β=-0/062 ،p>0/05و با ميانجيگری عملكرد

در مدل ساختاری اين پژوهش چنان فرض شده بود که

زوج( ) β=-0/05 ،p>0/01منفي و به ترتيب در سطوح  0/05و

صفات پاتولوژيک شخصيت با ميانجي گری نظام ارزشي همسر

 0/01معنادار است .همچنين جدول فوق نشان ميدهد که

و عملكرد زوج ،رفتارهای مثبت و منفي حفظ همسر را پيش

ضريب مسير غير مستقيم بين صفات پاتولوژيک شخصيت و

بيني ميکند .مدل ساختاری پژوهش با استفاده از روش مدل-

رفتارهای منفي حفظ همسر از طريق نظام ارزشي

يابي معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و نتايج نشان

همسر( )β=0/087 ،p>0/01مثبت و در سطح  0/01معنادار

داد که مدل ساختاری با دادههای گردآوری شده برازش قابل

است .گفتني است که ضربب مسير غير مستقيم بين صفات

قبول دارد (،CFI =0/982 ،2/df=2/84 ،2)df=23(=65/33

پاتولوژيک شخصيت و رفتارهای منفي حفظ همسر از طريق

 AGFI= 0/929 ،GFI =0/964و  .) RMSEA =0/071جدول

عملكرد زوج در سطح  0/05غير معنادار بود .شكل  1مدل

 4ضرايب مسير کل ،مستقيم و غير مستقيم بين متغيرهای

پژوهش در تبيين روابط بين صفات پاتولوژيک شخصيت،

پژوهش در مدل ساختاری را نشان ميدهد.

عملكرد زوجي و نظام ارزشي همسر با رفتارهای حفظ همسر

جدول 4نشان مي دهد که ضريب مسير کل بين صفات

را نشان ميدهد.

پاتولوژيک شخصيت با رفتارهای مثبت حفظ همسر(،p>0/01
 ) β=-0/242منفي و با رفتارهای منفي حفظ همسر (،p>0/01
 ) β=0/309مثبت و در سطح  0/01معنادار است .منطبق بر نتايج
جد ول فوق ضريب مسير بين عملكرد زوج با رفتارهای مثبت
حفظ همسر ( )β=-0/179 ،p>0/01منفي و در سطح 0/01
معنادار بود .در مقابل ضريب مسير بين عملكرد زوج با
رفتارهای منفي حفظ همسر در سطح  0/05معنادار نبود .ضريب
مسير بين نظام ارزشي همسر با رفتارهای مثبت حفظ همسر
( )β=-0/129 ،p>0/05منفي و در سطح  0/05و ضريب مسير
آن با رفتارهای منفي حفظ همسر ( )β=0/178 ،p>0/01مثبت
و در سطح  0/01معنادار بود .نتايج جدول  4نشان ميدهد که

1

-Baron and Kenny
2
-Mallinckrodt et al

آذر-دی  ،1399شماره  ،5سال 63

 -2931مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

جدول .4ضرايب مسير کل و مستقيم و غير مستقيم بين متغيرهای پژوهش در مدل ساختاری
b

S.E

β

sig

رابطه مستقيم شخصيت پاتولوژيک  رفتارهای منفي حفظ همسر

0/735

0/190

0/234

0/002

رابطه شخصيت پاتولوژيک  نظام ارزشي همسر

0/735

0/072

0/486

0/001

رابطه شخصيت پاتولوژيک  عملكرد زوج

0/276

0/054

0/273

0/001

رابطه نظام ارزشي همسر  رفتارهای منفي حفظ همسر

0/369

0/133

0/178

0/010

رابطه عملكرد زوج رفتارهای منفي حفظ همسر

-0/136

0/175

-0/044

0/429

رابطه غير مستقيم شخصيت پاتولوژيک  رفتارهای منفي حفظ همسر

0/234

0/109

0/075

0/047

رابطه کل شخصيت پاتولوژيک  رفتارهای منفي حفظ همسر

0/969

0/157

0/309

0/001

رابطه مستقيم شخصيت پاتولوژيک  رفتارهای مثبت حفظ همسر

-0/267

0/124

-0/132

0/045

رابطه نظام ارزشي همسر  رفتارهای مثبت حفظ همسر

-0/174

0/083

-0/129

0/029

رابطه عملكرد زوج رفتارهای مثبت حفظ همسر

-0/362

0/109

-0/179

0/002

رابطه غير مستقيم شخصيت پاتولوژيک  رفتارهای مثبت حفظ همسر

-0/227

0/076

-0/112

0/006

رابطه کل شخصيت پاتولوژيک  رفتارهای مثبت حفظ همسر

-0/495

0/101

-0/242

0/001

ضرایب مسیر

حفظ همسر

متغير مالک:رفتارهای منفي حفظ همسر متغير مالک:رفتارهای مثبت

شکل .1مدل ساختاری پژوهش و ضرايب مسير متغيرها براساس نمرههای استاندارد

بحث و نتیجهگیری

مدل ساختاری پيش بيني رفتارهای حفظ همسر براساس

هدف اين تحقيق تعيين برازش مدل مفهوميبرای پيش بيني

ويژگيهای آسيب شناختي شخصيت (هيجانپذيری منفي ،دل-

رفتارهای حفظ همسر براساس ويژگيهای آسيب شناختي

گسستگي ،مخالفت جويي ،مهارگسستگي و گرايش روان

شخصيت (هيجان پذيری منفي ،دل گسستگي ،مخالفت جويي،

پريشي) با ميانجيگری

نظام ارزشي و عملكرد زوج از

مهارگسستگي و گرايش روان پريشي ) با ميانجي گری نظام

برازندگي مطلوبي برخوردار است.

ارزشي و عملكرد زوج بود .اولين نتيجه پژوهش نشان داد که
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نتايج نشان داد که ضريب مسير کل بين صفات پاتولوژيک

منفي را به کار ميبرند .نتايج اين فرضيه با نتيجه مطالعات جانسون،

شخصيت و رفتارهای مثبت حفظ همسر منفي و در سطح 0/01

لي و باس ( )23همخوان است .افرادی که دارای اين صفات

معنادار است .بر اين اساس صفات پاتولوژيک شخصيت به

هستند به راحتي به سمت روابط جديد کشيده ميشوند واين افراد

صورت منفي و معنادار رفتارهای مثبت حفظ همسر را پيش بيني

با دارا بودن صفات آسيب شناختي شخصيت توانايي بيشتری برای

ميکند .بر اساس اين فرضيه با افزايش صفات منفي شخصيت

حذف رقيبان جنسي خود دارند .کشيده شدن به روابط جديد و

استفاده از راهبردهای مثبت حفظ همسر کاهش مييابد .انسانها

حذف رقيبان در زمره رفتارهای منفي قرار دارند .هلدن و همكاران

تالشهای قابل مالحظه ای را در حفظ همسر خود انجام ميدهند،

( )21در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند که بين عاطفه منفي

اين تالش ها از خشونت نسبت به همسر تا هوشياری نسبت به

گسستگي و مقابله جويي با رفتارهای پرخاشگرانه درحفظ همسر

رفتارهای همسر متغير است ،نتايج مطالعات گذشته هم نشان داده

رابطه وجود دارد .تراگسر و بنفيلد ( )24هم به اين نتيجه رسيدند

استفاده از راهبردهای حفظ همسر به متغيرهای چون رضايت

که افرادی دارای شخصيت مرزی در روابط بين فردی و روابط

زناشويي و ويژگيهای شخصيت بستگي دارد .چگيني و همكاران

رومانتيک خود از خشونت استفاده ميکنند.

( )17همخوان با اين فرضيه نشان دادند سه صفت نارسيسم،

منطبق بر نتايج پژوهش ،ضريب مسير بين عملكرد زوج و

ماکياوليسم و سايكوپات ارتباط مستقيميبا ميزان استفاده از

رفتارهای مثبت حفظ همسر منفي و در سطح  0/01معنادار است.

راهبردهای منفي و مثبت حفظ همسر دارند .نتايج تجزيه و تحليل

بر اين اساس نتيجه گيری شد که عملكرد زوج به صورت منفي

آتاری و همكارانش ( )8نيز نشان داد ،مسئوليت پذيری و باز

و معنادار رفتارهای مثبت حفظ همسر را پيش بيني ميکند( .در

بودن به تجربيات با رفتارهای منفي حفظ همسر دارای يک ارتباط

نمره گذاری پرسشنامه عملكرد زوج ،نمرات باالتر بيانگر

منفي است .هلدن وهمكاران ( ،)21هلدن و همكاران ( )22در

عملكرد زوجي نامطلوب است).

تحقيقات خود ارتباط صفات پاتولوژيک شخصيت را با رفتارهای

افرادی که عملكرد بهتری در گزينش همسر و حفظ همسر در

شد

طول زندگي دارند بهزيستي رواني و رضايت از زندگي بيشتری

ويژگيهای آسيب شناختي شخصيت با رفتارهای حفظ همسر

را تجربه ميکنند ،اين افراد کمتر به مداخالت روان شناختي نياز

ارتباط دارد .عاطفه منفي ،گسستگي و مقابله جويي با رفتارهای

پيدا ميکنند و با توجه به ويژگيهای شخصيتي و توانايي برقراری

پرخاشگرانه حفظ همسر همراه است .در تحقيقات آنها مشخ

روابط جنسي اين افراد با احتمال باالتری از رفتارهای مثبت برای

شد افرادی که سطح بااليي از صداقت و فروتني را دارند کمتراز

حفظ همسر خود بهره ميگيرند .در ادامه نتايج نشان داد که

راهبردهای چون دستكاری هيجانات ،فريب دادن يا بهره برداری

ضريب مسير بين عملكرد زوج و رفتارهای منفي حفظ همسر در

از همسر استفاده ميکنند .به طور کلي اين تكنيکها يا شيوه ها ی

سطح  0/05غيرمعنادار است .بر اين اساس چنين نتيجه گيری شد

حفظ همسر را زوجهای به کار ميگيرند که انتظار دارند در يک

که عملكرد زوج به صورت معنادار رفتارهای منفي حفظ همسر

ارتباط طوالني باقي بمانند.

را پيش بيني نميکند( .در نمره گذاری پرسشنامه عملكرد زوج،

در ادامه ضريب مسير کل بين صفات پاتولوژيک شخصيت و

نمرات باالتر بيانگر عملكرد زوجي نامطلوب است) .مطالعاتي

رفتارهای منفي حفظ همسر مثبت و در سطح  0/01معنادار است.

که ارتباط دو متغير يعني عملكرد زوج و رفتارهای مثبت و منفي

بر اين اساس نتيجه گيری شد که صفات پاتولوژيک شخصيت به

در حفظ همسررا بررسي کرده باشد ،در ادبيات پژوهش نيافتم.

صورت مثبت و معنادار رفتارهای منفي حفظ همسر را پيش بيني

منطبق بر نتايج تحليل مسير ،ضريب مسير بين نظام ارزشي همسر

ميکند .بر اساس اين فرضيه افرادی که نمرات بااليي در صفات

و رفتارهای مثبت حفظ همسر منفي و در سطح  0/05معنادار

منفي شخصيت ميگيرند برای حفظ همسران خود راهبردهای

است .بر اين اساس چنين نتيجه گيری شد که نظام ارزشي

حفظ همسر مشخ

کردند .درمطالعات آنها مشخ
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همسر به صورت منفي و معنادار رفتارهای مثبت حفظ همسر را

همسران خود در نظر ميگيرنند در صنورت مواجنه بنا خياننت

پيش بيني ميکند ( .در نمره گذاری پرسشنامه ارزش همسر،

احساس اضنطراب و ننا امنني مني کننند و بنرای رهنايي از اينن

نمرات باالتر بيانگر ارزش کمتراست) .با افزايش نمرههای

احساس از راهبردهای منفي مانند محصور کنردن همسنر خنود

ارزش همسر رفتارهای حفظ همسر کاهش مييابد .افرادی که

اسنتفاده مني کننند .اينن افننراد اگنر ارزشنهای بناالی نسنبت بننه

همسر خود را فاقد ارزشهای چون زيبايي ،سالمت ،جواني و

همسران خود برای خود تصور کننند بنه سنمت روابنط جديند

منابع مالي ميدانند تالش کمتری برای حفظ همسر ميکنند.

گشيده مي شوند .نتايج اين فرضيه با مطالعنات فيلينپس ( )26و

وبر عكس افرادی که ارزشهای همسر خود را بيشتر تاييد

ماينر ،استارات و شاکلفورد ( )15همخوان است .اين دو تحقيق

ميکنند از رفتار های نگهدارنده مثبت بيشتر استفاده ميکنند .و

هم از اين فرضيه کنه پاسنخ بنه خياننت تحنت تناثير ارزشنهای

اين تصور را دارند که آگر همسرخود را از دست دهند بيشتر

درک شده از همسر قنرار دارد حماينت کردنند .چايوهناردی،

متضرر خواهند شد ،به همين تالش بيشتری را برای حفظ

آلشاواف و باس ( )27در پاکستان بنه اينن نتيجنه رسنيدند کنه

همسران خود به کار ميبرند وسعي ميکنند با دادن مزايای

ارزش همسر با استفاده بيشتر از رفتارهای نگهدارننده همسنر و

بيشتر آنها را در کنار خود نگه دارند .لوپز ،سال و شاکلفورد

ممانعننت از رقابننت هننم بسننته اسننت .مردهننا بيشننتر از زنننان از

( )12به اين نتيجه رسيدند که درهر دو جنس تفاوت های فردی

راهبردهای منفي چون  ،خشونت ،تهديد همسر ،خفيف کنردن

در تاييد ارزشهای همسر وجود دارد ،ارزشهای موجود مانند

همسر ،انگينزه هنای جنسني و در انحصنار گنرفتن همسنر بهنره

سالمت وجواني ممكن است با نوع رفتار نگهداری همسر در

ميبرند.

ارتباط باشد .افرادی که ارزشهای همسران خود را بيشتر تاييد

جدول تحليل مسير نشنان داد کنه ضنريب مسنير غينر مسنتقيم بنين

ميکنند از رفتار های نگهدارنده مثبت بيشتر استفاده ميکنند.

صفات پاتولوژيک شخصنيت و رفتارهنای مثبنت حفنظ همسنر بنا

استارات ،شاکلفورد و شاکلفورد ( )25حتي احتمال خيانت را

ميانجيگری نظام ارزشي همسر و با ميانجيگری عملكرد زوج منفي

هم وابسته به احساس ارزشهای درک شده خود فرد ،در مقابل

و به ترتيب در سنطوح  0/05و  0/01معننادار اسنت .بنراين اسناس

همسرانشان ميدانند .مرداني که زنان خود را دارای ارزشهای

چنين نتيجه گيری شد که نظام ارزشي همسنر و عملكنرد زوج بنه

باال ميدانند از روشهای مثبت برای حفظ همسران خود استفاده

صورت منفي و معنادار رابطه بين صفات پاتولوژينک شخصنيت و

ميکنند .استفاده از شيوههای مثبت و خودداری از خشونت

رفتارهای مثبت حفظ همسر را ميانجيگری ميکند.

نسبت به رقيب دو جزء کليدی برای حفظ روابط طوالني

بر اساس نتايج پژوهشي صنفات شخصني تي بنا رفتارهنای حفنظ

هستند .بر اين اساس زماني که يک فرد ارزش باالی را در

همسر دارای رابطه است ،صفات مثبت ماننند توافنق پنذيری بنا

همسر خود ميبيند از امكان ات خود برای حفظ همسر خود

شيوههای مثبت حفظ همسر همبستگي دارد ،در صورتي که بنا

استفاده ميکند.

افزايش صفات پاتولوژيک از جمله نوروتيسنم (عاطفنه منفني)

منطبق بر نتايج تحلينل مسنير ،ضنريب مسنير بنين نظنام ارزشني

رفتارهای منفي افزايش مييابند .ارزشهنای همسنر و عملكنرد

همسر و رفتارهای منفي حفظ همسنر مثبنت ودر سنطح 0/01

زوج متغيرهايي هسنتند کنه هنم بن ا صنفات شخصنيتي وهنم بنا

معنادار است .بر اين اساس در آزمون فرضيه دهم چننين نتيجنه

رفتارهای حفظ همسر ارتباط دارند .افراد زماني که ارزشهايي

گيری شد که نظام ارزشي همسنر بنه صنورت مثبنت و معننادار

بااليي برای همسران خود در نظر مي گيرند تالشنهايي بيشنتری

رفتارهای منفي حفظ همسنر را پنيش بينني منيکنند( .در نمنره

برای حفظ همسرخود انجام مي دهند .برای انتخاب همسراني با

گننذاری پرسشنننامه ارزش همسننر ،نمننرات بنناالتر بيننانگر ارزش

ارزش باالتر نياز به عملكرد باال در حفظ همسر و انتخاب شيوه

کمتراست) .کساني که سنطوح پنايين تنری از ارزشنها را بنرای

هايي مناس ب برای حفظ آنهاست.
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اين نتيجه با تحقيقات چگيني و همكناران ( )17همخنوان اسنت

تماميرفتارهای انسان را در زندگي شخصني و اجتمناعي تحنت

آنها به اين نتيجه رسيدند که سه صفت نارسيسنم ،ماکياوليسنم و

تاثير قرار منيدهند و تنوان آن را دارد کنه فنرد را در ازدواج بنا

سايكوپات ارتباط مستقيميبا ميزان استفاده از راهبردهای منفي و

مشننكل جنندی مواجننه سننازد ،درواقننع ازدواج پيوننند بننين دو

مثبت حفظ همسر دارنند .لنوپز ،سنال و شناکلفورد ( )12هنم در

شخصيت است .ويژگيهای شخصيت منعكس کنننده تفاوتهنای

مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند کنه همسنراني کنه ارزشنهای

فردی در حساسنيت بنه مشنكالت انطبناقي و خطنرات اجتمناعي

موجود در همسر خود را تاييد کردند در مقابل کسناني کنه اينن

است ،ينک فنرم از خطنرات اجتمناعي تهديند رابطنه در ازدواج

ارزشها را تاييد نميکنند از رفتارها ی مثبت در حفظ همسر خود

است ،افراد با احساس خطر بسته به ويژگيهنای شخصنيتي خنود

بهننره مننيبرننند .آتنناری و همكنناران ( )8رابطننه بننين پنننج صننفت

ميزان تالش خود را برای حفظ رابطه افزايش ميدهند و بسنياری

شخصيتي و رفتارهای حفظ همسر در ايران را مورد مطالعنه قنرار

از افراد به دليل همين ويژگي ها به تهديدات اجتماعي حساس تر

دادند و به اين ارتباط بنين ويژگنيهنای شخصنيت بنا رفتارهنای

هستند .شيوههای که افراد برای از بين بنردن احتمنال خياننت بنه

نگهدارنننده همسنننر رسننيدند .در پنننژوهش منناينر ،اسنننتارات و

کار ميگيرند نيز تحت تاثير اين ويژگيهای شخصيتي قرار دارد (

شند ،ننوع رفتارهنای حفنظ همسنر بنه

 .)21به عنوان مثال باس و شاکلفورد (  )4شخصيت خود شيفته و

ارزش همسرانشان وارزش خود آنها در نظر خنود آنهنا بسنتگي

وجدان گرايي پنايين را از عوامنل پنيش بينني کنننده خياننت بنه

دارد .مرداني که زنان خود را با ارزش باالتر درک منيکننند ،از

همسر ميدانند .اما دريک جامعه مدرن ويژگي هنايي شخصنيتي

روشهننای مثبننت بيشننتر از روشننهای منفنني اسننتفاده مننيکنننند.

همچون درون گرايي و اعتماد به نفس پايين مانع از آن ميشنود

همچنين نتايج پژوهشي نشان داد که که ضريب مسير غير مستقيم

که افراد به دنبال همسر گزيني باشند و بتوانند همسراني با ارزش

بين صفات پاتولوژيک شخصيت و رفتارهای منفي حفنظ همسنر

برای خود بيابند .در متن يک جامعه مدرن ديگر همسر گزينني و

از طريق نظام ارزشي همسر مثبت و در سطح  0/01معنادار است.

حفظ همسر تحت تاثير و انتخاب والندين قنرار نندارد بلكنه اينن

گفتني است که ضربب مسيرغيرمستقيم بين صنفات پاتولوژينک

ويژگيهای يک فرد است که تعيين کننده اين رفتارهاست (.)16

شخصيت و رفتارهای منفي حفظ همسر از طرينق عملكنرد زوج

اکثننر تحقيقننات انجننام شننده رابطننه ی بننين پنننج عامننل بننزرگ

در سطح  0/05غير معنادار بود .براين اسناس در آزمنون فرضنيه

شخصيت و رضايت زناشويي را سنجيدهانند ،نتنايج آنهنا معنرف

سيزدهم چنين نتيجه گيری شد که بر خالف عملكرد زوج ،نظام

ارتباط منفي ومعناداربي ثباتي هيجاني با رضايت زناشويي اسنت.

ارزشنني همسننر بننه صننورت مثبننت و معنننادار رابطننه بننين صننفات

اگر شخصيت را الگويي از ادراک ،رابطه برقرارکردن با ديگران

پاتولوژينننک شخصنننيت و رفتارهنننای منفننني حفنننظ همسنننر را

و تفكر در باره محيط بدانيم ،همه افرادی کنه دارای درجناتي از

ميانجيگری ميکند .بر اساس اين فرضنيه عملكنرد زوج ارتبناط

اختالل شخصيت هستند ،درجاتي از انطباق پنذيری را هنم نشنان

بننين صننفات پاتولوژيننک و رفتارهننای منفنني حفننظ همسننر را

ميدهند که اگر اين الگوها در حل مسايل اجتمناعي و شنغلي ينا

ميانجيگری نميکند .در تبيين ميتوان گفت در ازدواج هر يک

روابط نزديک نا کارآمد باشند اينن افنراد فاقند تواننايي تغيينر و

از زوجين با يک سابقه رشدی و يک طبقه شخصيتي منحصر بنه

اصننالح تفكننرو رفتننارخود هسننتند .ارتبنناط صننفات پاتولوژيننک

فنننرد بنننه زنننندگي مشنننترک وارد منننيشنننوند واينننن متغيرهنننا

شخصيت با احساس خيانت نيز تابع اين شيوه است واين افنراد بنا

تماميرفتارهای انسان را در حيطههای شخصي و اجتماعي تحت

احتمال بيشتری از رفتارهای منفي حفظ همسنر اسنتفاده خواهنند

تاثير قرار ميدهند .تفاوتهای فردی معناداری در بين افراد وجنود

کرد .آتاری و همكاران ( )8طبنق مطالعناتي کنه در اينران انجنام

دارد ،اين تفاوتهای فردی به شيوه ای معقوالنه در شخصيت قابل

دادننند بننه ايننن نتيجننه رسننيدند ،افننرادی کننه دارای ويژگيهننای

توجيننه اسننت .شخصننيت بننه عنننوان يننک متغيننر روانشننناختي

شخصيتي مثبت مانند توافق پنذيری هسنتند از راهبردهنای منفني

شاکلفورد ( )15مشخ
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برای حفظ همسر خود استفاده نميکننند .هلندن و همكناران در

مثبت شامل رفتارهای قابل قبول اجتماع و رفتارهای منفني ماننند

( ) 22نيز به اين نتيجه رسيدند که افراد با ويژگيهای مثبت درگينر

خشونت غير قابل قبول هستند ،رفتارهنای منفني شنانس تخرينب

رفتارهای منفي حفظ همسر نميشنوند .رفتارهنای مثبنت حفنظ

روابط را افزايش ميدهد.

همسر در مردان به دليل دسترسني بيشنتر آنهنا بنه مننابع منالي بنه

متناسب با کيفيت رابطنه يعنني مينزان تعهند و رضنايت از رابطنه

استفاده از اين مننابع مربنوط منيشنود و در زننان بنه جنذابيتهای

ميتوان تا حدودی خياننت را پنيش بينني کنرد .بنه طنور خنا

ظنناهری آنهننا ارتبنناط دارد .ميگوئننل وبنناس ( )28بننه ايننن نتيجننه

افرادی که تعهد بيشتری دارند و ازدواج را برای برقنراری رابطنه

رسيدند که افراد با تعهد باال در ازدواج بيشتر از شيوههای مثبنت

انتخاب ميکنند ،با احتمال کمتری مرتكب خيانت ميشوند .اين

مانننند اظهننار عشننق و عالقننه کالمننياسننتفاده مننيکنننند .هلنندن و

ميتواند به اين دليل باشد کنه خياننت بنا انحنالل روابنط ،رابطنه

همكاران ( )22به اين نتيجه رسيدند ،ويژگيهای مثبنت شخصنيت

مثبننت دارد .يكنني از عوامننل پننيش بيننني کننننده خيانننت ،ارزش

مانند سطح بااليي از فروتني کمترين ارتبناط را بنا فرينب دادن و

همسران اسنت .اسنتارات ،شناکلفورد و شناکلفورد ( )25بنه اينن

دسننتكاری هيجنناني همسننر دارننند .بننر عكننس افننرادی کننه در

نتيجه رسيدند که خيانت به طور خا

هنگاميبيشتر ميشود که،

ويژگيهای شخصيت مانند توافق پذيری پايين هستند از رفتارهای

منابع بالقوه بدست آمده از عدم تعهد بيشنتر باشند .يكني از اينن

منفنني بننرای حفننظ رابطننه خننود بهننره مننيبرننند .روانشناسننان در

منابع تضمين ارزش شخصي خود بنه دسنت آوردن همسنری بنا

رفتارهای گزينش همسر و حفظ روابط با همسر به متغير مهميبنا

ارزشهای باالتر ميتواند باشد ،بنابر اين ارزش همسر هم به طنور

عنوان ارزش همسر اشاره کردهاند .آنهنا معتقدنند زننان بنه دلينل

مثبت و هم به طنور منفني بنه نحنوی بنا عندم تعهند رابطنه دارد.

نقش برجسنته تنری کنه در فرزنندآوری دارنند ،هنگنام انتخناب

رفتارهای حفظ همسر زماني فعال ميشود کنه خطنر عندم تعهند

همسر به منابع مالي و ويژگيهای شخصيتي همچون قابنل اتكناء

احسنناس شننود .در ايننن مواقننع افننراد رفتارهننای متفنناوتي انجننام

بودن ،خوشايند بودن و ثبات هيجاني توجنه دارنند ،در صنورتي

ميدهند ،رضايت پايين از زندگي زناشويي ،و برداشت ارزشهای

که مردان به دليل قابلينت بناروری بناال بنه ظناهر و ويژگنيهنای

پايين همسر با احتمال بيشتری پرخاشگری رواني و جسنميرا بنه

جسماني توجه بيشتری دارند .زيبايي و سالمت جسماني در زننان

دنبال دارد .مطالعه ی که توسط ماينر ،استارات و شاکلفورد ()15

با قابلييت باروری باال همراه است .لوپز ،سنال و شناکلفورد ()12

انجام شند ،نشنان داد مردانني کنه همسنران خنود را ارزشنمندتر

چهننار مولفننه توافق/تعهنند ،جسننارت ،ثبننات هيجنناني و جننذابيت

بننرآورد مننيکنننند از راهبردهننای مثبننت حفننظ همسننر در مقابننل

فيزيكي را جزء ارزشهای دانستند که در صورت وجود در همسر

راهبردهای منفي بهره ميگيرند.

احتمال روابط فرا زناشويي کاهش مييابد .افراد بنرای بنه دسنت

موفقيت در زمينه ازدواج شنامل تواننايي جنذب و حفنظ همسنر

آوردن همسران با ويژگيهای دلخواه شان هزينه بيشتری ميکننند

است .مسائلي مربوط بنه حنوادو و جهنش ممكنن اسنت باعنث

و برای حفظ همسران خود تالش بااليي را صرف ميکنند.

کاهش عملكرد در جفت گيری شود .اينن کناهش در عملكنرد

انسانها بنه دلينل طنوالني بنودن مندت ازدواجشنان از شنيوههنای

زوج باعنننث عننندم انطبننناق بنننين شنننرايط اجننندادی و مننندرن

متعددی برای حفنظ همسنران خنود اسنتفاده منيکننند .در واقنع

ميشود،گذار به مرحله صنعتي تغيينرات قابنل مالحظنه ای را در

رفتارهننای حفننظ همسننر از نظننر تكنناملي يننک مسنناله انطبنناقي

حيطه جذب همسر و نگهداری همسر ايجاد کرده است ،افنرادی

محسوب مي شود و نحوه اين رفتارها بر اسناس ارزشنهای جفنت

کنه بتواننند بنا اينن تغييننرات سنازگار شنوند و همسنران خننود را

تعيين ميشود .ارزشها در دو جنس متفاوت است ،اين رفتارهنای

گننزينش کنننند و از ويژگيهننای شخصننيتي برخننوردار باشننند کننه

حفظ همسر با ادراک احتمالي عدم تعهد راهاندازی ميشود .اگر

توسط ديگران انتخاب شوند در جذب و ماندن با همسنران خنود

اين رفتارها را در دو بعد منفي و مثبت در نظر بگيريم ،رفتارهنای

مشكالت کمتنری دارنند .توجنه بنه ظاهر،مهنارت در معاشنقه و
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 بننابر اينن افنرادی کنه.رفتارهای مثبت در حفظ همسر منيشنود

صفات شخصيتي مثبت باعث باال رفتن کيفيت زندگي زناشنويي

عملكرد بهتری در انتخاب همسر دارند برای حفنظ همسنر خنود

) به اين نتيجنه رسنيدند کنه از10(  آپوستولو و همكاران.ميشود

 و بنر اسناس اينن نتنايج از.رفتارهای منفي را به کار نمنيگيرنند

 يک نفر،هر پنج نفر يک نفر در پيدا کردن رابطه و از هر دو نفر

.امكانات خود بهره ميگيرند

 عملكننرد.در شننروع رابطننه وحفننظ رابطننه دارای مشننكل اسننت

استفاده از پرسشنامه خودگزارشدهي و عدم توجه به وضعيت

، شخصنيت، درک فنرد از ارزشنهای خنود، عزت نفنس،جنسي

 تحصيالت و طبقه اجتماعي و مذهب در- اجتماعي-اقتصادی

توجه به ظاهرو آراستگي و تالش برای انتخاب همسر از عواملي

 پيشنهاد ميشود در.اين پژوهش از محدوديتهای پژوهش بود

هستند که بر روی عملكرد انتخاب همسر و حفظ رابطه با همسنر

پژوهشهای آتي عالوه بر پرسشنامه از مصاحبه نيز استفاده شود

 بنه، افرادی که دارای عنزت نفنس بناال هسنتند.تاثيرگذار هستند

و با توجه به نقش فرهنگ و باورهای قوميو فرهنگي پيشنهاد

 از نظنر جنسني مشنكالت نعنوظ و،ظاهر خود اهميت منيدهنند

ميشود رابطه بين عملكرد زوج و ارزش همسر با توجه به عوامل

ارگاسم ندارند و به احتمال قوی در هنگام مواجه با عدم تعهد از

.قوميو فرهنگي مورد مطالعه قرار گيرد

داشتههای خود کمک ميگيرند و همين امر منجر بنه اسنتفاده از
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Abstract
Introduction: This study was conducted with the aim of explaining the
structural relationships of spouse-based behaviors based on the pathological
traits of personality: the mediating role of the spouse's value system and the
couple's performance.
Method: The present study method was correlational with the structural
model approach. From the statistical population of student couples in
Islamic Azad Universities, Research Sciences Branch and Roudehen
Branch, 378 samples were selected using the available method. The couple
responded. The research data were analyzed using path analysis and
structural model.
Results: The overall path coefficient between the pathological traits of
personality with positive behaviors of maintaining a negative spouse and
with negative behaviors of maintaining a positive spouse was significant at
the level of 0.01. The results also showed that the spouse's value system and
the couple's performance mediate the relationship between Spouse
Preservation Behaviors and the character's pathological traits.
Conclusion: By strengthening the value system of the spouse and the
performance of the spouse, the behaviors of maintaining the spouse and thus
marital satisfaction can be improved.
Keywords: Spouse Preservation Behaviors, Pathological personality traits,
Spouse value system, Couple performance
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