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مقاله اصلی

پیش بینی تحمل پریشانی بر اساس صفات تاریک شخصیت با میانجیگری
سبکهای دفاعی در مراجعین متأهل خواستار طالق
تاریخ دریافت -1400/10/13 :تاریخ پذیرش1400/11/27:

زهرا اخگری

1

حسین ابراهیمي مقدم
رحیم داوری

خالصه
*2

3

 1دانشجوی دکتری روانشناسي عمومي  ،گروه روانشناسي ،
واحد رودهن  ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،رودهن ،ایران.

 2دانشیار ،گروه روانشناسي  ،واحدرودهن  ،دانشگاه آزاد
اسالمي  ،رودهن  ،ایران( .نویسنده مسئول)

مقدمه :مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش میانجي سبک های دفاعي در رابطه بین صفات تاریک
شخصیت با تحمل پریشاني در مراجعین متأهل خواستار طالق انجام شد .روش مطالعه از نوع همبستگي
با تكیه بر معادالت ساختاری بود.
روش کار :جامعه پژوهش حاضر افراد متقاضي طالق بودند که به کلینیک های مشاوره خانواده تهران
در سال  1400مراجعه کرده بودند .با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 260 ،نفر انتخاب شدند
و به پرسشنامه های استاندارد پاسخ دادند .ابزار جمع آوری داده ها مقیاس تحمل پریشاني سیمونز و
گاهر ( ،)2005مقیاس صفات تاریک شخصیت جوناسون و وبستر ( )2010و مقیاس سبک های دفاعي

 3استادیار  ،گروه روانشناسي  ،واحدرودهن  ،دانشگاه آزاد

اندروز و همكاران ( ) 1993بود .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلیابي معادالت ساختاری

اسالمي  ،رودهن  ،ایران.

نشان داد ضریب مسیر اصلي بین صفات تاریک شخصیت با تحمل پریشاني در مدل معنادار است (0/01
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> .) Pضریب مسیر اصلي بین سه سبک دفاعي با تحمل پریشاني در مدل معنادار است (.)P> 0/05
همچنین ضریب مسیر اصلي بین صفات تاریک شخصیت با سبک دفاعي رشدنیافته به شكل مثبت و با
سبک دفاعي رشدیافته به شكل منفي در مدل معنادار است (.)P> 0/01
نتایج :نتیجه این مطالعه نشان داد سبکهای دفاعي رابطه بین دو متغیر صفات تاریک شخصیت و تحمل
پریشاني را میانجيگری ميکند.
نتیجهگیری :مي توان با استفاده از فنون روان درماني به مداخله در مشكالت شخصیت و اصالح سبک
های دفاعي در مشاوره های پیش از طالق پرداخت و با افزایش تحمل پریشاني ،موجب حفظ ساختار و
سالمت خانواده شد.
کلمات کلیدی :سبک های دفاعي ،صفات تاریک شخصیت ،تحمل پریشاني
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ها و د) توجه به هیجان های منفي و تداخل آن ها در

مقدمه

زندگي زناشویي به عنوان یک جنبه مهم از زندگي

عملكرد .پریشاني موجب مي شود که افراد زماني که با

خانوادگي به شمار مي رود و پایه گذار سالمت و بهزیستي

چالش های تهدیدکننده و فشارزا مواجه مي شوند ،نتوانند

افراد است ( .)1یكي از آسیب های مهم در زندگي

هیجان هایشان را به خوبي مدیریت و تنظیم کنند و درنتیجه

زناشویي پدیده طالق است که آن را مي توان فروپاشي

تحت تأثیر منفي هیجانات ناخوشایند قرار گیرند که این امر

مهمترین نهاد جامعه پذیری در جامعه انساني دانست ()2؛

موجب فرسودگي زناشویي شده و در درازمدت به قطع

پدیده ای که در جوامع امروزی با سرعت زیاد در حال

رابطه زناشویي مي انجامد ( .)6،7یكي دیگر از متغیرهای

افزایش است و آثار و پیامدهای عمیق اقتصادی ،اجتماعي،

موثر در روابط زناشویي که مي تواند موجب تعارضات

روانشناختي و قانوني بر مردان و زنان مطلقه و فرزندان آنان

ارتباطي زوج ها و درنتیجه طالق شود ،صفات تاریک

دارد ( .)3به نظر مي رسد یكي از عوامل مؤثر در شكل

شخصیت است .اصطالح شخصیت تاریک 3اولین بار

گیری طالق که در چگونگي پاسخگویي زوجین به حل

توسط پالوس و ویلیامز )2002( 4مطرح شد (به نقل از

اختالف هایشان نقش دارد ،مقدار ظرفیت آنها در تحمل

قمراني و همكاران .)7()1394 ،ویژگي هایي همچون

پریشاني باشد ( .)4پریشاني روانشناختي 1به حالت های

خودشیفتگي ،5جامعه ستیزی( 6ضد اجتماعي )7و

نگراني ،تشویش و تردید و فقدان تحمل پریشاني هیجاني

ماکیاولیسم 8که مجموعاّ تحت عنوان مدل سه تایي

اشاره دارد که با تأسي از خودکنترلي ،خویشتن داری،

شخصیت تاریک9شناخته مي شوند( .)8همگي به نوعي بر

خودفرمایي و ارتقای سالمت فكری و تنظیم هیجانات مي

شرارت اجتماعي ،سردی عاطفي ،دورویي ،پرخاشگری و

توان آن را کاهش داد ( .)5سیمونز و گاهر ()2005

لذتبردن از رنج دیگران تمرکز دارند .رایسون)2018(10

همچنین تحمل پریشاني 2را به عنوان توانایي ادراک شده

()9در پژوهشي رابطه بین صفات تاریک شخصیت و

خودگزارشي یک فرد برای تجربه و تحمل حالت های

هگزاکو را مورد بررسي قرار داد و به این نتیجه رسید که

هیجاني منفي تعریف کرده اند که ماهیتي چندبعدی دارد

بین متغیرهای صفات تاریک شخصیت و هگزاکو رابطه

و عبارتاند از الف) توانایي تحمل ،ب) ارزیابي وضعیت
هیجاني به عنوان قابل پذیرش ،ج) چگونگي تنظیم هیجان
1Psychological distress

6Psychopathy

2Distress tolerance

7Antisocial

3Dark personality

8Machiavellianism

4Paulhus, D. L., & Williams, K. M.

9Dark triad personality model

5Narcissism

10
Ryerson, M. K.
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معناداری وجود دارد .مدوویچ و پترویچ )10( )2015(1در

همكاران ( )19( )1399نیز در مطالعه خود نشان دادند

پژوهشي رابطه بین صفات تاریک شخصیت و هگزاکو را

صفات چهارگانه تاریک شخصیت در دو گروه دانش

مورد بررسي قرار داد و به این نتیجه رسید که بین متغیرهای

آموزان با نشانگان و بدون نشانگان افسردگي ،تفاوت معني

صفات تاریک شخصیت و هگزاکو رابطه معناداری وجود

داری وجود داشت .مطالعه آقاباالزاده ( )20نشان داد زنان

دارد .مطالعات نشان داده اند سه جنبه تاریک شخصیت مي

در معرض طالق نمرات بیشتری در صفات تاریک

توانند منجر به عدم رضایت زناشویي ( ،)11بي ثباتي ()12

شخصیت خودشیفتگي و جامعه ستیزی داشتند .یكي دیگر

و تعارض ( )13در رابطه زناشویي شده و با دلزدگي

از عواملي که در سازگاری در روابط بین فردی نقش دارد،

زناشویي ( )14رابطه دارد .در این بین ،بعد ماکیاولیسم و

مكانیزم ها و سبک های دفاعي است .بر اساس نظر فروید

ضداجتماعي سهم بیشتری در پیش بیني تعارضات ارتباطي

( )1986مكانیزم های دفاعي 3منابع ناهشیاری هستند که

زوجین داشتند .طبق نتایج پژوهش ( ،)15از میان مؤلفه های

ذهن برای حفاظت فرد از هیجانات ناهشیاری که توسط

شخصیت سه گانه تاریک شوهران ،مؤلفه های جامعه

منابع بیروني و دروني ایجاد مي شود ،استفاده مي کند ()21

ستیزی و ماکیاولي به صورت مثبت دلزدگي زناشویي زنان

و هدف آنها حفظ احساس امنیت رواني به وسیله ایجاد

را پیش بیني مي کنند .بنابر پژوهش شفیعي و قمراني (،)14

تحریف شناختي و محدود کردن تجارب هشیار هیجان

خودشیفتگي بیشترین سهم را در پیش بیني دلزدگي

های منفي است ( .)22مكانیزمهای دفاعي در صورت

جسماني و دلزدگي رواني داشت و نمره کل شخصیت

ناسازگارانه بودن موجب آشفتگي در سیستم هیجاني فرد

تاریک ،بهترین پیش بیني کننده دلزدگي عاطفي بود.

مي شوند و شناخت نقش آن در سطح هیجان مثبتي که

مطالعات همچنین نشان داده اند ،صفات تاریک شخصیت

زوجین در ارتباط یا یكدیگر تجربه مي کنند ،مسیری به

عاطفه منفي و ادراک خطر را پیش بیني مي کنند (.)16

سوی شناخت رضایت زناشویي آنان مي گشاید ()23

یحیائي و همكاران ( )17در مطالعه خود دریافتند هر سه

مكانیزمهای دفاعي دارای دو ویژگي مشترک هستند؛ همه

صفت تاریک شخصیت ماکیاولیسم ،خودشیفته و جامعه

آنها ،واقعیت را تحریف یا انكار ميکنند و فعالیتشان به

ستیزی با مشكالت بین فردی رابطه مثبت و معناداری

صورت ناهشیاراست .اندروز4و همكاران ( )24( )1993بر

دارند .در پرواز و چلبیانلو ( )18( )1399صفات

اساس طبقهبندی سلسله مراتبي وایالنت )1976( 5از

خودشیفتگي و ماکیاولیسم پیش بیني کننده استرس ادراک

مكانیزمهای دفاعي ،بیست مكانیزم را به سه سبک دفاعي

شده و عالئم افسردگي در دانشجویان بودند .میكائیلي و

رشدیافته ،رشدنایافته و روانآزرده تقسیم کردند .سبک

1Mededovic, J., & Petrovic, B.

4Andrews, G.

2Freud

5Vaillant, G. E.

3Defense mechanisms

6Defense Style

2

6
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دفاعي رشدیافته ،شیوه های مواجهه انطباقي ،بهنجار و

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویي به این سوال بود که آیا

کارآمد است که شامل واالیش ،شوخ طبعي ،پیش بیني و

صفات تاریک شخصیت با میانجي گری سبک های

فرونشاني است .سبک دفاعي روانآزرده ،شیوه های

دفاعي مي توانند تحمل پریشاني را در زوجین خواستار

مواجه ای غیرانطباقي و ناکارآمد است که شامل

طالق پیش بیني کنند .بر مبنای این پرسش ،فرضیه مورد

نوعدوستي کاذب ،واکنش متضاد ،آرمانيسازی و ابطال

بررسي در مطالعه حاضر این بود :انواع سبک های دفاعي

مي باشد و سبک دفاعي رشدنایافته ،مانند سبک دفاعي

در رابطه بین صفات تاریک شخصیت با تحمل پریشاني در

روانآزرده ،شیوههای مواجهای غیرانطباقي و ناکارآمد

مراجعین متأهل خواستار طالق نقش میانجي دارند.

است که شامل دلیلتراشي ،فرافكني ،انكار ،دوپارگي،
بدنيسازی ،جابجایي ،مجزاسازی ،ناارزنده سازی،
عمليسازی ،خیالپردازی اوتیستیک ،تفرق و پرخاشگری
منفعالنه است ( )25مطالعات نشان داده اند مكانیزم ها و
سبک های دفاعي سازش یافته با پیامدهای سالمت
جسماني و رواني در ارتباط بوده و مكانیزم ها و سبک های
دفاعي سازش نایافته با بسیاری از شاخص های منفي
سالمت مانند افسردگي مرتبط اند( .)26،27،28با توجه به
اینكه خانواده یكي از رکن های اصلي جامعه بشمار مي
رود و دستیابي به جامعه سالم آشكارا در گرو خانواده سالم
است و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری اجزای
آن از سالمت رواني و داشتن رابطه های مطلوب با یكدیگر
است ،از این رو ،سالم سازی اعضای خانواده و روابط آنها
با سایز اعضای خانواده ،بي گمان اثرات مثبتي را بر جامعه
خواهد داشت .از سویي دیگر ،سیر صعودی آمار طالق و
وجود تعارضات و آشفتگي های روابط زوجین ،انگیزه
محققان برای یافتن عوامل موثر و راه کارهای مناسب
جهت مقابله با این معضل است .از آن جا که هر یک از
زوجین با صفات شخصیتي متفاوتي وارد زندگي زناشویي
مي شوند و به تبع آن سبک دفاعي متفاوتي نیز دارند،

روش
روش مطالعه حاضر ،همبستگي با تكیه بر معادالت
ساختاری بود .جامعه پژوهش حاضر افراد متقاضي طالق
بودند که به کلینیک های مشاوره خانواده تهران در سال
 1400مراجعه کرده بودند .بدین ترتیب  260نفر ( 192زن
و  68مرد) از افراد متاهلي که متقاضي طالق بودند و در
بهار  1400به کلینیک مشاوره دکتر حسین ابراهیمي مقدم
و کلینیک افق سالمت مراجعه کرده بودند به روش نمونه
گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های استاندارد
مورد نظر با توجه به محدودیت های بیماری کرونا ،بخشي
به صورت دستي و بخش دیگر به صورت اینترنتي با کسب
اجازه و موافقت مراجعان ،در اختیار آن ها قرار گرفت و
تكمیل شد.
مقیاس تحمل پریشانی :این مقیاس ،یک پرسشنامه
خودسنجي است که به وسیله سیمونز و گاهر در سال 2005
تهیه شده است .گویه های این مقیاس ،تحمل پریشاني را
بر اساس توانمندی های فرد برای تحمل پریشاني هیجاني،
ارزیابي ذهني پریشاني ،میزان توجه به هیجان های منفي در
صورت وقوع و اقدام های تنظیم کننده برای تحمل
پریشاني ارزیابي مي کنند .این مقیاس شامل  15پرسش و
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چهار خرده مقیاس تحمل 1،جذب 2،ارزیابي 3و تنظیم

4
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اعتبار بازآزمایي این پرسشنامه را نیز  0/79گزارش کردند.

است .خردهمقیاس تحمل ،به تحمل پریشاني هیجاني اشاره

نتایج تحلیل عاملي تأییدی در مطالعه حاضر نشان دهنده

دارد و با سؤاالت  5 ،3 ،1اندازه گیری مي شود.

ساختار عاملي قابل قبولي برای این پرسشنامه بود .در مطالعه

خردهمقیاس جذب ،به جذب شدن به وسیله هیجانات منفي

حاضر ،میزان آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های

اشاره دارد و با سؤاالت  15 ،4 ،2اندازه گیری مي شود.

تحمل ،جذب ،ارزیابي و تنظیم به ترتیب ،0/78 ،0/73

خردهمقیاس ارزیابي ،به برآورد ذهني پریشاني اشاره دارد

 0/83و  0/77به دست آمد که نشان از پایایي مناسب

و با سؤاالت  12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6اندازه گیری مي شود.

پرسشنامه دارد.

همچنین خردهمقیاس تنظیم ،به تنظیم تالش ها برای تسكین

مقیاس صفات تاریک شخصیت :این پرسشنامه

پریشاني اشاره دارد و با سؤاالت  14 ،13 ،8اندازه گیری

توسط جوناسون و وبستر )29( 5طراحي شده است و

مي شود .گویه های این مقیاس بر اساس مقیاس پنج درجه

مشتمل بر  12ماده مي باشد .پاسخ به هر سوال براساس یک

ای لیكرت نمره گذاری مي شوند؛ به طوری که از کامال

مقیاس لیكرت سه درجه ای و در دامنه ای از ( 1اصال مرا

موافق (نمره  )1تا کامال مخالف (نمره  )5را شامل مي شود.

توصیف نمي کند) تا ( 3کامال مرا توصیف مي کند) نمره

این شیوه نمره گذاری برای سؤال  6به صورت معكوس

گذاری مي شود .این مقیاس شامل سه خرده مقیاس

است .نمره های باال در این مقیاس نشان دهنده تحمل

ماکیاولیسم (سواالت  1تا  ،)4جامعه ستیزی (سواالت  5تا

پریشاني باال و تجربه پریشاني هیجاني کم است .سیمونز و

 )8و خودشیفتگي (سواالت  9تا  )12مي باشد .جوناسون و

گاهر ( )2005ضرایب آلفا برای این مقیاس را به ترتیب

وبستر ( )2010اعتبار آزمون را به روش همساني دروني

 0/82 ،0/72و  0/70و برای کل مقیاس  0/82را گزارش

(آلفای کرونباخ)  0/83گزارش کردند .همچنین اعتبار آن

کرده اند ،آن ها همچنین گزارش کرده اند که این

را به روش بازآزمایي  0/76تا  0/83گزارش کردند .حاجلو

پرسشنامه دارای روایي مالکي و همگرای اولیه خوبي

و همكاران ( )30( )1395اعتبار خرده مقیاس های

است .در مطالعه امین الرعایا و همكاران ( )1395میزان

ماکیاولیسم ،جامعه ستیزی و خودشیفتگي را به روش

آلفای کرونباخ برای این خرده مقیاس های تحمل ،جذب،

همساني دروني به ترتیب  0/63 ،0/74و  0/83گزارش

ارزیابي و تنظیم به ترتیب  0/77 ،0/69 ،0/71و  0/73و برای

کردند .رابطه نمره کل با هر ماده  0/42تا  0/90بوده است.

کل مقیاس  0/82برآورد شده است .عزیزی و همكاران

آنها همچنین نشان دادند که این آزمون از روایي محتوایي

( )1389نیز مقدار آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/67و

و سازه مناسب برخوردار مي باشد .سرانجام ،آنها ساختار

1Tolerance

4Regulation

2Absorption

5Jonason, P. K., & Webster, G. D.

3Appraisal
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سه عاملي این پرسشنامه را تكرار کردند .در مطالعه حاضر،

تا  0/92و برای سبک روانآزرده از  0/79تا  0/91به دست

میزان آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های ماکیاولیستي،

آمد ( .)32در مطالعه حاضر ،میزان آلفای کرونباخ برای

سایكوپاتي و خودشیفتگي به ترتیب  0/64 ،0/82و  0/90به

خرده مقیاس های سبک دفاعي رشدیافته ،روانآزرده و

دست آمد که نشان از پایایي مناسب پرسشنامه دارد.

رشدنایافته به ترتیب  0/53 ،0/73و  0/79به دست آمد که

مقیاس سبک های دفاعی :این مقیاس ،یک

نشان از پایایي مناسب پرسشنامه دارد.

پرسشنامه  40ماده ای است که توسط اندروز و همكاران

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلیابي

( )1993ساخته شد .این پرسشنامه در مقیاس پنج درجه ای

معادالت ساختاری با نرم افزار ایموس 1نسخه  24صورت

لیكرت (از کامال مخالفم با نمره  1و کامال موافقم با نمره

گرفت.

 )5مي باشد که بیست مكانیزم دفاعي را برحسب سه
سبک دفاعي رشدیافته ،روانآزرده و رشدنایافته مي
سنجد .ضریب آلفای کرونباخ برای هریک ازخرده
مقیاس های سبک های دفاعي رضایت بخش توصیف
شده است ( )24ویژگي های روانسنجي نسخة فارسي
پرسشنامة سبک های دفاعي در چندین پژوهش ،در نمونه
های بیمار و بهنجار بررسي و تایید شده است ( .)31در
این پژوهش ها ،ضرایب آلفای کرونباخ برای سبک
رشدیافته از  0/83تا  ،0/94برای سبک رشد نایافته از 0/81

نتایج
حجم نمونه نهایي تحقیق حاضر شامل  260نفر( 192زن
و  68مرد) بود .از لحاظ سني اکثریت با طبقه سني 36-31
سال بود( 18/5درصد) .از لحاظ مدت زمان زندگي متاهلي
نیز اکثر اعضای نمونه بین پنج الي پانزده سال زندگي
مشترک داشتند(حدود  53درصد) .در جدول شماره 1
شاخصهای توصیفي متغیرهای اصلي پژوهش همراه با
مولفههای تشكیل دهنده آنها ارائه شده است.

جدول  .1شاخص های توصیفي متغیرهای اصلي پژوهش و مولفه های تشكیل دهنده آنها
متغیر

تحمل پریشاني

صفات شخصیت

مولفه

میانگین

انحراف معیار

کجي

کشیدگي

حداقل

حداکثر

تحمل

6/45

2/854

0/549

-/321

3

15

جذب

6/81

3/209

0/419

-0/927

3

15

ارزیابي

19/18

5/364

-0/131

-/982

9

30

تنظیم

6/53

2/540

0/482

-0/205

3

14

نمره کل

38/97

11/615

0/111

-0/721

19

71

ماکیاولیستي

13/73

8/885

0/891

0/025

4

36

سایكوپاتي

15/57

6/712

0/371

-0/559

4

31

1AMOS
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مكانسیم دفاعي

زهرا اخگری و همكاران

خودشیفته

24/82

8/906

-0/710

-0/534

4

36

نمره کل

54/12

20/148

0/06

-0/668

14

94

رشدنایافته

125/45

11/654

-0/602

-0/286

56

169

رشدیافته

38/96

11/654

-/097

-0/969

16

65

روان آزرده

40/42

10/102

0/808

0/831

17

72

دادههای جدول شماره  1نشان ميدهد که میانگین
نمره کل تحمل پریشاني برابر با  38/97با انحراف
معیار 11/61است .دامنه تغییرات متغیر نیز بین  19الي
 71قرار دارد .شاخصهای کجي و کشیدگي نیز در

دامنه بین  +1تا  -1قرار دارند این امر نشان ميدهد که
توزیع متغیرها نرمال است .در جدول شماره  2ماتریس
ضرایب همبستگي پیرسون بین متغیرهای اصلي پژوهش
و معناداری آنها در داخل پرانتز ارائه شده است.

جدول  .2ماتریس ضرایب همبستگي پیرسون بین متغیرهای اصلي پژوهش()n=260
متغیرها

()1

()1صفات شخصیت

1

()2رشدنایافته

(0/518)0/001

1

()3رشدیافته

(0/392)0/001

(-0/217)0/013

1

(0/126)0/152

(0/250)0/004

1

(-0/605)0/001

(0/387)0/001

(-0/211)0/016

()4روان آزرده
()5تحمل پریشاني

()2

(-0/125)0/155
(-0/563)0/001

()3

()4

()5

1

براساس ضرایب همبستگي گزارش شده در ماتریس

فرضیه پژوهش :انواع سبک های دفاعي در رابطه بین

فوق(جدول شماره  ،)2بجز دو ضریب همبستگي ،رابطه

صفات تاریک شخصیت با تحمل پریشاني در مراجعین

بقیه متغیرها با یكدیگر در سطح  0/05یا  0/01معنادار

متأهل خواستار طالق نقش میانجي دارند.

هستند .شدت ضریب همبستگي طبق طبقهبندی انجام

جهت بررسي فرضیه پژوهش ،از روش مدل یابي

شده( =0/10 -0/29کوچک=0/30-0/49 ،متوسط-1 ،

معادالت ساختاری با روش بیشینه درست نمایي1استفاده

=0/50بزرگ) در حد کم و متوسط قرار دارند.

شد .قبل از استفاده از این روش آماری ،پیش فرضهای
آن به شرح زیر بررسي شدند .پیش فرض نرمال بودن

1Maximum likelihood
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تک متغیری دادهها با استفاده از شاخص های کجي و

فرض عدم هم خطي بودن ،بررسي ماتریس های

کشیدگي بررسي شدند .همانگونه که در بخش آمار

همبستگي در این پژوهش نشان داد که ضرایب بین

توصیفي و در جداول مربوط به متغیرهای اصلي پژوهش

متغیرها از  0/60باالتر نیست ،بنابراین احتمال هم خطي

بیان شد میزان هر دو شاخص در محدوده  +1الي  -1قرار

بودن بین متغیرها وجود ندارد .پس از بررسي و تایید

داشتند .برای بررسي پیش فرض نرمال بودن چند متغیری

وجود مفروضه های مدل معادالت ساختاری ،مدل

دادهها از شاخص استاندارد شده مردیا 1استفاده شد.

مفروض پژوهش به شرح زیر مورد برازش قرار گرفت.

مقدار این شاخص کمتر از سه بود .در خصوص پیش

شكل .1مدل مفروض پژوهش با حضور متغیر میانجي در حالت بتای استاندارد

در جدول شماره  3شاخصهای برازش مدل ارائه شده است.
جدول  .3شاخصهای برازندگي مدل ساختاری پژوهش
شاخصهای برازندگي

)(2

df

2/df

RMSEA

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

مدل اولیه

62/87

24

2/62

0/079

0/955

0/897

0/972

0/944

0/971

مقدار قابل قبول

نزدیک به صفر

-

زیر 3

>0/08

<0/90

<0/80

<0/90

<0/90

<0/90

1Mardia value

زهرا اخگری و همكاران
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ضرایب موجود در مدل به صورت تک به تک مورد

شاخصهای برازندگي مدل پژوهش در جدول

آزمون قرار گرفتند.

شماره  3نشان ميدهد که همه شاخص های برازش در

در جدول زیر معناداری ضرایب مسیر رابطه بین

دامنه مورد قبول قرار دارند .بنابراین برازش مدل تحقیق

متغیرهای مدل ،ارائه شده است:

تایید ميشود .پس از تایید برازش کلي مدل ،معناداری

جدول  .4معناداری ضرایب غیراستاندارد مستقیم بین متغیرهای مطرح شده در فرضیه اختصاصي اول
از سازه

به

سازه

بتای

بتای

خطا

نسبت بحراني

استانداردβ

سطح معناداری

غیراستانداردb

()S.E

()C.R

p

صفات شخصیت



تحمل پریشاني

-0/358

-0/128

0/024

-0/278

0/001

رشدنیافته



تحمل پریشاني

-0/408

-0/043

0/006

-7/789

0/001

رشدیافته



تحمل پریشاني

0/286

0/065

0/01

6/502

0/001

روان آزرده



تحمل پریشاني

-0/175

-0/046

0/01

-4/665

0/001

صفات شخصیت



رشدنیافته

0/603

2/038

0/227

8/96

0/001

صفات شخصیت



رشدیافته

-0/447

-0/705

0/107

-6/604

0/001

صفات شخصیت



روان آزرده

-0/07

-0/096

0/094

-1/017

0/309

همانگونه که از دادههای جدول  4مشاهده مي شود.
ضریب مسیر اصلي بین صفات شخصیت با تحمل
پریشاني در مدل در سطح  0/01معنادار هست .بنابراین
یک رابطه منفي و معناداری بین این دو متغیر وجود دارد.
ضریب مسیر اصلي بین سه سبک دفاعي با تحمل
پریشاني در مدل در سطح  0/05معنادار هست .دو سبک
دفاعي رشدنیافته و روان آزرده به شكل منفي و سبک
رشدیافته به شكل مثبت با تحمل پریشاني ارتباط دارند.

همچنین ضریب مسیر اصلي بین صفات شخصیت با
سبک دفاعي رشدنیافته به شكل مثبت و با سبک دفاعي
رشدیافته به شكل منفي در مدل در سطح  0/01معنادار
هست .اما ضریب مسیر بین صفات شخصیت با سبک
روان آزرده از لحاظ آماری معنادار نیست.
برای بررسي فرضیه پژوهشي ضرایب مستقیم،
غیرمستقیم و کل بین متغیرها از طریق روش بوت
استراپ( 1خودگردان سازی) محاسبه شد .در جدول
شماره  5ضرایب استاندارد مستقیم ،غیرمستقیم و کل بین
سازه ها ارائه شده است.

1Bootstrapping
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جدول  .5اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و کلي متغیر های مستقل پژوهش بر متغیر وابسته در مدل میانجي
از سازه

از طریق متغیر میانجي

به سازه

صفات شخصیت

سبک های دفاعي

تحمل پریشاني

ضریب مسیر بین این دو سازه در مدل میانجي
همانگونه که در جدول شماره  5مشخص است برابر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

(مقدار )sig

(مقدار )sig

(مقدار )sig

)0/013(-0/358

)0/002(-0/362

)0/009(-0/720

این دو سازه در مدل اثرات مستقیم و پس از حذف
متغیرهای میانجي نشان داده شده است.

 -0/358است .در شكل زیر مقدار ضریب مسیر بین

شكل  .2ضرایب مسیر در مدل اثرات مستقیم

مقدار ضریب مسیر در مدل اثرات مستقیم همانگونه

بحث و نتیجه گیری

که در شكل شماره  2مشخص است برابر  -0/73است.

مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش میانجي سبک

نسبت بحراني این ضریب برابر  -10/21بوده و در سطح

های دفاعي در رابطه بین صفات تاریک شخصیت با

 0/001معنادار است .بطور کلي با افزودن متغیر میانجي

تحمل پریشاني در مراجعین متأهل خواستار طالق انجام

سبکهای دفاعي مقدار ضریب مسیر بین دو سازه

شد .یافته های این مطالعه نشان داد سبکهای دفاعي

صفات تاریک شخصیت و تحمل پریشاني از  -0/73به

رابطه بین این دو متغیر را به صورت جزیي میانجيگری

 -0/35تغییر پیدا ميکند اما معناداری خود را حفظ مي-

ميکند .یافته ها همچنین بیانگر این بود که بین صفات

کند .در این شرایط استنباط ميشود که سبکهای

تاریک شخصیت و تحمل پریشاني رابطه وجود دارد.

دفاعي رابطه بین این دو متغیر را به صورت جزیي

این یافته همسو با مطالعه هاردین و همكاران (،)16

میانجيگری ميکند.

یحیائي و همكاران ( ،)17پرواز و چلبیانلو ( )18و
میكائیلي و همكاران ( )19بود که نشان دادند صفات

زهرا اخگری و همكاران
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تاریک شخصیت پیش بیني کننده عاطفه منفي ،ادراک

اضطراب و آگاهي از خطرهای دروني و بیروني حمایت

خطر ،مشكالت بین فردی ،استرس و افسردگي هستند.

ميکنند .این مكانیزمها واسطه بین واکنش فرد به

این یافته همچنین با مطالعه آقاباالزاده ( )20همخوان

تعارضهای هیجاني و عوامل تنشزای دروني و بیروني

است که نشان داد زنان در معرض طالق نمرات بیشتری

هستند .در واقع (خود) با درنظر داشتن اصل واقعیت

در صفات تاریک شخصیت خودشیفتگي و جامعه

(حقایق بیرون و محیط) خواستههای آنها را با استفاده از

ستیزی داشتند .در همین راستا ،یوسال( ،)11یو و

مكانیزمهای دفاعي کنترل و در مسیر درست که برای

همكاران ( )12هوران و همكاران ( )13و شفیعي و

فراخود نیز قابل قبول باشد ،هدایت ميکند .آنها ابزاری

قمراني ( )14نشان دادند جنبه های تاریک شخصیت

در دست خود هستند ،تا خود ،بتواند جلوی خواستههای

متغیرهایي همچون عدم رضایت زناشویي ،بي ثباتي،

بيپایان غریزه محور و بيمنطق نهاد را بگیرد و در عین

تعارض و دلزدگي را در رابطه زناشویي پیش بیني مي

حال با توجه به واقعیت و اخالق ،خواسته های نهاد را

کنند .در تبیین این یافته مي توان گفت صفات تاریک

بصورت معقول و جامعه پسند برآورده سازد .اگر این

شخصیت ویژگيهای مشترکي مانند ناسازگاری،

مكانیسمها نباشد ،نهاد (غرایز) ،خود را مغلوب ساخته و

سنگدلي ،فریبکاری ،خودمحوری ،فقدان صداقت و

شخصیت فرد در هم ميشكند و فرد را دچار پریشاني

فروتني و گرایش به بهرهکشي بینفردی دارند .این

روان شناختي مي کند .در واقع مكانیزمهای دفاعي،

صفات ،موجب کاهش همدلي و افزایش تعارضات

احساسات ،افكار یا رفتارهای الگوشدهای هستند که

زناشویي و درنتیجه کاهش تحمل پریشاني در افراد شده

نسبتاً غیرارادی بوده و در پاسخ به ادراک خطر برانگیخته

و آن ها را به سمت تصمیم برای طالق سوق مي دهد .از

ميشوند .آنها نوعي فرآیند ذهني یا سبک مقابلهای

این رو بین صفات تاریک شخصیت و تحمل پریشاني

هستند که منجر به ظهور واکنشهای روانشناختي

در جامعه مطالعه حاضر رابطه معنادار مشاهده شد .یافته

خودکار شده تا تحمل فرد را در برابر پریشاني روان

های این مطالعه نشان داد بین سبک های دفاعي و تحمل

شناختي افزایش داده و از او در برابر پریشاني های روان

پریشاني رابطه وجود دارد .این یافته همسو با مطالعه

شناختي محافظت کنند.

سیوکا و همكاران) ،فانگ و همكاران و زاراش و

در یک جمع بندی کلي ،یافته های این مطالعه نشان

الكلیت بود( .)26،27،28مبني بر اینكه سبک های

داد سبکهای دفاعي در رابطه بین صفات تاریک

دفاعي سازش یافته با پیامدهای سالمت رواني در ارتباط

شخصیت و تحمل پریشاني نقش میانجي دارد؛ به

و سبک های دفاعي سازش نایافته با بسیاری از شاخص

طوریكه صفات تاریک شخصیت سبب کاهش رشد

های منفي سالمت مرتبط اند .در تبیین این یافته مي توان

یافتگي در سبک دفاعي فرد مي شود و با تاثیر بر روی

گفت مكانیزمها و سبک های دفاعي ،فرایندهای

سبک های دفاعي فرد مي تواند میزان تحمل پریشاني او

خودکارآمد روانشناختي هستند که از افراد در برابر

را پیش بیني کند .از این یافته مي توان در مشاوره های
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پیش از طالق بدین صورت سود برد که با استفاده از
فنون روان درماني به مداخله در مشكالت شخصیت و
اصالح سبک های دفاعي پرداخت .همچنین ،از این یافته

تقدیر و تشکر

مي توان در مشاوره پیش از ازدواج استفاده کرد و با

"این مقاله مستخرج از رساله دکترای تخصصي نویسنده

سنجش صفات تاریک شخصیت در مراجعین ،سبک

اول در واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رودهن

های دفاعي و در نتیجه میزان تحمل پریشاني آن ها را در

،ایران

ميباشد".

و

دارای

کد

اخالق

رابطه زناشویي آینده تخمین زد .از جمله محدودیت

 IR.IAU.TNB.REC.1400.037از کمیته

های این پژوهش این است که حجم نمونه برای تعمیم

اخالق دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ميباشد.

نتایج کم بود زیرا جامعه هدف ،تنها افراد متاهلي را

در پایان از تمامي شرکتکنندگان در این پژوهش

شامل مي شدند که متقاضي طالق بودند .همچنین شیوع

کمال تشكر و قدرداني را داریم.

بیماری کرونا ،جمع آوری داده ها را برای محقق با
دشواری هایي همراه ساخت .در پي تایید فرضیه پژوهش

تعارض در منافع

پیشنهاد مي گردد این مدل ساختاری در نمونه بزرگتری

نویسندگان اظهار مي دارند هیچ گونه تعارض منافعي در

انجام پذیرد ،همچنین مي توان متغیر جنسیت را در

مورد این مقاله وجود ندارد.

پژوهش های آینده به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر
گرفت و نقش آن را سنجید.
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the mediating role of
defense styles in the relationship between dark personality traits and distress
tolerance in married clients seeking divorce.
Methods: The study method was correlation based on structural equations.
The present study population was divorce applicants who had referred to
Tehran family counseling clinics in 1400. Using the available sampling
method, 260 people were selected and answered the standard questionnaires.
Data collection tools were Simmons & Gahr (2005) Distress Tolerance Scale,
Johnson & Webster (2010) Dark Personality Traits Scale, and Andrews et al.
(1993) Defense Styles Scale. Data analysis using structural equation modeling
method showed that the main path coefficient between dark personality traits
with distress tolerance in the model is significant (P <0.01).
Results: The coefficient of the main path between the three defensive styles
with distress tolerance in the model is significant (P <0.05). Also, the
coefficient of the main path between dark personality traits with immature
defense style is positive and with negative defense style is negative in the
model (P <0.01).
Conclusion: The results of this study showed that defense styles mediate the
relationship between the two variables of dark personality traits and distress
tolerance. Psychotherapy techniques can be used to intervene in personality
problems and modify defense styles in pre-divorce counseling, and by
increasing the tolerance of distress, to maintain the structure and health of the
family.
Keywords: Defense styles, dark personality traits, Distress tolerance

