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هدف گیری آن سهم دارند. است و عوامل متعددی در شکل های اخیرها در دههترین معضالت خانوادهدلزدگی زناشویی یکی از مهم :چکیده

وش پژوهش ربینی دلزدگی زناشویی زوجین بود. های جنسیتی در پیشتمایزیافتگی و نقش، ابعاد تاریک شخصیتپژوهش حاضر بررسی نقش 

، پرسشنامه (D3S) انه تاریک شخصیتگاپرسشنامه سه وانتخاب شدند  (متاهل زن 83مرد و  926)نفر  292تعداد . حاضر توصیفی همبستگی بود

نشان داد پژوهش نتایج . تکمیل کردند را (MBS) شوییپرسشنامه دلزدگی زناو  (BSRI) پرسشنامه نقش جنسیتی ،(DSS) تمایزیافتگی خود

ابعاد ن بی برای زنان، نتایج پژوهش حاضر مشخص ساخت بین تمایزیافتگی مردان و دلزدگی زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین

زنانگی و مطلوبیت اجتماعی به همچنین و  وجود دارددلزدگی زناشویی رابطه مثبت معنادار  وستیزی تاریک شخصیتی ماکیاولیسم و جامعه

لوبیت که تمایزیافتگی، مردانگی و مط نشان دادای منفی و معنادار با دلزدگی زناشویی همبسته بود. نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه نیز گونه

ی تاریک شخصیت ابعاد. در مورد زنان نیز دارندبینی دلزدگی زناشویی مردان ی در پیشهای جنسیتی( سهم معنادارهای نقشلفهؤ)م اجتماعی

ا ارائه بتوان گفت که دست آمده میبه بر اساس نتایجبینی کرد. را پیش دلزدگی زناشویی ،ای معنادارستیزی به گونهماکیاولیسم و جامعه

 توان از میزان دلزدگی زناشویی در بینمی ،های شخصیتیهای جنسیتی و برخی ویژگینقشهای الزم در زمینه ارتقاء خودتمایزیافتگی و آموزش

 زوجین کاست.

 یهای جنسیتی، دلزدگی زناشویشخصیت تاریک، تمایزیافتگی، نقش :های کلیدیواژه
Abstract: Marital burnout has been one of the most important problems for families in recent decades, and many factors 
contribute to its formation. The purpose of this study was to investigate the role of dark personality, self-differentiation 
and gender roles in prediction marital burnout. This research was a descriptive-correlational study. 210 married people 
(126 men and 84 women) selected and completed the questionnaires of dark triad personality (D3S), self-differentiation 
questionnaire (DSS), gender roles questionnaire (BSRI) and marital burnout questionnaire (MBS). The results showed 
that there is a negative and significant relationship between men’s differentiation and marital burnout. In the case of 
women, the results showed that there is a positive and significant relationship between Machiavellianism and 
psychopathy with marital burnout also femininity and androgyny was negatively and significantly correlated with 
marital burnout. The results of multiple regression analysis also indicated that self-differentiation, masculinity and 
androgyny (components of gender roles) had a significant role in predicting men’s marital burnout. In the case of 
women, Machiavellianism and psychopathy had a significant role in predicting women’s marital burnout. Based on the 
results, it can be said that by providing the necessary training in the field of promoting self-differentiation and gender 
roles and some personality traits, the rate of marital boredom among couples can be reduced. 
Keywords: dark personality, self-differentiation, gender roles, marital burnout 
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 مقدمه
مهمترین تصمیم زندگی هر فردی است و با  9ازدواج

)لی،  را همراه دارد 3و دلزدگی 3هاتنش ،2هاتعارض ،خود

ای به علت مجموعه 6دلزدگی زناشویی(. 2222کائو، فانگ و

و  0و تفکرات غیرمنطقی 6گرایانهاز توقعات غیرواقع

کند. برخالف عقیده اغلب زندگی بروز می 8هاینشیبفرازو

شود، میاستفاده  92درمانیکه در زوج 1رویکردهای بالینی

در یک یا هر دو نفر  99ها به علت وجود اشکالدلزدگی زوج

است و  93تدریجیروند یک ،92دلزدگی از عشق بلکه نیست

و  93کند. درواقع صمیمیتطور ناگهانی بروز میندرت به به

به همراه آن خستگی بازد و تدریج رنگ می عشق به

شود که در شدیدترین نوع آن دلزدگی عارض می 96عمومی

 ،برنشتاینو  )برنشتاینبرابر است  96با فروپاشی رابطه

عنوان (. دلزدگی به9382پور، جانی و کمالتوزنده /9116

کاهش و  98، زوال شخصیت90نشانگان فرسودگی عاطفی

های ناشی از تنششده است و  تعریف 91فضیلت شخصی

ار قر تأثیرکه به لحاظ احساسی فرد را تحت  مداومی است

محققان، دلزدگی فقدان  . به باور(2223)پاینز، دهد می

است که شامل کاهش توجه  22تدریجی دلبستگی عاطفی

 23افزایش احساس دلسردی ،22بیگانگی عاطفی، 29به همسر

( 9است و سه مرحله:  23تفاوتی نسبت به همسرو بی

امیدی و دلزدگی، بین نا( ما2 26سرخوردگی و ناامیدی

 شودرا شامل می 20تفاوتی( دلسردی و بی3و  26تنفرخشم و 

 .(2299)مازارانتانی، 

                                                           
1. marriage 

2. conflicts 

3. tension 

4. burnout 

5. marital burnout 

6. unrealistic expectations 

7. illogical thought 

8 .ups and downs 

9. clinical approaches 

10. couple therapy 

11. difficulty 

12. love 

13. gradual 

14. intimacy 

15. general exhastion 

16. relationship breakdown 

17. emotional burnout 

18. depersonalization 

19. personal superriority 

 یک هر و استرد ف دو پیوند ازدواج، و زناشویی همچنین رابطه

 ترکمش زندگی به شخصیتیو  تحولی پیشینه با همسران از

 یتکیف تواندمی متعدد درونی و بیرونی عوامل و گذارندمیقدم 

 )نورهیاتی، فاتوراچمن وقرار دهد  تأثیرتحت را  زناشویی رابطه

های مختلف شخصیتی در ویژگیرسد نظر میبه .(2291هلمی، 

افراد و نحوه نگرش آنها به لحظات خوب و ناخوشایند زندگی 

 میزان دلزدگی زناشویی ایجاد کند.نتایج متفاوتی را در تواند می

های شتر مطالعات در زمینه ویژگیهای اخیر بیدر سال

، 21پذیری، انعطاف28شخصیت بر پنج عامل بزرگ شخصیت

و  32پذیری، توافق39گراییبرون ،32باوجدان بودن

سان متمرکز است. اما در دهه اخیر روانشنا 33رنجورخوییروان

 33تاریک شخصیت هایشخصیت، توجه خود را به ویژگی

. (2292؛ جوناسون و کاواناق، 2296)یوسال، اندمتمرکز نموده

و  36، خودشیفتگی36هایی همچون ماکیاولیویژگی

تحت عنوان شخصیت تاریک  که مجموعا 30ستیزیجامعه

در  (9316شفیعی و قمرانی ). (2296بک، ) شوندشناخته می

که خودشیفتگی خود به این نتیجه دست یافتند  پژوهش

را  بیشترین سهم لفه شخصیت تاریک،نوان یکی از سه مؤعبه

 کل شخصیتبینی دلزدگی جسمانی دارد و نمره پیش در

ی عاطفی کننده دلزدگبینیتاریک بعد از شکفتگی بهترین پیش

 (9316زاد و عبدی )برهانی ، در پژوهش دیگریهمچنین  است.

بین شخصیت تاریک و صمیمیت زناشویی  مشخص ساختند

رابطه معکوس وجود دارد و هر یک از ابعاد تاریک شخصیت بر 

20. affective attachment 

21. reduced attention to spouse 

22. emotional alienation 

23. increased despair feeling 

24. indifference to spouse 

25. disappointment and frustration 

26. between frustration and burnout, anger and hatred 

27. disappointment and indifference 

28. big five personality factors 

29. flexiility 

30. conscientiousness 

31. extroversion 

32. agreeableness 

33. neuroticism 

34. dark triad personality 

35. machiavellianism 

36. narcissism 

37. psychopathy 
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 ش به خیانتمیزان صمیمیت زناشویی و همچنین بر نوع نگر

 ثر است.زوجین متقاضی طالق، مؤ

ثر در دلزدگی زناشویی مفهوم های مؤلفهؤیکی دیگر از م

عنوان توانایی تنظیم به تمایزیافتگیاست.  9تمایز یافتگی

شود بین فردیت و یکپارچگی تعریف می دلاهیجانی خود و تع

باال که افراد با تمایزیافتگی ایگونهبه(. 2290ست، ی)پر

 کنند و درمقابل،صورت منطقی کنترل میهای خود را بهواکنش

ا دارند تا این کنترل را بافراد با تمایزیافتگی پایین گرایش 

یی و استرس باال های هیجانی و عاطفی اعمال کنندواکنش

ی نیز در نظام زناشوی (.2291مولر،  بوسر، پرتیت و) دارند 

با  طور مناسبیهبه هنگام مواجهه با تعارض ب تمایزیافتهزوجین 

های هیجانی واکنش اضطراب وشوند و شرایط سازگار می

در سمت مقابل، زوجین با  .دهندکمتری از خود نشان می

و  دهکر از آن اجتناب ،تمایزیافتگی پایین در مواجهه با تعارض

دال، لمپیس، کاتو) کنندرد میای هیجانی با قضایا برخوگونهبه

کاظمیان مقدم، (. 2291اسکورون،  آگوس، بوسونرا و

خود  در پژوهشنیز ( 9316) همکاران و زاده، کیامنشمهرابی

که بین تمایزیافتگی، معناداری نتیجه دست یافتند  به این

ارد نفی وجود ددلزدگی زناشویی رابطه مزندگی و بخشودگی با 

ی بینی دلزدگگونه معناداری قادر به پیشو این سه متغیر به

بیان کرد که سیستم نیز  (9108بوئن ) زناشویی هستند.

های استرس یکی از سه نشانه زیر را نشان خانواده در زمان

مدی بین زن و شوهر، داد : تعارض زناشویی، ناکارآ خواهد

با توجه به  مشخص ساختوی  به فرزند یا دیگران. 2فرافکنی

ها، نوع خانواده ممکن است یکی از سه راه باال نسبت به دیگر راه

 یا ترکیبی از ردهآشفتگی موجود در خانواده را در خود جذب ک

 .این سه روش مورد استفاده قرار گیرد

ر را تهای با سطح تمایزیافتگی پایینخانواده (2222) بوئن

عنوان خانواده کمتر بالغ از لحاظ هیجانی همراه با ظرفیت به

 مشخصکند. او د برای نزدیکی و صمیمیت توصیف میمحدو

، منظور داشتن ثبات در ازدواجی بهکه چنین زوجین ساخت

از  زوجین تمایزیافتهکنند. را فدا می خودرأیی و  تکبر

 کنش هیجانی بهتری، تماس صمیمی و واپذیری نقشیانعطاف

توانند با تفاوت در عقاید عالوه چنین افرادی میبرخوردارند. به

یا احساسات تهدیدزای دیگران بیشتر کنار بیایند و در 

                                                           

(. این 9386 لویی،)نجف زا بهتر عمل کنندهای تنشموقعیت

تری دارند و تفاوت عقاید یکدیگر را زوجین رابطه صمیمانه

که برای این ،کنندمیتحمل و واکنش عاطفی کمتری را تجربه 

مشکالت کمتری داشته باشند، در پاسخ به عواطف دیگران 

های افراد کنند که این ویژگیمیآرامش خود را حفظ 

تمایزیافته موجب استحکام روابط زوجین و افزایش رضایت 

 ،شود )ساداتیسازگاری روانشناختی بهتر آنها میزناشویی و 

 (.9313 ،سودانیو  هنرمند زادهمهرابی

یکی از تکالیف اصلی و مهم  3بر اساس نظریه رشد اریکسون

در فرد است که  3گیری و تحول نقش جنسیتیرشد، شکل

آن زندگی زناشویی( او را نیز  اجتماعی )به تبعزندگی 

های جنسیتی جنسیت و نقش دهد.الشعاع قرار میتحت

عامل عنوان الگوهای رفتاری مختص به هر جنس و یک به

یید و پذیرش اجتماعی بر اساس تأ فردی است که عمدتادرون

 عبارت کرده است. به 6همانندسازی با آن فرداند و گرفته شکل

است که فرد برای شناساندن دیگر، نقش جنسیتی آن چیزی 

گوید یا انجام منزله یک پسر )مرد( یا دختر )زن( می خود به

ها را ها و انگیزهدهد و فرهنگی خاص، آن رفتارها، نگرشمی

را بدان آنها داند و برای مردان و زنان شایسته و مناسب می

 (.9312، مهرخجسته و ، قربانیکند )رجبیتشویق می

 –جمله ابعاد آن )زنانگی و از جنسیتی هایوجود نقش

ند. کشاخاصی میهای رفتاری مردانگی( افراد را به سوی ویژگی

قبول نقش جنسیتی سنتی مردانه ، (9189) مطابق با نظریه بم

خصوص در عصر حاضر که و زنانه صرف، برای زنان و مردان، به

اند، یعنی های جدیدی را کسب کردههر یک از طرفین جایگاه

ی و زندگی رضایت در زندگی اجتماععدمو  6قبول ناسازگاری

. مطابق با این هایی را به همراه داشته است، چالشزناشویی

پذیری رفتاری انعطافسنخ جنسیتی دوگانه دارای  نظریه،

زیرا هم خصایص زنانه )مانند ابراز هیجان، ابراز همدردی(  است؛

ود و مستقل بودن( را مردانه )مانند اظهار وجو هم خصایص 

مشخص ( 2291) هنشل، هیلمن و پئوسشود. شامل می

های جنسیتی سنتی، پذیری نقشکه عدم انعطاف ساختند

تواند نه تنها برای زن، بلکه برای مرد نیز مضر باشد. این امر می

موعه کوچکی از انتخابات فردی مردان را به مجربیات درونتج

کند که به موجب آن، مرد از هرگونه رفتاری که به محدود می

4. gender role 

5. identification 

6 incompatibility
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1. differentiation of self 

2. projection 

3. Ereikson, E. 



اند جنسیتی داشته هایهای سنتی به نقشکه بیشتر نگرش

د انبه کردهمندی زناشویی کمتری را تجردرطول زمان رضایت

( 2222) و همکارانکلوسون، هاچر، سکوویا (. 2222 )فالکنر،

هایی را ایفا کنند که با نگرش آنها معتقدند چنانچه زنان نقش

عارض باشد، درحوزه شان در تهای جنسیتینسبت به نقش

 گی بیشتری را در مقایسه با زنانی کهداری تنیداشتغال و خانه

 رتزو راب همچنین براون کنند.چنین تعارضی ندارند، تجربه می

تواند های جنسیتی می( نیز بر این باورند که نقش2292)

در قرار داده و بر میزان آن  تأثیرتحت  راسازگاری زناشویی 

 باشد.  مؤثرزنان و مردان 

اهمیت انجام این مطالعه رورت و ای که بر ضترین نکتهمهم

زناشویی در کشورمان است  کید دارد، شیوع باالی مشکالتتأ

ده ش. طبق آمار ارائهشودمیبه دلزدگی و نهایتا طالق که منجر

ازدواج و در همین  389821تعداد  9316در نه ماه اول سال 

یعنی به ازای   طالق صورت گرفته است؛ 933366بازه زمانی 

که در حالییک طالق صورت گرفته است، در ،ازدواج 6/3هر 

ازدواج بوده است. بررسی  1/3یک طالق به ازای  9316سال 

 استدهنده افزایش ساالنه تعداد طالق شده نشانآمارهای ارائه

طور کامل اما آمار طالق به (.9316مار ایران، مرکز آ)

دهنده میزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نیست، نشان

های تر اما کشف نشده به طالقآمار بزرگ آنا در کنار زیر

موجب نابسامانی  عاطفی اختصاص دارد. عوامل مؤثر دیگر که

. شود، دلزدگی و ناسازگاری زناشویی استدرون خانواده می

شود که بدانیم این تر میاهمیت این متغیرها زمانی پررنگ

گی بنیان پاشیددر بیشتر مواقع منجربه ازهم عوامل نهایتا

های پژوهش پاینز شود. از طرفی یافتهخانواده و طالق می

رابطه  ،دهد که بسیاری از زناننشان مینیز ( 2223)

 آندانند و برای شان میشان را بخش مهمی از زندگیزناشویی

 ،شان اهمیت قائلند. زنان از روابط صمیمیبیش از شغل

شان زنان از زندگید. رضایت و خشنودی انتظارات بیشتری دارن

ن بیش از مردان به سعادت شای سالمتو وضعیت کل

نتیجه در صورت بروز مشکالت، شان بستگی دارد. درزناشویی

 .گیرنددر معرض استرس و ناراحتی قرار میزنان بیش از مردان 

                                                           
1. Dark Trial Personality Scale (DTPS) 

2. Differentiation of Self Inventory (DSI) 

ضرورت مطالعه حاضر را برجسته  یکی دیگر از دالیلی که

. زنان مهمترین گروهی استورود زنان به بازار کار  ،سازدمی

 ورشان در عبهویت، جایگاه، نقش و کیفیت زندگیهستند که 

رو، ازاین از جریان توسعه، دچار تحول، تغییر و تالطم است.

ها شان با نقشزنان مجبورند توازنی بین هویت، قدرت و منزلت

ار کنند که اغلب به تضاد و ای برقرهای خانوادگیو مسئولیت

شناختی از همسر، تنش، استرس و فشار نگیری روافاصله

، محققی و شوند )باللی، بختیاری سفر، محمدیمی منجر

های زنان و مردان رغم تغییرات زیادی که در نقش(. علی9316

وجود آمده، باورها درباره خصوصیات و صفات در جامعه به

 ادی نکرده است. این مسایل سببوابسته به جنسیت تغییر زی

 هایشرح وظایف نقش ها در تعیینانعکاس کلیشهشود می

، شزناشویی توام با ابهام، سردرگمی و تعارض بوده و تضاد نق

ند توامی آنهای ناشی از نتیجه آشکار آن باشد که کشمکش

های جدی به روابط زن و شوهر و خانواده، عالوه بر آسیب

ی ریختگی اجتماعهمامه، جامعه را دچار سردرگمی و بهدراد

نقش بنابراین با توجه به آنچه گفته شد مطالعه  کند.

ی در سیتهای جنهای شخصیتی، تمایزیافتگی و نقشویژگی

ای علمی و رسد تا خالءهنظر میدلزدگی زناشویی ضروری به

پژوهش حاضر درصدد  کند.مطالعاتی در این زمینه را پر 

 تاریکابعاد  اساسی است که آیا الگویی به این سؤپاسخ

 نبیهای جنسیتی  پیشتمایزیافتگی و نقش شخصیت،

 ؟ستدلزدگی زناشویی ا

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

 66تا  91جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زوجین 

. جهت انتخاب بود 9310ن استان اردبیل در سال سال، ساک

 83مرد و  926) هلفرد متأ 292نمونه از جامعه مورد مطالعه، 

دسترس انتخاب شدند. از درهدفمند به شیوه  زن متأهل(

ه گانشد تا مقیاس سهکنندگان در پژوهش درخواست شرکت

، پرسشنامه تمایزیافتگی خود 9(D3Sتاریک شخصیت )

(DSS)2( پرسشنامه نقش جنسیتی بم ،BSRI)3 مه و پرسشنا

ان زن . میانگین سنرا تکمیل کنند 3(MBSدلزدگی زناشویی )

نیز به  هاآن ، انحراف استاندارد 36و    32ترتیب  و مردان به

زنان و مردان  مدت ازدواجبود. میانگین   66/1و  63/1ترتیب 

3. Bem sex role inventory (BSRI) 

4. Marital Burnout Scale (MBS) 

 

نقشهای جنسیتی زنانه شبیه است، اجتناب میکند. شوهرانی 
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 بنیز به ترتی بود و انحراف استاندارد  33/1و   36/1به ترتیب 

گیری بدین شیوه بود که با بود. اجرای نمونه  1/8و   26/1

پرورش و ودولتی همچون اداره آموزشهای مانمراجعه به ساز

های سایر ادارات دولتی و خصوصی و مدارس و همچنین مکان

اطمینان بخشی نسبت به  با توضیح اهداف پژوهش و و عمومی

ه هلی کات، پرسشنامه در اختیار افراد متأمحرمانه ماندن اطالع

ه با توج تمایل به شرکت در این پژوهش داشتند قرار گرفت.

ندگی کنبینیهدف پژوهش حاضر، بررسی نقش پیش کهبه این

یتی های جنسابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی خود و نقش

از ضریب همبستگی و رگرسیون  ،در دلزدگی زناشویی بود

  .شداستفاده 

 سنجش ابزار

این مقیاس . (D3S) گانه تاریک شخصیتمقیاس سه

قالب یک ماده در  92در ( 2292) بستر و و  جوناسون توسط

شخصیت  گزارشی تهیه شد که سه صفت-پرسشنامه خود

ستیزی و خودشیفتگی را تاریک ماکیاولیستی، جامعه

کند. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از گیری میاندازه

 .شودگزاری میمرهن (0( تا کامال موافق )9کامال مخالف )

. است 83و حداکثر 92حداقل نمره فرد در این مقیاس 

شده است، همچنین  گزارش83/2این آزمون  9همسانی درونی

و  این آزمون مورد تأیید قرارگرفته است )جوناسون 2روایی

تا  22/2ها با نمره کل مقیاس همبستگی گویه .(2292، وبستر

تا  06/2ها با نمره کل مقیاس و همبستگی خرده آزمون 82/2

تصنیف آن و پایایی  89/2همسانی درونی این ابزار  و 83/2

 (.9316قمرانی ، شفیعی و گزارش شده است ) 08/2

 خود تمایزیافتگی تجدیدنظرشده رسشنامهپ

(DSS). ستیننخ ،خود تمایزیافتگی شدهتجدیدنظر پرسشنامه 

 و طراحیال سؤ 33با  (،9118)فریدلندر  و اسکورن توسط بار

 36با  و قرارگرفت بازبینی مورد 2223درسال  سپس شد. اجرا

 میزانسنجش  منظوربه و شد تنظیم عامل 3و  السؤ

 که امهپرسشن گرفت. این قرار استفاده مورد افراد تمایزیافتگی

 صحیح من مورد در )هرگز 9از  لیکرت ایدرجه 6طیف  روی

 گذاریاست( نمره صحیح من مورد در )خیلی 6نیست( تا 

 ،3هیجانی واکنش ،3عاطفی گسلش زیرمقیاس 3از شود،می

                                                           
1. internal consistency 

2. validity 

3. emotional breakdown 

4. emotional reaction 

 است. شده تشکیل 6من وموقعیت  6دیگران باآمیختگی 

، همبستگی درونی پرسشنامه را (9118) اسکورن و فریدلندر

های آن آزمون برای پرسشنامه و خرده 0با آلفای کرونباخ

، جدایی 83/2، واکنش هیجانی 88/2ترتیب کل پرسشنامه به

 ی پرسشنامه و خردهیگزارش کردند. پایا ،82/2هیجانی

 (9386) لوییایرانی در پژوهش نجف های آن در نمونهآزمون

، 89/2، واکنش هیجانی 02/2ترتیب برای کل پرسشنامه به

قعیت و مو 01/2، آمیختگی با دیگران 06/2جدایی هیجانی 

؛ به نقل از 9386یی، لوگزارش شده است )نجف 63/2من 

 (. 9319بیرامی، فهیمی، اکبری، امیری پیچاکالیی، 

 مقیاساین  .(BSRI) رسشنامه نقش جنسیتی بمپ

صفت یا  32شامل پرسشنامه. این شد( تهیه 9189بم ) توسط

شود خواست میدهندگان درتوصیفی است. از پاسخ عبارت

 هرگز یا) 9از  طیف لیکرتکه در  مشخص کنندبرای هر مورد 

یا تقریبًا همیشه  )همیشه 0نیست( تا  هرگز درست تقریبا

ها را توصیف آن تواندآن صفت تا چه حد میدرست است( 

این پرسشنامه دارای سه زیرمقیاس مردانگی، زنانگی و  کند.

ماده مربوط به زیرمقیاس زنانگی   92مطلوبیت اجتماعی است. 

است که شامل باعاطفه، دلسوز، حساس به نیازهای دیگران، 

ماده مربوط به  92غمخوار، مشتاق به تسکین احساسات است، 

 بندی به عقاید و باورهایشامل پایزیرمقیاس مردانگی است که 

ماده  92 است و ستقل، دارای شخصیت نافذ و باثباتخود، م

، نوجدان بودسنجد که شامل بااجتماعی را می نیز مطلوبیت

 اد، سازگار، مغرور،ماعتمزاج، قابلشناس، دمدمیوظیفه

( جهت محاسبه 9189) بم. بند به سنت استدار و پایمردم

فرم کوتاه پرسشنامه نقش جنسی همبستگی آن را با  پایایی

 11/2ب همبستگی بین این دو را فرم بلند بررسی کرد و ضری

آزمون فرم کوتاه نقش جنسی بم به  پایاییت آورد. دسبه

از ضریب  ( با استفاده9386زاده و همکاران )گزارش مهرابی

 تمام ضرایب همبستگیو  همبستگی پیرسون محاسبه شد

 معنادار بودند. p < 229/2های این آزمون در سطح مؤلفه

 عاملیتک مقیاس .(MBS) دلزدگی زناشویی مقیاس

دهندگان، ماده است و پاسخ 29متشکل از  زناشویی دلزدگی

 3 درجه موافقت و مخالفت خود را با عبارات آن، در طیف

5. mixing with others 

6. my position 

7. Cronbach,s alpha 
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درست(  )کامال 3لیکرت از صفر )کامال اشتباه( تا ای درجه

نمرات این  (9116) 9بنابر گزارش کایسر کنندمشخص می

در  باالترنمرات  گیرد وقرار می 83تا  29مقیاس در محدوده 

 .است دلزدگی از باالتری سطوح دهندهنشان یاساین مق

-26است:  شده ارائه مقیاس این نمرات برای زیر بندیطبقه

 36-32پایین،  به متوسط دلزدگی 20-33پایین،  دلزدگی 29

 62-83و  متوسط از باالتر دلزدگی 33-63متوسط،  دلزدگی

پایایی مقیاس را به روش آلفای  (9116ر )سکای زیاد.دلزدگی 

 گزارش کایسرهمچنین بنابر گزارش کرد. 10/2کرونباخ 

 ایرس نمرات با باالیی مثبت همبستگی مقیاس، نمرات (9116)

 مربوط هایمقیاس با منفی همبستگی و دلزدگی هایمقیاس

 مطالعات(. 9116، )کایسر دارد زناشویی نزدیکی و صمیمیت به

 شگزار را باالیی و اطمینانقابل درونی  همسانی نیز مختلف

این  پایایی( 2292فولر،  -بنابر گزارش )دورهام .اندکرده

 81/2تا  01/2  مقیاس کل برای کرونباخ آلفایبه روش  مقیاس

همکاران  و ساداتی بار نخستین نیز ایران در .آمد دستبه

 و 01/2کرونباخ،  آلفای روش به رامقیاس  این ( پایایی9313)

 با همبستگی طریق از  2همگرا روایی روش به را آن روایی

 آوردند. دستبه 63/2  3پاینز زناشویی  فرسودگیمقیاس 

 هایافته
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای ابعاد  ،9جدول 

ی جنسیتی و دلزدگی زناشویهای ی، نقششخصیت، تمایزیافتگ

دهد.می های پژوهش را نشان آزمودنی

 

 9جدول 

 دلزدگی زناشوییهای جنسیتی و نقش ابعاد شخصیت، تمایزیافتگی، هایهای مقیاسمیانگین و انحراف استاندارد نمره
 (n=81) زنان (n=521) مردان متغیر

M SD M SD 

38/93 خودشیفتگی  62/3  96/93  96/3  

39/6 ماکیاولیسم  3 11/6  92/2  

63/0 ستیزیجامعه  08/2  86/0  08/2  

62/02 یافتگیتمایز  92/1  36/03  23/99  

92/68 زنانگی  00/0  63/61  63/8  

936/69 مردانگی  93/0  20/31  39/8  

09/69 مطلوبیت اجتماعی  26/6  63 30/6  

81/9 دلزدگی زناشویی  61/2  90/2  68/2  

 

پیرسون نشان داد که  بین نتایج آزمون همبستگی 

تمایزیافتگی مردان و دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معناداری 

(. بین سایر متغیرهای مورد مطالعه و  > 29/2pوجود دارد )

دلزدگی زناشویی رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین بین 

ستیزی با دلزدگی زناشویی زنان رابطه ماکیاولیسم و جامعه

( و بین زنانگی و مطلوبیت اجتماعی  > 29/2p) مثبت و معنادار

زنان با دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد 

(29/2p < ). 

 

 

 

 

 
 

                                                           

3. Pines Measure Marital Burnout Scale 
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1. Kayser, K. 2. convergent validity 



 2جدول

 کنندهشرکت و زنان دلزدگی زناشویی در مردان وهای جنسیتی نقش ،تمایزیافتگی ،شخصیت پیرسون بین ابعادهمبستگی  ضرایب

 8 7 6 1 4 3 2 5 متغیر

        9 خودشیفتگی-9

 ** 2/26 ماکیاولیسم-2

)2/93*) 

9       

99/2 ستیزیجامعه-3  

(2/93 *) 

2/20  ** 

(2/36 **) 

9      

-29/2 تمایزیافتگی-3  

( 29/2- ) 

26/2  

( 99/2 ) 

20/2-  

( 93/2- ) 

9     

 * 2/22- مردانگی-6

( 26/2- ) 

23/2-  

( 26/2 ) 

92/2  

( 23/2 ) 

208/2  

( 26/2 ) 

9    

93/2 زنانگی-6  

)-2/32**) 

-2/26** 

( 99/2 ) 

99/2-  

(2/26**( 

232/ 2  

(2/93 *) 

 

2/21** 

(2/36 **) 

9   

مطلوبیت -0

 اجتماعی

21/2-  

)-2/12**( 

26/2-  

( 22/2 ) 

20/2  

( 23/2 ) 

22/2-  

( 26/2 ) 

2/68** 

(2/ 69 **) 

2/36** 

(22/69 **) 

9  

دلزدگی -8

 زناشویی

22/2-  

( 29/2 ) 

26/2  

)2/33**( 

 

21/2-  

)2/30**( 

-2/36** 

( 99/2 ) 

96/2-  

( 21/2- ) 

232/2  

)-2/21 **) 

26/2  

(-2/22 **) 

9 

  *p > 26/2**و p > 29/2                                      (.استزنان  متعلق به گروهداخل پرانتز  )ضرایب همبستگی*

 

از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده  هاتحلیل دادهجهت 

ابتدا مفروضه همخطی . جهت استفاده از تحلیل رگرسیون، شد

طاهای بین و مالک و مفروضه استقالل خمتغیرهای پیش

در بررسی مفروضه  شود.بین بررسی میمتغیرهای پیش

  9(FTV) خطی متغیرها ، باید به دو شاخص تحمل واریانسهم

توجه کرد. چنانچه شاخص  2(VIF) شاخص تورم واریانسو 

 باشد و همچنین مقدار 9تحمل واریانس در دامنه صفر تا 

توان می ،کمتر باشد 92ز ( اVTFشاخص تحمل واریانس )

براین عالوه. گفت که مفروضه همخطی متغیرها برقرار است

 بین و مالکمنظور بررسی استقالل خطای متغیرهای پیشبه

که در کوچکتر باشد  3از  3واتسونباید مقدار شاخص دوربین 

  .(2222گرین ) بود 3از پژوهش حاضر نیز این مقدار کمتر 

طور همان آمده است. 3ها در جدول نتایج بررسی این مفروضه

های تحمل واریانس شود شاخصمشاهده می 3که در جدول 

و تورم واریانس حدنصاب الزم را دارند و همچنین مقدار 

است. بنابراین  3و کوچکتر از  299/2واتسون -شاخص دوربین

ن و بیتوان گفت مفروضه استقالل خطای متغیرهای پیشمی

 ت. بالمانع اسمالک رعایت شده و استفاده از تحلیل رگرسیون 

 

                                                           
1. Variance Tolerance Factor    

2. Variance Inflation Factor 

3. Durbin-Wtson 
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 3جدول 

 گرسیون چندگانهخطی آزمون رهای همبررسی مفروضه

 

های تحلیل رگرسیون، استفاده با توجه به برقراری مفروضه

ها داده ،برای تحلیل. از آزمون تحلیل رگرسیون بالمانع است

تحلیل  یجکه نتا شدگروه زنان و مردان بررسی  به تفکیک در دو

نتایج موجود در  .ارائه شده است رگرسیون در جداول زیر

ن بیدهد که ترکیب خطی متغیرهای پیشنشان می 3جدول 

تند های جنسیتی( توانستمایزیافتگی و نقش )شخصیت تاریک،

زناشویی را در مردان متأهل ی دلزدگی گونه معناداربه

 (. = 290/6F ؛29/2p < ، 81/3) بینی کنندپیش

مشاهده شده معنادار است  F، 3بر اساس نتایج جدول 

(29/2p <  .)23  درصد از واریانس دلزدگی زناشویی در مردان

های توسط ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و نقش

در  استانداردشدهشود. ضرایب رگرسیون جنسیتی تبیین می

  = 0/3 t(،  > 29/2pهای تمایزیافتگی )مردان برای مولفه

31/2-  =β( و مردانگی )29/2p <  ،)22/3t = -  ،33/2-  =

βنی بیای منفی و معنادار دلزدگی زناشویی را پیش( به گونه

کند و ضرایب رگرسیون استانداردشده مطلوبیت اجتماعی می

(29/2p <  ،)6/2t =  ،28/2  =βای مثبت و معنادار (  رابطه

 دهد.بین این متغیر و دلزدگی زناشویی را گزارش می

 
 3جدول 

 های آماری رگرسیون دلزدگی زناشویی برتحلیل واریانس و مشخصه رگرسیون،خالصه مدل ، های تاریک شخصیتتحلیل رگرسیون ویژگی
  در مردان جنسیتی هایتمایزیافتگی و نقش ،اساس ابعاد تاریک شخصیت

 F R R2 SE β t مدل/شاخص

 رگرسیون دلزدگی زناشویی
 

290/6  

(81/3)  

380/2  

(693/2)  

230/2  (263/2)  92/6    

 خودشیفتگی

 

    286/2-  (223/2)  131/2-   (223/2-)  

 ماکیاولیسم

 

    930/2   (291/2)  9/368 )2/291 **( 

 ستیزیجامعه

 

    286/2-   

(286/2)  

-2/169  )2/286 **( 

 تمایزیافتگی

 

    316/2-   

(206/2-)  

-3/008 ** )-2/023( 

 مردانگی

 

    333/2-   

(280/2)  

-3/223 ** )2/601( 

 زنانگی

 

    296/2-   

(263/2-)  

931/2-   (368/2-)  

282/2     مطلوبیت اجتماعی   (266/2-

) 

2/631 ** )-9/691( 

 

خطی متغیرمفروضه هم بینمتغیر پیش  مفروضه استقالل خطا 

 Collinearity statistics Durbin-Watson 
Tolerance VIF 

882/2 خودشیفتگی  933/9  299/2  

833/2 ماکیاولیسم  222/9  

863/2 ستیزیجامعه  961/9  

183/2 یافتگیتمایز  298/9  

633/2 زنانگی  608/9  

630/2 مردانگی  609/9  

622/2 مطلوبیت اجتماعی  126/9   
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درصد از واریانس دلزدگی  26، 6براساس نتایج جدول 

زناشویی در زنان توسط ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و 

ضرایب رگرسیون  .شودهای جنسیتی تبیین مینقش

 > 29/2pهای ماکیاولیسم )استانداردشده در زنان برای مؤلفه

 ،)29/2t =  ،29/2 =β جامعه(  و( 29/2ستیزیp <  ،)28/2t 

=  ،28/2 =βای مثبت و معنادار دلزدگی زناشویی را ( به گونه

 تاریکتوان گفت ابعاد کنند. در نهایت میبینی میپیش

ستیزی سهم معناداری در شخصیتی ماکیاولیسم و جامعه

 .در زنان داشتندبینی دلزدگی زناشویی پیش
 

 6جدول 

های آماری رگرسیون دلزدگی زناشویی بر اساس ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و تحلیل واریانس و مشخصه رگرسیون،خالصه مدل 
 های جنسیتی در زناننقش

 F R R2 SE β t مدل/شاخص

 رگرسیون دلزدگی زناشویی
 

(81/3)  (693/2)  (263/2)  23/0    

 خودشیفتگی

 

    (223/2)  (223/2-)  

 ماکیاولیسم

 

    (291/2)  )2/291 **( 

 ستیزیجامعه

 

    (286/2)  )2/286 **( 

 تمایزیافتگی

 

    (206/2-)  (023/2-)  

 مردانگی

 

    (280/2)  (601/2)  

 زنانگی

 

    (263/2-)  (368/2-)  

(-266/2)     مطلوبیت اجتماعی  (691/9-)  

 

 بحث
تاریک شخصیت،  هدف بررسی نقش ابعاد پژوهش حاضر با

 بینی دلزدگیهای جنسیتی در پیشتمایزیافتگی و نقش

ل ز تحلینتایج حاصل ا. هل انجام شدمردان و زنان متأزناشویی 

ها نشان داد که در مردان فقط تمایزیافتگی با دلزدگی داده

زناشویی رابطه معکوس و معناداری داشت و سایر متغیرهای 

ه با دلزدگی زناشویی رابطه معناداری نداشتند. مورد مطالع

همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز حاکی 

از آن بود که تمایزیافتگی، مردانگی و مطلوبیت اجتماعی 

 بینیهای جنسیتی( سهم معناداری در پیشهای نقشلفهؤ)م

 ج پژوهشاین نتایج با نتا دلزدگی زناشویی مردان داشتند.

( همسو است که به بررسی رابطه 9312اتی و همکاران )ساد

علی تمایزیافتگی، نوروزگرایی و بخشندگی با دلزدگی زناشویی 

پرداختند. در هل معلمان مرد متأبا واسطه تعارض زناشویی در 

توان گفت زن و شوهری که دارای سطوح تبیین این یافته می

پایین تمایزیافتگی هستند، در زمان ازدواج، ظرفیت 

محدودتری برای صمیمیت دارند و برای پایداری روابطشان 

                                                           
1. self-managment 

ها این حالت زوج کنند. درشان را قربانی ازدواج می9خودرهبری

ند شوچار اختالل در کارکرد زناشویی میزا ددر شرایط استرس

منطقی با مشکالت دارند  که قدرت کمتری در برخورد و از آنجا

(. در 9386لویی، زنند )نجفهای زناشویی دامن میبه تعارض

و معنادار تمایزیافتگی و دلزدگی زناشویی،  تبیین رابطه منفی

ا قادر ر کند که تمایزیافتگی باال فرد(  بیان می2293لیکانی )

تمایزیافتگی، از سازد تا مرزها را تنظیم کند و درواقع می

ها کند و آنشوهر در مواقع بحرانی جلوگیری میآمیختگی زن و 

ا عقل و منطق سازد تا مشکالت موجود در رابطه را برا قادر می

های هیجانی و احساسی رفع کنند. پذیریو نه بر اساس واکنش

ی گیرها از طریق فاصلهفتگی زوجدر سمت مقابل، تمایزنایا

را به سمت  های دشوار، آنهار موقعیتعاطفی از یکدیگر د

 دهد.. دلزدگی سوق می

اضر حاکی از آن بود که بین یافته دیگر پژوهش ح

ستیزی و ماکیاولیسم با دلزدگی زناشویی مردان رابطه جامعه

 بینی دلزدگیرد و این دو متغیر قادر به پیشمعنادار وجود ندا

ن ی برای اییک توضیح احتمال .بوده استنزناشویی در مردان 
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 ستیزیهای جامعهین است که افرادی که دارای ویژگیله امسأ

و ماکیاولیسم هستند نسبت به از دست دادن همسرخود به 

شدت حساسند و دوست ندارند کنارگذاشته شوند، همچنین 

 را به خاطر فرد دیگری ترک کند. دوست ندارند همسرشان آنها

باال در  ریگوجود تکانش تواندیکی از دالیل دیگر این یافته می

ستیز باشد. این افراد از راهبردهایی که همراه با افراد جامعه

است برای حفظ جفت خود رفتار پرخاشگرانه و تکانشگرانه 

ینه پژوهشی از افراد ماکیاولی کنند. در پیشاستفاده می

شده است و بیشترین  پذیر یادعنوان افراد انعطافبه

د برای جلوگیری از ازدست دادن یی که این افراراهبردها

کردن و پرخاشگری نسبت به کنند تهدیدهمسراستفاده می

 ،کاواناقرقبا و فریبکاری احساسی همسر است )جوناسون و 

ن و منافع ابتدا به نوع رابطه و آینده آ (. این افراد2292

و راهبردهای  کنند سپس نوع برخورداحتمالی رابطه نگاه می

به نقل از عظیمی ؛ 2223، 9)هاولیفکنند یمختلف را انتخاب م

 ( .9313و همکاران، 

در گروه های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون یافته

تاریک شخصیتی ماکیاولیسم و  ابعادنشان داد که بین  زنان

ستیزی با دلزدگی زناشویی، رابطه مثبت و معنادار و بین جامعه

زنانگی و مطلوبیت اجتماعی زنان با دلزدگی زناشویی رابطه 

منفی و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون 

تاریک تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که صفات 

ستیزی سهم معناداری در شخصیتی ماکیاولیسم و جامعه

ا نتیجه باین یافته  بینی دلزدگی زناشویی در زنان داشتند.پیش

 زاد و عبدی(، برهانی9316ی شفیعی و قمرانی )هاپژوهش

 کاواناق( همسو است. جوناسون و 2296( و یوسال )9316)

( طی پژوهشی دریافتند مردان بیشتر از زنان از 2292)

د. کننافزایش رضایت زناشویی استفاده میراهبردهایی برای 

تر مردان بیش تمامی راهبردهایی را که ،به تفصیل این محققان

طور کنند مشخص کردند. مردان بهاز زنان استفاده می

فریبکاری احساسی جفت، فریبکاری برای داری بیشتر از معنی

های مادی استفاده تعهد در جفت و نشان دادن دارایی باال بردن

اغلب از آن استفاده  ی که زناندر مقابل راهبردهای کنند.می

بهبود وضع ظاهری و اظهار مالکیت نسبت به جفت  کنندمی

 . استدر حضور دیگران 

                                                           
1. Howlif, F. 

ای هبین مؤلفهکه نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد 

طه راب زنان و مردانگی در مردان با دلزدگی زناشویی زنانگی در

 های رگرسیونهمچنین نتایج یافته .منفی و معنادار وجود دارد

ینی بری در پیشنقش معناداهای جنسیتی نقشنشان داد که 

ون و راتحلیل تامپسهای فیافتهدلزدگی زناشویی نداشته است. 

دهد در آمریکا نشان می 9182های دهه واکر از پژوهش

عنوان ان از کار خارج از خانه زنان، بهمرد پندارهای زنان و

ست و دگرگون نشده ا بخش غیر اصلی زندگی آنان، چندان

چنان وظیفه اصلی زنان تلقی ، هممراقبت از کودکان و کار خانه

چهل سال پیش  های حدود، پژوهشاین فراتحلیل شود.می

کند و با گذر زمان و تغییرات اجتماعی و آمریکا را بررسی می

جوامع رنگ باخته و در اکثر فرهنگی این نوع نگرش در بیشتر 

بیت اجتماعی یا همان نقش جنسیتی های اخیر مطلوپژوهش

تر است و رضایت مردان جامعه پررنگ آندروژنی بین زنان و

کند. اما در پژوهش حاضر ناشویی و دوام رابطه را تضمین میز

با نتیجه متفاوتی روبرو هستیم. یک تبیین احتمالی برای این 

هنوز درگیر  یافته این است که گویا جامعه سنتی اردبیل

های جنسیتی زنانه و مردانه با قوت و است و نقش مردساالری

بسیار پررنگ در صحنه زندگی زناشویی و روابط اجتماعی 

و  شودبرخی کارها کامال زنانه تلقی می حضور دارند. هنوز

گویا کامال این زنند و زنان نیز مردان از انجام آنها سر باز می

ا مورد پژوهش بشویی گروه اند و دلزدگی زناموضوع را پذیرفته

سیتی همبستگی منفی و معنادار های پررنگ جناین نقش

ی بندی جنسیتیان دیگر هرچه زن و مرد به تقسیم. به بداشت

سنتی پایبندتر باشند تعارض و دلزدگی زناشویی کمتری در 

دایی از کارها و زدهد و اعتقاد به جنسیتشان رخ میزندگی

ه امروزه با تغییرات معهای افراد که در جااحساسات و ویژگی

ناپذیر است، هنوز در این بهای اجتماعی اجتناشگرف در نقش

 جامعه سنتی پذیرفته شده نیست.

های های این پژوهش در ارتباط با نقشیکی دیگر از یافته

ویی زناشکه مطلوبیت اجتماعی با دلزدگی  بودجنسیتی این 

ه رابطمردان  زناشویی زنان رابطه منفی و معنادار و با دلزدگی

که نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد . معنادار ندارد

های جنسیتی( سهم های نقشمطلوبیت اجتماعی )مؤلفه

ایج نت بینی دلزدگی زناشویی مردان داشت.معناداری در پیش

 (2292( و براون )2223های ایساک )نتایج یافتهاین یافته با 
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تواند دهد نقش جنسیتی سنتی میهمسو است و نشان می

ی نگدرنتیجه تغییرات فره بینی کند.سازگاری زناشویی را پیش

سیاری از خواه ناخواه ب و اجتماعی و افزایش زنان شاغل،

هایی را نقش ،هایی از زندگیهمسران این زنان در بخش

 ارد.ی داند که در باور سنتی جامعه رنگ و بوی زنانگپذیرفته

ی زنانه بعضا مورد هاولی در جامعه ما عمل نکردن به کلیشه

گین های سنرانندگی برروی ماشین مانند) گیردتشویق قرار می

دانه مرهای که عمل نکردن به کلیشهدرصورتی ،توسط بانوان(

داری یا شستن بچه مانند) شودشدیدا مورد تقبیح واقع می

اتی نظیر زن ذلیل مواجه ظروف( که فرد ممکن است با عبار

های جنسیتی را های سنتی در مورد نقشمردان دیدگاه شود.

های سنتی درمورد که دیدگاهاند؛ چرااز زنان حفظ کردهبیشتر 

عیت قدرت مردان در خانه حمایت های جنسیتی از موقنقش

 .(9313رضایی،  )رحیمی بد وکند می

دریافتند با افزایش نیز   (9312سنبلی بیگدلی و همکاران )

میزان اعتقاد به برابری جنسیتی، میزان سازگاری زناشویی در 

بین میزان توجه شود و همچنین رابطه د کمتر میزندگی افرا

ای از نقش جنسیتی و خانوادگی و حرفه به جنبه اجتماعی،

 شیعنی با افزای دست آمده است؛هسازگاری زناشویی منفی ب

های اجتماعی، خانوادگی و ینه نقشاعتقاد به برابری در زم

زناشویی در زندگی افراد کمتر  ای، میزان سازگاریحرفه

نتیجه احتمال بروز تعارض و دلزدگی زناشویی در ود،شمی

ی هاکه زنان نگرشصورتیبدیهی است در بیشتر خواهد شد.

نسیتی داشته باشند و های جای در زمینه نقشبرابری جویانه

سنتی خود نروند، انتظارات مضاعف و جدیدی های زیر بار نقش

و ها ل خود خواهند داشت و بخشی از نقشاز طرف مقاب

بوده است، به مردان هایی که سابقا برعهده خودشان مسئولیت

 سازند.خود متحمل می

بین تمایزیافتگی و دلزدگی  همچنین در این پژوهش،

به  قادر افت نشد و این متغیریی زنان رابطه معناداری یزناشو

تایج این یافته با ن بینی دلزدگی زناشویی در زنان نبود.پیش

که به  است ( همسو9316کاظمیان مقدم و همکاران )پژوهش 

ی اداری زندگی و بخشودگبررسی رابطه علی تمایزیافتگی، معن

گری تعارض زناشویی و با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی

 . عدمهل پرداختندتأبین دانشجویان زن مزناشویی رضایت 

ن زناشویی با نظریه بوئطه معنادار تمایزیافتگی و دلزدگی راب

یزیافتگی فرد بیشتر باشد، فرد که معتقد است هرچه تما

رغم اضطراب شدید خانواده، رفتار خویش را تواند بهمی

تاده هدایت کند، اندیشمندانه و مطابق اصول صریح و جا اف

ات زیر در رد این یافته اشاره توان به نکهماهنگ نیست. می

، بهنجاربودن حذف (9108) در مفهوم تمایزیافتگی بوئن. کرد

ای که در طورکه بوئن مطرح کرده حتی عدهشده است. همان

ر ز نظانتهای پایین مقیاس فرضی تمایزیافتگی باشند، ا

ان شکنند، تعادل عاطفی زندگیاجتماعی که در آن زندگی می

های بیماری ست و عاری از نشانهودی حفظ شده اتا حد

هستند. از طرف دیگر تنها افراد بسیار اندکی از نظر عاطفی 

ر تبیین دیگ گیرند.در انتهای باالیی مقیاس قرار می بالغ و

دلزدگی زناشویی زنان از احتماال  تواند این باشد کهمی

 پذیرد.می تأثیرمتغیرهای دیگر، بیشتر 

 از پژوهش حاضر نشان داد کههای حاصل در پایان، یافته

در دو گروه مردان و زنان، بین مؤلفه خودشیفتگی و دلزدگی 

نتایج تحلیل رگرسیون  زناشویی رابطه معناداری یافت نشد. 

زناشویی  لزدگینیز نشان داد که متغیر خودشیفتگی نتوانست د

این نتایج با پژوهش جوناسون و  بینی کند.را در دو گروه پیش

ت توان گفدر تبیین این یافته می( همسو است. 2292) کاواناق

و  های انطباقیجنبه عنوان موهبتی آمیخته ازخودشیفتگی به

(. خودشیفتگی انطباقی 2298، لو وکای غیرانطباقی است )

های رهبری و شایستگی شخصی، )سازگارانه(، یعنی ویژگی

ه بکه  خود و قاطعیت ارتباط دارد طور مثبت با اعتماد بهبه

که خودشیفتگی حالیلحاظ اجتماعی مطلوب هستند. در

 کشی وهای محق بودن، بهرهغیرانطباقی یعنی ویژگی

خودنمایی با عدم سازگاری اجتماعی و رفتاری در ارتباط است. 

افرادی که خودشیفتگی آنها در حد بالینی نیست افراد بسیار 

 ، افسردگیتند، کمتر از سایرین دچار اضطرابخوشحالی هس

کل زندگی خوب و خوشی را دنبال شوند، درو ناراحتی می

 نظر در صفات تاریکتگی موردکه خودشیفکنند. از آنجاییمی

 ، پسشخصیت از نوع بالینی نبوده و جنبه خفیف آن است

توان نتیجه گرفت که از نوع خودشیفتگی انطباقی است می

اعث بنتیجه این خودشیفتگی سازگارانه (. در2298کای و لو، )

 های این پژوهش نشده است.بروز دلزدگی درمیان آزمودنی

در  است، بنابراینپژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی 

شناختی باید جانب احتیاط را ها و تحلیل علیتتعمیم داده

هش حاضر این بود های پژویکی دیگر از محدودیترعایت کرد. 

ر نس و باالتمطالعه تحصیالت لیساهای موردکه اغلب آزمودنی
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الت ها به افراد با تحصید و به همین دلیل در تعمیم یافتهداشتن

نسیتی های جبا توجه به اینکه نقش تر باید احتیاط نمود.ایینپ

 ریله فرهنگی است و درگذر زمان تغیو نوع نگرش به این مقو

ها در زمودنیهای آتی آشود در پژوهشپیشنهاد می ،یابدمی

و معینی مورد مطالعه قرار گیرند. از دامنه سنی محدود 

بر میزان تمایزیافتگی و نوع نگرش  که مدت زمان ازدواجآنجایی

بهتر است در  ،است مؤثرهای جنسیتی افراد به نقش

در  مؤثرعنوان عاملی نیز به های آتی مدت زمان ازدواجپژوهش

میزان دلزدگی مورد بررسی قرار گیرد. مطابق نتایج 

تاریک شخصیت مردان بر میزان  ابعادهای قبلی، پژوهش

لذا  ،تگذار اس تأثیررضایت زناشویی یا دلزدگی زناشویی زنان 

شود در پژوهش های بعدی زوجین به صورت پیشنهاد می

های شخصیتی همسر همزمان تحت آزمون قرار گیرند و ویژگی

 بر رضایت یا دلزدگی زناشویی زنان مورد سنجش قرار گیرد.
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بررسی تمایزات نسلی باورهای (. 9312سنبلی بیگدلی، م. )

های جنسیتی و ارتباط آن با سازگاری، انتظارات و نقش

نامه . پایانتعارض زناشویی در زنان شهر کاشان

کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی 
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References 

Back, M. (2015). The social consequences of 

personality: Six suggestions for futer 

research. European Journal of Personality, 

29, 296-307. 

Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A 

cognitive account of sex typing. 

Psychological Review, 88, 354–364. 

4 5                                                                                         پورمحسنی کلوری، ظهری، عطادخت و موالیی  



Bowen, M. (1978). Family therapy in 

clinicalpractice. new york: Aronson. 

Brown, H., & Roberts, J. (2014). Gender role 

identity, breadwinner status and 

psychological well-being in the household. 

England: Department of Economics 

University of Sheffield. 

Buser, T. J., Pertuit, T. L., & Muller, D. L. 

(2019). Nonsuicidal self‐injury, stress, and 

self‐differentiation. Adultspan Journal, 18, 4-

16. 

Cai, H., & Luo, Y.L. (2018). Handbook of Trait 

Narcissism. New York: Springer. 

Closson, K., Hatcher, A., Sikweyiya, Y., 

Washington, L., Mkhwanazi, S., Jewkes, R., 

...& Gibbs, A. (2020). Gender role conflict 

and sexual health and relationship practices 

amongst young men living in urban informal 

settlements in South Africa. Culture, Health 

& Sexuality, 22, 31-47. 

Durham-Fowler, J. N. (2010).Therapeutic 

assessment with couples. A dissertation forthe 

degree of doctor of philosophy, University of 

Texas at Austin. 

Faulkner, A. R. (2002). Gender-related 

influences on marital satisfaction and marital 

conflict over time for husbands and wives. 

Ph.D thesis, the University of Georgia. 

Greene, W. (2001). Estimating econometric 

models with fixed effects. Department of 

Economics, Stern School of Business, New 

York University. 

Hentschel, T., Heilman, M. E., & Peus, C. V. 

(2019). The multiple dimensions of gender 

stereotypes: a current look at men’s and 

women’s characterizations of others and 

themselves. Frontiers in psychology, 10, 11-

20. 

Jonason, P. K., & Webster, G. D. (2010). The 

dirty dozen: A concise measure of the dark 

triad. Psychological Assessment, 22, 420-432. 

Jonason, P., & Kavanagh, P. (2010). The dark 

side of love: love styles and the dark triad. 

Personality and Individual Difference, 49, 

606-610. 

Kayser, K. (1995). When love dies: The process 

of marital disaffection. NY: Guilford. 

Lampis, J., Cataudella, S., Agus, M., Busonera, 

A., & Skowron, E. A. (2019). Differentiation 

of self and dyadic adjustment in couple 

relationships: A dyadic analysis using the 

actor‐partner interdependence model. Family 

process, 58, 698-715. 

Li, X., Zhou, N., Fang, X., & Cao, H. (2020). 

Marital conflict resolution and marital 

affection in Chinese marriage: Integrating 

variable-centered and person-centered 

approaches. Marriage & Family Review, 56, 

369-389. 

Lickani, A. (2013.). Differentiation and intimate 

partner violence. Dissertation for Doctor of 

Philosophy, Collage of Human Ecology, 

Kansas State University. 

Mazzarantani, J. (2011). The devorce survival 

guide: What you need to know to protect your 

emotional and financial security. Miami: 

Jules Mazzarantani PLLC. 

Nurhayati, S. R., Faturochman, F., & Helmi, A. 

F. (2019). Marital quality: A conceptual 

review. Buletin Psikologi, 27, 109-124. 

Pines, A. (2003). The relationsheep between 

career and couple burnout: Im;lications for 

career and couple counseling. Journal of 

Employment Counseling, 40, 50-64. 

Priest, J. B. (2017). Examining differentiation of 

self as amediator in the biobehavioral family 

model. Journal of Marital and Family 

Therapy, 45, 161–175 

Skowron, E.A. & Friedlander, M.L. (1998). The 

differentiation of self inventory: 

Developmentand initial validation. Journal of 

Counseling Psychology, 45, 235-246. 

  ابعاد تاریک شخصیت، تمابزیافتگی، نقشهای جنسیتی و دلزدگی زناشویی                                                               5 5



 
Usal, A. (2016). Predicting relationship 
     satisfaction: Dark triad personality traits, 

love attitudes, attachment dimensions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istanbul: Thesis the Degree of Master of Arts 

in Clinical Psychology at the Dogus 

University. 

6 5                                                                                         پورمحسنی کلوری، ظهری، عطادخت و موالیی  


