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Abstract

Introduction: The spread of coronavirus and its psychological consequences is one of the 

most important social events of the 21st century that nursing couples face the psychological 

consequences. Therefore, the aim of this study was to predict marital turmoil based on dark 

personality traits in nursing couples in Kermanshah during the Covid-19 crisis.

Methods and Materials: The present study is descriptive and correlational research. The 

statistical population of the present study includes all nursing couples with marital disorders 

in Kermanshah in 2020-2021. According to Morgan’s table, the samples in the present study 

were 169 people selected by cluster sampling method from medical centers and hospitals 

in Kermanshah. Those nurses who were willing to cooperate in the study answered dark 

personality traits questionnaires written by Johnson and Webster (2010) and the Wiseman et 

al (2009) Marital and Communication Disorder Scale. 

Results: The results obtained using regression and Pearson correlation coefficient showed 

that the regression model used is significant (F = 4.39) and this model with a coefficient of 

determination of 0.24 can explain the relationship between variables. Multiple correlations 

between variables were 0.39 (R = 0.39). Moreover, the components of narcissism and antisocial 

can predict marital turmoil with β = 0.18, t = 1.9 and β = 0.13, t = 3.3 respectively.

Discussion and Conclusion: According to the research findings, it can be said that 

narcissism and anti-socialism are effective components related to marital disorders that this 

point can be considered by health centers.
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چكيد ه
مقدمه: شیوع ویروس كرونا و پیامدهای روانی ناشی از آن یكی از مهم ترین وقایع اجتماعی قرن 21 است كه زوجین پرستار 

با پیامدهای روان شناختی ناشی از آن روبرو هستند. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی تعارضات زناشویی بر 
اساس عوامل شخصیتی در زوجین پرستار شهر كرمانشاه در بحران كووید-1۹بود.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه زوجین پرستار 

دارای آشفتگی های زناشویی شهر كرمانشاه در سال 14۰۰-13۹۹ تشكیل می دهد. نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر مطابق 
با جدول مورگان 1۶۹ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای از مراكز درمانی و بیمارستان های شهر كرمانشاه انتخاب شدند و با 
كسب رضایت از آن دسته از پرستارانی كه حاضر به همكاری در پژوهش بودند به پرسشنامه های صفات تاریك شخصیت 

جوناسون و وبستر )2۰1۰( و مقیاس آشفتگی زناشویی و ارتباطی ویسمن و همكاران )2۰۰۹( پاسخ دادند.
يافته ها: نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد كه مدل رگرسیونی استفاده شده 

معنادار است )F =4/3۹( و این مدل با ضریب تعیین ۰/24 توان تبیین رابطه بین متغیرها را دارد. همبستگی چندگانه بین متغیرها 
نیز R=۰/3۹( ۰/3۹( به دست آمد و مؤلفه های خودشیفتگی با t=1/۹ ، β =۰/18 و جامعه ستیزی با t=3/ 3 ، β=۰/13 توان 

پیش بینی آشفتگی های زناشویی را دارند.
بحث و نتيجه گيری: با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت كه خودشیفتگی و جامعه ستیزی از مؤلفه های موثر و مرتبط 

با آشفتگی های زناشویی می باشند كه این نكته می تواند مورد توجه مراكز بهداشت و درمان قرار گیرد.
کلمات کليدی: عوامل شخصیتی، تعارضات زناشویی، زوجین پرستار، كووید-1۹
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مقدمه
ويروس کرونا گروه بزرگی از ويروس ها است که به عنوان يك 
بحران سالمت عمومی شناخته شده و بیش ترين شیوع آن از زمان 
سندرم حاد تنفسی بوده است )1(. همواره تراژدی های جمعی، به 
ويژه مواردی که شامل بیماری های عفونی می شوند، غالبأ موج هايی 
از ترس و اضطراب را افزايش می دهند که به نظر می رسد باعث ايجاد 
اختالل گسترده در رفتار و بهزيستی روان شناختی افراد زيادی در 

جمعیت می شود )۲(. آنجاکه پرستاران بزرگترين گروه ارائه کننده 
خدمات مراقبتی در نظام سالمت می باشند کارکنان اين حرفه به طور 
معمول با سطوح بااليی از بار کاری فیزيكی و روانی مواجه اند؛ به 
خصوص در دوران کرونا که به دلیل شرايط ويژه، فشارهای کاری 
بسیار شدت گرفته است )۳(. در دوران کوويد-19 فشار کاری 
و شرايط پیش روی پرستاران می تواند در زندگی زناشويی آن ها 
اختالل و آشفتگی ايجاد کند. )۴(. اما زمان هايی پیش می آيد که 
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زوجین دچار آشفتگی ها و ناسازگاری ها در تعامالت می شوند و 
انسجام روانی خانواده برهم می خورد و آرامش درونی جای خود 
را به آشفتگی های هیجانی می دهد )۵(. اخیراً موضوع آشفتگی 
زناشويی به عنوان يكی از عواملی که به طالق منجر می گردد مورد 
توجه قرار گرفته است. نتايج مطالعات نشان می دهد در هر لحظه 
۲۰% جمعیت در معرض آشفتگی زناشويی هستند )۶(. آشفتگی 
در روابط زمانی اتفاق می افتد که دو نفر تحت عنوان يك زوج 
با هم زندگی می کنند ولی به دلیل ماهیت تعامل آنها، اوقاتی در 
زندگی مشترکشان پیش می آيد که يا عدم توافق مشاهده می گردد 
و يا نیازهايشان برآورده نمی شود. در نتیجه حس زوجین نسبت به 
يكديگر سرشار از خشم، ناامیدی و يا نارضايتی می باشد و به اين 

حالت آشفتگی زناشويی گفته می شود )۷(.
زوجین آشفته توافق کمتری در میزان اختالفشان دارند، رفتارهای 
منفی تر و پرخاشگرانه تر فیزيكی از خود بروز می دهند )۸(. در 
رابطه با اهمیت آشفتگی در صدمه رساندن به پايداری ازدواج 
بیان می دارند طالق حاصل و  برديت و همكاران )9(  زوجین، 
پیامد شكل گیری يك دوره آشفتگی زناشويی بین زوجین است 
)۶(. آشفتگی زوجین پديده ای است که در اثر اشباع دلخوری ها و 
رنجش های زوجین از يكديگر، عدم درك متقابل آنها و ايجاد فاصله 
روانی- عاطفی بین آنان شكل می گیرد و ممكن است بسیاری از 
افراد پس از گذراندن چند سال زندگی مشترك با همسرشان آن را 
تجربه نمايند )1۰(. آشفتگی زناشويی جزء پراسترس ترين و مختل 
کننده ترين مشكالت انسانی است که پیامدهای سنگینی برای فرد 
و خانواده او به همراه دارد )11(. شكل گیری آشفتگی زناشويی 
ناشی از تعارضات و اختالفات حل نشده زناشويی است. تعارض 
زناشويی ناشی از عدم هماهنگی زوجین در نوع نیازها و روشهای 
ارضای آن، خودمحوری، اختالف زوجین در نوع خواسته هايشان، 
طرحواره های رفتاری آنها و عدم حس مسئولیت پذيری نسبت به 
رابطه زناشويی و ازدواج شان می باشد )1۲(. در ويراست پنجم 
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی )DSM-۵( » آشفتگی 
ارتباطی با همسر يا شريك صمیمی« به اين صورت تعريف می شود: 
» اين طبقه تشخیصی بايد زمانی مورد استفاده قرار گیرد که تمرکز 
اصلی تماس بالینی بررسی کیفیت ارتباط صمیمانه با )همسر يا 
شريك( باشد يا زمانی که کیفیت اين رابطه بر مسیر، پیش آگهی يا 

درمان اختالالت پزشكی يا روانی تأثیر می گذارد و به طور عموم، 
آشفتگی ارتباطی با اختالل عملكرد در حوزه های رفتاری، شناختی 
ارتباط دارد. نمونه هايی از مشكالت رفتاری شامل دشواری در حل 
تعارض، و عاطفی کناره گیری و يا درگیری بیش از حد است«. به نظر 
می رسد يكی ديگر از داليلی که سبب آشفتگی زناشويی و ارتباطی 
می شود، ارتباط با ويژگی های شخصیتی و صفات بارز موجود در 
شخصیت هر فرد دارد. روانشناسان اجتماعی و شخصیتی در نتیجه 
انجام تحقیقات تجربی متوجه شده اند که صفات شخصیتی قادر 
هستند برخی تغییرات در رفتار انسان را به صورتی دقیق پیش بینی 
کنند )1۳(. در سال های اخیر، پژوهش در زمینه تفاوتهای فردی در 
مورد پرخاشگری به مجموعه های کوچكی از سازه های شخصیتی 
تبديل شده که به »صفات تاريك« معروف است. افراد با صفات تاريك 
شخصیتی تمايل دارند الگوهايی متفاوت مرتبط با پرخاشگری را 
نشان دهند، که از طريق خود سنجی ها، گزارش های مشاهده گران 
و رفتارهای شان مشخص می شود )1۴(. صفات سه گانه تاريك 
شخصیت مجموعه ای از ويژگی های ناخوشايند اجتماعی است 
که شامل خودشیفتگی، جامعه ستیزی )سايكوپاتی( و ماکیاولیسم 
می شود )1۵(. به طور کلی اين صفات دارای مشخصه های زير 
می باشند: بی تفاوتی، فقدان صداقت و تواضع )1۶(، همدلی پايین، 
عاطفه سخت و تمايل به جلو زدن از ديگران بیشتر از همراهی با 
آنها، ناسازگاری، حقه بازی، پرخاشگری و برخی از سبك های روابط 
جنسی کوتاه مدت )1۷(. شخصیت را می توان الگوهای معین و 
مشخصی از تفكر، هیجان و رفتار دانست که سبك شخصی فرد را 
در تعامل با محیط اجتماعی و مادی اش تعیین می کنند. به بیان ديگر، 
شخصیت شامل صفات به نسبت باثبات و پايدار می باشد )1۸(. 
صفات شخصیتی، ويژگی هايی دائمی هستند که شخص در اکثر 
مواقع آنها را از خود بروز می دهد. يكی از مفاهیم به نسبت جديد 
در حوزه شخصیت، سه گانه تاريك شخصیت است که با عنوان 
روانشناسی جیمز باند شناخته می شود. اين ويژگی های شخصیتی 
توسط پالهوس و ويلیامز معرفی و مفهوم سازی شده اند. صفات 
تاريك شخصیت هر فرد از سه بعد ضداجتماعی، خودشیفتگی و 
ماکیاولیسم ساخته شده است که اين سه بعد نقش مستقیمی در نگرش 
افراد به زندگی دارند. يكی از ابعاد شخصیت ماکیاولسیم می باشد 
که در آن فرد، تحت تأثیر راهبردهای سیاسی و استثمار از ديگران، 
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به جهان و تمرکز بر عاليق و منافع شخصی نگرش منفی دارد. 
يكی ديگر از ابعاد سه گانه تاريك شخصیت ضداجتماعی می باشد 
که شامل خصوصیاتی چون رفتار ضداجتماعی، عدم وجود حس 
همدلی و بزهكاری است که بیشتر بر عمل و نتیجه آن تمرکز دارد 
)19(. خودشیفتگی که بعد آخر سه گانه تاريك شخصیت می باشد، 
شامل خصوصیاتی چون کسب قدرت است. چنین افرادی تمايل 
دارند همیشه در مرکز توجه بوده و افرادی متكبر و به دنبال موفقیت 
می باشند )۲۰(. با وجود ريشه های متفاوت تشكیل دهنده، اين سه 
شخصیت که با عنوان مثلث تاريك شخصیتی از آنها نام برده شد، 
در چند ويژگی مشترك هستند؛ در هر سه شخصیت، درجاتی از 
منش اجتماعی بدخواهانه همراه با گرايش های رفتاری برای ارتقای 
خود، سردی عاطفی، چندرويی و پرخاشگری وجود دارد )19(. 
سامر و همكاران )۲1( در پژوهشی نشان داد نمرات باال در ابعاد 
جامعه ستیزی و ماکیاولی با فحاشی و پرخاشگری توام می باشد و 
بین هر دوی اين صفات ارتباط منفی و معنی داری با هیجانات مثبت 
وجود دارد. همچنین خودشیفتگی ازيك سو با تعداد زياد دوستان 
و ازسوی ديگر با سطوح باالی اعمال نفوذ بر ديگران همراه بود. 
بنابراين با توجه به گسترش آشفتگی های زناشويی و از آنجايی 
که برای کاهش آشفتگی های زوجین ابتدا بايد عوامل مرتبط با آن 
و سهم هر يك را شناسايی کرد و سپس از آن ها بهره برد، بنابراين 
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويی به اين سؤال است که آيا صفات 
تاريك شخصیت با آشفتگی های زناشويی در زوجین پرستار رابطه 

معنادار دارند يا خیر؟

مواد و روش ها
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است، که با هدف رابطه 
صفات تاريك شخصیت با آشفتگی های زناشويی در زوجین پرستار 
شهر کرمانشاه در سال 1۴۰۰-1۳99 انجام شد. متغیرهای صفات 
تاريك شخصیت به عنوان متغیر مستقل )پیش بین( و آشفتگی های 
زناشويی به عنوان متغیر وابسته )مالك( است. جامعه آماری پژوهش 
حاضر شامل کلیه زوجین پرستار دارای آشفتگی های زناشويی 
مراکز درمانی و بیمارستارن های شهر کرمانشاه که باالی ۵۰۰ نفر 
بودند، تشكیل می دهد. نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر مطابق 
با جدول مورگان 1۶9 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری 

خوشه ای از مراکز درمانی و بیمارستان های شهر کرمانشاه انتخاب 
پرستاری که  از زوجین  آن دسته  از  با کسب رضايت  و  شدند 
حاضر به همكاری در پژوهش بودند پرسشنامه های آنالين شرح 
داده و اجرا شد. قبل از توزيع پرسشنامه ها از شرکت کنندگان در 
مطالعه خواسته شد اگر در فرآيند پاسخگويی به سواالت با مشكلی 
مواجه شدند يا نقطه ی ابهامی برای آن ها به وجود آمد از پژوهشگر 
درخواست توضیح بیشتری داشته باشند. زوجین پرستار مورد نظر 
پس از اعالم رضايت جهت شرکت در پژوهش و دريافت تضمین 
الزم مبنی بر اينكه اطالعات آن ها محرمانه باقی خواهد ماند، اقدام 
به تكمیل پرسشنامه ها به صورت مجازی نمودند. جهت جمع آوری 
اطالعات از ۲ پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه اول مقیاس آشفتگی 
زناشويی و ارتباطی )SSMRD( است که ويسمن و همكاران )۲۲( 
اين مقیاس را با استفاده از برخی گويه های پرسش نامه تجديدنظر 
شده رضايت زناشويی )MSI-R( به جهت غربالگری زوجین آشفته 
از غیرآشفته طراحی کردند. اين مقیاس از 1۰ ماده تشكیل شده است 
که ابعاد مختلف آشفتگی زناشويی در ۵ حوزه ارزيابی می شود: 
1- سطح کلی آشفتگی زناشويی، ۲- عدم رضايت جنسی، ۳- با 
هم گذراندن وقت، ۴- ارتباط عاطفی و ۵- ارتباط معطوف به 
حل مسأله. ويسمن و همكاران )۲۲( به منظور تعیین و استخراج 
نقطه برش جهت تشخیص زوجین آشفته و غیر آشفته اين مقیاس 
را روی 1۰۲۰ زوج اجرا و با استفاده از تحلیل منحنی مشخصه 
عامل گیرنده بهینه ترين نقطه برش برای هر دو گروه زنان و مردان، 
نمره ۴ را به دست آوردند. بدين معنی که کسب نمره ۴ و باالتر 
از ۴ به معنی وجود آشفتگی زناشويی و ارتباطی در روابط زوجی 
می باشد. در اين پژوهش میانگین و انحراف استاندارد گروه زنان 
به ترتیب ۳/۲۰ و ۲/۸1 و در گروه مردان به ترتیب ۳/۰۸ و ۲/۶۸ 
 ،)PPV( بوده است. مقادير حساسیت، ويژگی، ارزش اخباری مثبت
ارزش اخباری منفی )NPV( و نرخ صحیح تشخیص )HR( برای 
گروه مردان به ترتیب ۰/۸۷، ۰/۸۵، ۰/۷۳، ۰/9۳ و ۰/۸۶ و برای 
گروه زنان به ترتیب ۰/۸۸، ۰/۸۴، ۰/۷۲، ۰/9۴ و ۰/۸۶ گزارش شده 
است. طراحان اين آزمون به منظور بررسی ثبات زمانی تشخیص از 
روش پايايی بازآزمايی با نمونه 1۰۶ نفری از زوجین که با فاصله 
زمانی ۶ هفته مقیاس 1۰ سؤالی SSMRD دو بار پاسخ دادند، استفاده 
کرده اند که ضريب پايايی برای گروه مردان ۰/۷۸ و برای گروه 
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زنان ۰/۸۰ گزارش شده است. همچنین شاخص کاپا، در گروه 
مردان ۰/۷۰ و در گروه زنان ۰/۶۸ گزارش شده است که هر دو 
شاخص پايايی بازآزمايی و کاپا بیانگر مطلوبیت ثبات تشخیص 
طبقه آشفتگی زناشويی و ارتباطی می باشد. ضريب آلفای کرونباخ 
اين مقیاس برای گروه زنان و مردان به ترتیب ۰/۸۲ و ۰/۸1 اعالم 
شده است. طراحان آزمون به جهت بررسی هم زمان روايی مقیاس 
مذکور پرسش نامه تجديد نظر شده رضايت زناشويی )MSI-R( را 
استفاده نموده که مقدار اين روايی برای گروه زنان و مردان به ترتیب 
۰/۷۶ و ۰/۷۲ اعالم گرديد. در نسخه اصلی اين مقیاس آزمودنی 
به گويه ها به صورت دو گزينه ای )درست/غلط( پاسخ می دهد که 
دامنه نمرات بین صفر )کمترين مقدار آشفتگی زناشويی( تا 1۰ 
)بیشترين مقدار آشفتگی زناشويی( متغیر خواهد بود ۷ و ۶، ۵، ۲، 
1 سؤاالت به صورت معكوس نمره گذاری می شوند. پرسشنامه 
دوم، پرسشنامه صفات تاريك شخصیت می باشد که اين پرسشنامه 
1۲ آيتمی توسط جوناسون و وبستر )1۷( تهیه شده است که شامل 
سه زير مؤلفه خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی می باشد. 
پرسشنامه مذکور بر اساس طیف لیكرت ۵ درجه ای نمره گذاری 
می شود )1=کامال مخالفم؛ ۵=کامال موافقم(. سواالت مربوط به 
خرده مقیاس خودشیفتگی )۴-1(، ماکیاولیسم )۵-۸( و جامعه 
ستیزی )1۲-9( می باشد. برای محاسبه امتیاز مربوط به هر مؤلفه 
از پرسشنامه، مجموع امتیازات مربوط به يك به يك سؤاالت آن 
مؤلفه را با هم محاسبه نموده تا امتیاز مربوط به آن مؤلفه به دست 
می آيد. ويژگی های روانسنجی اين پرسشنامه شامل: اعتبار افتراقی، 
همزمان، سازه و آزمون-بازآزمون توسط جوناسون و وبستر )1۷( 
در ۴ مطالعه مورد آزمون قرار گرفت. در اين مطالعه ها در مجموع 
1۰۸۵ نفر شرکت کردند. نتايج حاکی از آن بود که اين پرسشنامه با 
پرخاشگری، ناسازگاری و ازدواج های کوتاه مدت ارتباط دارد. بر 
اساس گزارش سازندگان، اين پرسشنامه ويژگی های روان سنجی 
مناسبی در تمام مطالعات داشته است و مطالعات متعددی که انجام 
از ۰/۷۲-۰/۷۷، جامعه  آلفای کرونباخ ماکیاولیسم  گرفت میزان 
ستیزی از ۰/۶۶-۰/۶9 و خودشیفتگی از ۰/۷۸-۰/۸۵ گزارش شد 
)1۷(. پس از جمع آوری پرسشنامه تحلیل اطالعات با استفاده از 
نرم افزار SPSS-۲۳ انجام شد و عالوه بر استفاده از روش های 
آمار توصیفی و شاخص های آماری همچون میانگین و انحراف 

استاندارد، از ضريب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند 
متغیره نیز استفاده شد.

يافته ها
همان طور که در جدول 1 آمده است 1۶9 نفر از شرکت کننده در 
پژوهش، میانگین سنی گروه نمونه ۳۵/۶۳ و انحراف معیار ۵/۲1 بود.
آشفتگی های  با  تاريك شخصیت  رابطه ی صفات  بررسی  برای 
استفاده  پیرسون  از ضريب همبستگی  پرستار  زناشويی زوجین 
آشفتگی های  بین  که  است  آن  بیانگر  پژوهش  يافته های  شد. 
با  ستیزی  جامعه  و  مقیاس های خودشیفتگی  و خرده  زناشويی 
و ۰/1۳  دارای ضرايب همبستگی ۰/1۶  زناشويی  آشفتگی های 
می باشد و اين همبستگی در سطح ۰/۰1 معنی دار است. اما خرده 
مقیاس ماکیاولیسم با آشفتگی زناشويی رابطه معناداری نشان نداد. 
نتايج تحلیل همبستگی و داده های توصیفی در جدول )۲( آمده 

.)P≥ ۰/۰1( است
برای پیش بینی آشفتگی های زناشويی بر اساس متغیرهای صفات 
نشان  نتايج  شد.  استفاده  رگرسیون  تحلیل  از  تاريك شخصیت 
داد که F مشاهده شده معنادار است )F=۴/۳9( و متغیرهای پیش 
بین با هم ۰/۲۴ واريانس آشفتگی های زناشويی را تبیین می کنند. 
همبستگی چندگانه بین متغیرها نیز R=۰/۳9( ۰/۳9( به دست آمد. 

نتايج تحلیل رگرسیون در جدول ۳ آمده است.
که  می دهند  نشان  بین  پیش  متغیرهای  رگرسیونی  ضرايب 
 t=۳/۳ ، β=۰/1۳ ،و جامعه ستیزی t=1/9 ، β=۰/1۸ ،خودشیفتگی

 

 درصد فراوانی  فراوانی   های توصیفی شاخص

 جنسیت
 مرد 
 زن 

87 
91 

%44 
%56 

 میزان تحصیالت 

 22% 33 کاردانی 
 56% 113 کارشناسی

 20% 39 کارشناسی ارشد 
 2% 5 دکتری 

 انحراف معیار  میانگین  بیشینه  کمینه  
 21/5 63/35 51 22 سن 

جدول 1- اطالعات جمعيت شناختی گروه نمونه بر حسب جنسيت، ميزان 
تحصيالت و سن
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می توانند آشفتگی های زناشويی را پیش بینی کنند. نتايج در جدول 
.)P≥ ۰/۰۰1( شماره ۴ آمده است

بحث و نتيجه گيری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه صفات تاريك شخصیت 
است.  کرمانشاه  شهر  پرستار  زوجین  زناشويی  آشفتگی های  با 
نتايج تحلیل داده ها نشان داد صفات تاريك شخصیت می تواند 
نتايج تحلیل رگرسیون  آشفتگی های زناشويی را پیش بینی کند. 
نشان می دهد که مؤلفه های خودشیفتگی و جامعه ستیزی می توانند 
نتايج  با  يافته ها  اين  کنند.  بینی  پیش  را  زناشويی  آشفتگی های 
پژوهش های شريفی نیا و هارون رشیدی )۲۰( و سامر و همكاران 
)۲1( همخوانی دارد. با توجه به اينكه صفات تاريك شخصیت توان 
پیش بینی آشفتگی های زناشويی را دارند، متخصصان روانشناسی 
خانواده غالبًا معیار خود را در بررسی کیفیت روابط زناشويی زوجین، 
میزان آشفتگی های زناشويی آن ها قرار می دهند. عدم آشفتگی های 
زناشويی يكی از عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی است 
که تحت تأثیر عوامل بیرونی و درونی می باشد. افزايش طالق در 
دنیای کنونی و نارضايتی زوجین از زندگی مشترك و تأثیرات سوء 

اين گونه پديده ها بر افراد خانواده و اجتماع بیانگر اين مدعاست 
که برخورد مقبولی با تشكیل خانواده و ازدواج نشده و کمتر با ديد 
عالمانه به اين پديده نگريسته شده است. عوامل گوناگونی به عنوان 
 مولفه های مؤثر میزان آشفتگی های زناشويی شناسايی شده اند. برخی 
از اين عوامل عبارتند از: سّن ازدواج، مّدت زمان ازدواج، فرزندان، 
اقوام و آشنايان،  تناسب تحصیلی، مسائل مالی، مسائل جنسی، 
صفات تاريك شخصیت، توانايی درك همسر، مديريت هیجان ها، 
سبك های دلبستگی کودکی و مهارت های ارتباطی. همچنین تحلیل 
داده ها نشان داد که از میان مؤلفه های صفات تاريك شخصیت، 
مؤلفه خودشیفتگی به شكل مثبت قادر به پیش بینی آشفتگی های 
زناشويی است. يعنی هرچه شخص سطح باالتری از خودشیفتگی 
را از خود نشان دهد، به همان میزان آشفتگی های زناشويی بیشتری 
دارد. هرچند در خصوص آشفتگی های زناشويی و ابعاد مثلث تاريك 
شخصیت پیشینه پژوهشی همانندی پیدا نشد، ولی با توجه به برخی 
يافته های پژوهش می توان نتايج مذکور را روشن کرده که در اين 
میان می توان به يافته های عباس آقابابايی و همكاران )۲۳( در مورد 
مثلث تاريك شخصیت و رابطه ی آن با راستگويی و حس انسان 
دوستی منطق و رضايتمندی و شادی افراد تحقیق شده که رابطه ی اين 

 SS df Ms F R 2R Sig منابع تغير 

 67/2356 18 22/51427 رگرسيون
16/854 

 
39/4 

 

 
39/0 

 
24/0 

 
 308 32/276671 باقي مانده  001/0

 326 89/348715 کل
 

جدول 3- نتايج رگرسيون برای پيش بينی آشفتگی های زناشويی توسط صفات تاريك شخصيت

 سطح معناداري  β t خطاي استاندارد برآورد B متغيرهاي پيش بين
 001/0 9/1 18/0 2/1 4/4 خودشيفتگي

 001/0 3/3 13/0 21/1 4/3 جامعه ستيزي 
 

جدول 4- نتايج تحليل رگرسيون برای پيش بينی آشفتگی های زناشويی توسط صفات تاريك شخصيت

 معناداري سطح  زناشويي  آشفتگيهمبستگي با  انحراف استاندارد  ميانگين  بيشينه  كمينه  تعداد  هاخرده مقياس  متغيرها 

 صفات تاريك شخصيت 
 01/0 16/0 22/4 14/9 38 14 120 خودشيفتگي
 2/0 -07/0 88/4 21/12 40 8 120 ماكياوليسم

 01/0 13/0 16/5 23/17 42 15 120 جامعه ستيزي 
 

جدول 2- داده های توصيفی و همبستگی
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خصوصیات با اين ابعاد باال بوده يعنی ابعادی مثل سايكوپاتی رابطه 
عكس با خصوصیات مطرح شده دارد که در اين افراد میزان صداقت، 
خوشحالی و حس انسان دوستی کم است و بر اساس تحقیق حاضر، 
خودشیفتگی رابطه ی مثبت معناداری با آشفتگی های زناشويی دارد 
و مبین اين واقعیت است که اختالل شخصیت خودشیفته با احساس 
خودواالبینی و فقدان همدلی با ديگران مشخص شده است. در اين 
افراد خودبزرگ بینی، خودشیفتگی، خیالپردازی درباره ی موفقیت 
نامحدود، قدرت، زيبايی و همچنین نیاز دايمی به تحسین ديگران 
وجود دارد. يزدانبخش، کريمی و همكاران )۲۴( در تحقیقی به 
بررسی رابطه اختالل شخصیت خود شیفته و وسواس فكری- عملی 
با رضايت زناشويی در دبیران شهر کرمانشاه پرداختند. نتايج نشان 
داد که بین شخصیت خودشیفته و صمیمیت زناشويی رابطه ی منفی 
ومعناداری وجود دارد که کامال همسو و هم راستا با تحقیق جديد 
انجام شده می باشد. در تبیین اين نتايج می توان گفت صفات تاريك 
شخصیت به عنوان يك مفهوم نو پديد، پژوهش های زيادی برانگیخته 
است که يكی از داليل آن، اين است که اين صفات با جنبه های 
منفی و آسیب شناختی شخصیت در ارتباط است؛ جنبه هايی که هم 
برای فرد در حوزه های خانوادگی، تحصیلی و شغلی و هم برای 
ديگران مشكالتی می آفريند. البته پژوهش جديد از اضافه شدن بعد 
آزارگری به صفات تاريك شخصیت حمايت می کنند، که هم اکنون 
به عنوان صفات چهارگانه تاريك شخصیت شناخته می شود. پايه و 
اساس اين صفات، بنیانی از نقص هیجانی است که باعث می شود 
اين افراد از ديگران سوءاستفاده کنند، نسبت به ديگران خشونت 
نشان دهند، از آسیب رساندن به ديگران لذت ببرند و رفتارهای 
ضداجتماعی از خود نشان دهند )۲۸-۲۵(. هرچند زندگی زناشويی 
و تشكیل خانواده را بايد عملی دانست که به خواست، تمايالت و 
ديدگاه های فردی افراد مربوط می شود، اما زندگی اجتماعی انسان 
و روابط پیچیده او با محیط و اجتماع، زندگی زناشويی و فرايند 

آن را تحت تاثیر روابطی دوسويه با متغیرهای اقتصادی، اجتماعی 
و جمعیتی قرار داده است )۲9(. از محدوديت های پژوهش حاضر 
اين است پژوهش حاضر به طور خاص در شهر کرمانشاه انجام 
گرفته است، بنابراين پیشنهاد می شود اين پژوهش بر زوجین پرستار 
ساير شهر ها نیز انجام شود و در صورتی که نتايج يكسانی به دست 
آيد، از نتايج آن استفاده بیشتری به عمل آيد و در راستای استفاده 
بهینه از محدوديت های پژوهش  حاضر، روان شناسان و مشاوران 
و مراکز بهداشت و درمان در جريان اين نتايج قرار گیرند. همچنین 
پیشنهاد می شود که اين پژوهش در شهرها و استان های ديگر و با 
فرهنگ های مختلف نیز انجام شود تا بتوان از اين طريق قابلیت 
تعمیم نتايج را افزايش داد. از طرف ديگر، پیشنهاد می شود مراکز 
بهداشت و درمان، کارگاه ها و سمینارهايی در زمینه آشفتگی ها و 
مشكالت زناشويی برگزار کرد تا زوجین پرستار بتوانند با بهره گیری 
از آن ها، نگرشی مناسب و منطقی به زندگی زناشويی پیدا کنند. 
میزان ابعاد مثلث تاريك شخصیت انسان شامل سه بعد ماکیاولی، 
سايكوپاتی و خودشیفتگی، بر میزان آشفتگی های زناشويی و نقش 
و اثر دارد. بنابراين با برگزاری کارگاه هايی برای زوجین پرستار 
می توان با شناسايی ابعاد تاريك شخصیت در آن ها گامی مؤثر در 

کاهش آشفتگی های زناشويی در پرستاران برداشت.

مالحظات اخالقی
مطالعه حاضر با رعايت تمام اصول اخالقی انجام گرفت، قبل از انجام 
پژوهش از تمام شرکت کنندگان رضايت نامه آگاهانه دريافت گرديد.

تشكر و قدردانی
از کلیه پرستاران و کسانی که مرا در انجام اين پژوهش ياری نمودند 

کمال تشكر و قدردانی را می نمايم.
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