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The relationship between adapted dimensions and unexplained compromise with
love: the mediating role of self - care and self - control
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چكيده
، آیا بین ابعاد سازي یافته، اما مسئله اصلی این است. خودشیفت ی از عواملی است که باعث به وجود آمدن اختالف میان زوجین میشود:زمينه
 بررسی ارتباط ابعاد سازي یافته و:سازي نایافته خودشیفت ی و عشو با نقش واسطهای بهوشیاری و خودمهارگری رابطه وجود دارد؟ هدف
 پژوهش از نوع: روش. نقش واسطهای و بهوشیاری و خودمهارگری مردان و زنان مت هل شهر قزوین بود:سازي نایافته خودشیفت ی با عشو
 نفر زن) به روي نمونهگیری031  نفر مرد و031(214 ، ساله ساکن در شهر قزوین بود55  الی21  جامعه آماری شامل افراد مت هل.همبست ی بود
،)0114 ، آرنووویالسنوز، بئر، روزنبرگ، مقیاسهای مشکالت بین شخصی (هروتیز، ابزار عبارتند از.در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند
 دادهها با ضریب.)0111-0140 ،) و نارسیسیزم بزرگ منش (راسکین و هال0141(  عشو سه وجهی استنبرگ،)2113،بهوشیاری (براون وریان
، ابعاد سازي یافته خودشیفت ی (اقتدار: يافتهها. تحلیل شدSEM همبست ی پیرسون و مدلیابی معادالت ساختاری به روي بیشینه احتمال یا
) ابعاد سازي نایافته (محو بودن و بهرهکشی،)P<1/15(  خودبینی و نمایش ری) باعشو همبست ی مستقیم و مثبت معنیداری دارد، برتری،کفایت
 بهوشیاری و خودمهارگری نقش واسطهای در ارتباط میان ابعاد سازيیافته و سازي،)P<1/15( نیز با عشو ارتباط منفی معنیدار و مستقیم دارند
. میتوان برای کاهش خودشیفت ی از بهوشیاری و خودمهارگری بهره جست: نتيجهگيری.)P<1/15( نایافته خودشیفت ی با عشو دارند
. خودمهارگری، بهوشیاری، عشو، خودشیفت ی، سازينایافته، سازيیافته:واژه كليدها
Background: Narcissism is one of the factors that causes divisions between couples. But the key question is,
is there a relationship between the adapted, the non-adapted dimensions of narcissism and love with the
mediating role of self-awareness and self-control? Aims: To investigate the relationship between adapted and
non-adapted dimensions of narcissism with love: The mediating role of self-care and self-control of married
men and women in Qazvin. Method: This was a correlational study. The statistical population included
married people aged 20-55 years living in Qazvin city, 278 (139 males and 139 females) were selected by
convenience sampling method. Instruments include the Interpersonal Problem Scales (Herotis, Rosenberg,
Beyer, Arnovovilenosen, 1998), Bushyari (Brown Verian, 2003), Stenberg's Triple Love (1987), and The
Great Narcissism of Character (Raskin & Hall, 1981-1979). The data were analyzed using Pearson correlation
coefficient and structural equation modeling by SEM. Results: Compromised aspects of narcissism
(authority, adequacy, superiority, arrogance, and display) were significantly correlated with love (P<0/05),
and non-compromised dimensions (rightfulness and exploitation) were also negatively correlated with love.
Directly (P<0/05), self-awareness and self-control have a mediating role in the relationship between adapted
and non-adapted dimensions of narcissism with love (P<0/05). Conclusions: Self-control and self-control can
be used to reduce narcissism. Key Words: Compromised, uncompromised, narcissism, love, self-awareness,
self-control.
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مقدمه

عشوورزی میانجامد .استنبرگ ( )0142با نظریه سه وجهی خود،

 DSM5افراد مبتال به اختالل شخصیت خود شیفته را افرادی

یك مفهوم سازی مهمی از موضوع عشو عنوان کرده است .مطابو با

دارای انتظارهای بیش از حد ،احساس متکبرانهای از برتری و اهمیت،

دیدگاه او عشو دارای سه مؤلفه صمیمیت ،اشتیاق و تعهد (پذیري

نیازمند به تحسین دی ران ،بهرهکشی در روابط بین فردی ،نداشتن

ادامه زندگی با یکدی ر) میباشد .میزان وجود این سه عامل ،نوع

همدلی و پناه بردن به خیالپردازیهای بزرگ مآبانه توصیف میکند.

عشقی را که افراد احساس میکنند ،مشخص میکند .از سویی،

هم نظریه پردازان بالینی (اختر و تامپسون ،0142 ،کوپر،0114 ،

ویژگی اصلی افرادخود شیفته ،ناتوانی آنها در عشو ورزیدن است.

گابارد0141 ،؛ به نقل از ترومپتر ،واتسون و لری )2114 ،و هم

افراد خودشیفته دچار «عشو به خود» شدید نیستند ،بلکه ویژگی اصلی

پژوهش ران این حوزه (دیکنسون و پینکوس 2113 ،و پینکوس و

آنان این است که از دوست داشتن دی ران ناتوانند (هورنای.)0131 ،

لوکوویتسکی .)2101 ،این تعریف را به کشاکش کشیدهاند .آنها

شواهد پژوهشی متعددی نیز ارتباط منفی بین خودشیفت ی با عشو و

معتقدند خود شیفت ی پیچیدهتر از آن است که با این دامنه صفات

ارتباطات عمیو و صمیمی را نشان دادهاند (چن ،سوهن ،جانسون،

محدود تعریف شود .در مفهوم سازیهای اولیه ،نارسیسیزم یا عشو به

کیسن ،اسنیدزوکرو ،2118 ،کریگ2113 ،؛ به نقل از سات،2112 ،

خود بر سازي نایافته بودن آن ت کید میشد و این دیدگاه در بیشتر

تانچاس رینون و همکاران ،2111 ،صادقی.)0341 ،

تئوریهای تحولی و تجربی اخیر نیز باقی مانده است .با این حال

اما از سویی دی ر ،کوهوت معتقد است ،خود میتواند در طول

تحقیقات جدید نشان دادهاند که نارسیسیزم میتواند سالمت

زندگی که تجربیات الزم برای تحسین شدن و تحسین کردن فراهم

روانشناختی را پیشبینی کند (ترومپتر و همکاران.)2114 ،

میشود تحول یابد (واتسون و همکاران .)2112 ،ای و میتواند

دانستن این که "تحول خود" ،فرآیندی پویاست ،به درک این

نیروگذاری خود شیفته را خنثی کرده آنها را برای اهداف عالیتری

که نارسیسیزم میتواند اشکال سازيیافته و سازينایافته داشته باشد،

به کارگیرد (کوهوت0110 ،؛ به نقل از واتسون  .)0148خودشیفت ی

کمك میکند (ترومپتر و همکاران )2114 ،در تحلیل عوامل

میتواند در مراحل رشدیافته تر به عشقی غیر از خود متحول شود

خودشیفت ی در پرسشنامه  NPI0یك ساختار چند بعدی ،همراه با

(نوری .)0318،از سازههایی که میتواند دراین فرآیند تحول با

مفاهیم پیچیده سالمتروانی آشکار میشود .فاکتور بهرهکشی -

اهمیت باشد ،بهوشیاری

محقو بودن ( )E/Eارتباط باسازي نایافت ی را پیشبینی میکنند .این

فرآیندهای خودنظمجویی است که به عنوان یك فرآیند خودشناسی

است .بهوشیاری یکی از مؤلفههای

در حالی است که رهبری ت اقتدار ( ،)L/Aبرتری _ خودبینی ()S/A

و مسیری سازنده برای تنظیم هیجان ،به حفظ آگاهی لحظه به لحظه

و جذابیت خود ت تحسین خود ( )S/Sاغلب عملکرد سالمتروانی

از موقعیت حاضر با حالتی پذیرا و غیر قضاوتی میانجامد (شایپر و

بیشتری مانند ارزي خود را پیشبینی میکنند .این سه فاکتور سازي

کارلسون .)2111 ،تحقیقات متعددی نشان دادهاند که بهوشیاری

یافته هن امی که فاکتور  E/Eکنترل میشود ،ارتباط قویتری را با

همبست ی مثبتی با رضایتمندی از روابط عاشقانه دارد (یورپ و

سازي یافت ی نشان میدهند (واتسون ،مك کینی ،هاوکینس و

الن ر ،2111 ،واچس و کوردوا ،2111 ،بارنس و دی ران2111 ،؛ به

موریس .)0144 ،در ادبیات پژوهشی مطالب رو به رشدی در ارتباط

نقل از جونزو و دی ران .)2100 ،خودمهارگری نیز ،یکی دی ر از

با خودشیفت ی و عشو وجود دارد .حجم وسیعی از تحقیقات انجام

فرآیندهای خودنظم بخش است که به ظرفیت فرد برای غلبه کردن و

شده نقش خود شیفت ی را در روابط رومانتیك بررسی کردهاند

بازداری تکانههای غیرقابل پذیري و نامطلوب و نظم دادن به رفتارها،

(تانچاس رینون ،مانسری و کمپل .)2111 ،در تعریف عشو میتوان

تفکرات و هیجانات خود اشاره دارد (تابخنی و همکاران .)2118

گفت که بنیادیترین نیاز روانی انسان است که موجب رشد سازمان

پژوهشها نشان دادهاند خود مهارگری به عنوان یکی از انواع توانش

روانی فرد میشود .همچنین میتوان عشو را یك خصیصه شخصیتی

های فردی ،میتواند میزان موفقیت در زندگی را تعیین کند و با روابط

انسانی در نظر گرفت که از طیف خود شیفت ی آغاز و به ظرفیت

بین فردی مثبت (والشال و همکاران )2115 ،و سازي یافت ی

. Narcissistic personality inventory

1
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ارتباط ابعاد سازي یافته و سازي نایافته خودشیفت ی با عشو...:

روانشناختی و رواندرستی رابطه مثبت و معنادار دارد (تابخنی و

کفایت ،برتری ،خودبینی و نمایش ری ابعاد سالم خودشیفت ی و

همکاران .)2118 ،لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این مسئله می

خرده مقیاسهای محو بودن و بهرهکشی ،ابعاد ناسالم خودشیفت ی را

باشد که آیا بین ابعاد سازي یافته ،سازي نایافته خودشیفت ی و عشو

میسنجند .قابلیت اعتمادکل مقیاس  %10بوده و قابلیت اعتمادخرده

با نقش واسطهای بهوشیاری و خودمهارگری رابطه وجود دارد؟

مقیاسهای آن به ترتیب %12 ،%42 ،%42 ،%14 %12 ،%41 ،و %45

روش

میباشد (فاستر و دی ران.)2105 ،

روي پژوهش از نوع همبست ی بود .جامعه آماری مورد مطالعه

فرم کوتاه مقیاس خودمهارگری (تانچنی ،بامستر ،بون:)2108 ،

در این پژوهش را افراد مت هل  21الی  55ساله ساکن در شهر قزوین

این مقیاس شامل  03سؤال است که در یك طیف لیکرت  5درجهای

بود .از بین واجدین شرایط  311نفر ( 051زن و  051مرد) به روي

از ( 0اصالً) تا ( 5همیشه) به سنجش گرایش خودمهارگری میپردازد

نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .پس از جمع-

(تانچنی ،بامستر ،بون .)2108 ،آلفای کرونباخ این پرسشنامه در نمونه

آوری پاسخنامهها آنهایی که به صورت کامل پر نکرده بودند ،کنار

ایرانی برابر  1/12میباشد (قربانی و همکاران.)2108 ،

گذاشته شد و در نتیجه نمونه به  214نفر کاهش یافت روي انجام

مقیاس بهوشیاری (براون وریان :)2113 ،این مقیاس  05سؤالی

پژوهش به این صورت بود ،پرسشنامهها بین افراد داوطلب در تعدادی

در یك طیف لیکرت  2درجهای از ( 0تقریباً همیشه) تا ( 2تقریباً هیچ

از مراکز آموزشی ،فرهن ی شهر قزوین توزیع شد و پس از

وقت) به سنجش میزان بهوشیاری میپردازد .همسانی درونی این

توضیحات الزم در مورد نحوهی پاسخگویی به سؤاالت از آنها

مقیاس در نمونه ایرانی مطلوب گزاري شده است (قربانی و

خواسته شد به علت تعداد زیاد سؤاالت در چند مرحله به آنها پاسخ

همکاران.)2111 ،

دهند .قول ارائهی نتایج به آنان داده شد تا به این وسیله ان یزه پاسخ-

مقیاس مشکالت بین شخصی) 21(IIP-مقیاس مشکالت بین

گویی صحیو و با دقت افزایش داده شود .به منظور رعایت اصول

شخصی فرم کوتاه مقیاس  021گویهای مشکالت بین شخصی

اخالقی پژوهش در مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونههای

(هروتیز ،روزنبرگ ،بئر ،آرنووویالسنوز ،)0114 ،یك آزمون 21

پژوهش اطمینان داده شد .مالکهای ورود به پژوهش عبارت بود از:

گویهای است و مشکالت بین شخصی را در شش زمینه قاطعیت،

گذشت  0تا  25سال از زندگی مشترک ،داشتن حداقل سواد دیپلم.

مردمآمیزی ،اطاعتپذیری ،صمیمیت ،مسئولیتپذیری و مهارگری

بدین ترتیب دادههای مورد نیاز جمعآوری و در نهایت با استفاده از

در مقیاس  5درجهای لیکرت از نمره صفر تا ( 8خیلی کم  ،1کم ،0

نرمافزار  SPSSنسخه  23و ضریب همبست ی پیرسون و مدلیابی

متوسط  ،2زیاد  ،3خیلی زیاد  )8میسنجد .در قابلیت اعتماد فرم

معادالت ساختاری به روي بیشینه احتمال یا  SEMبه تحلیل یافتهها

فارسی این مقیاس برای نمونههای دانشجویی ( 051دختر 002 ،پسر)،

پرداخته شد.

و جمعیت عمومی ( 811زن 838 ،مرد) ضرایب آلفای کرونباخ ماده

ابزار

های هر یك از زیر مقیاسها از  1/42تا  1/41برای قاطعیت ،از 1/11

مقیاس عشو سه وجهی استنبرگ ( :)0141این مقیاس بر این

تا  1/10برای مردمآمیزی از  1/42تا  1/48برای اطاعتپذیری ،از

اساس تهیه شده است که عشو ازسه عنصر صمیمیت ،تعهد و اشتیاق

 1/43تا  1/41برای صمیمیت ،از  1/10تا  1/13برای مسئولیتپذیری،

تشکیل شده است .شامل  85سؤال میباشد .به منظور برآورد ضریب

از  1/10تا  1/12برای مهارگری و از  1/13تا  1/15برای نمره کل

هماهن ی درونی این مقیاس ،آلفای کرونباخ صمیمیت  ،%45تعهد،

مشکالت بین شخصی محاسبه شد که نشانه همسانی درونی باالی

 %41و عامل اشتیاق  %11بدست آمده است .برای کل پرسشنامه هم

مقیاس است (بشارت.)0344 ،

 %48برآورد شده است (گنجی.)0340 ،

يافتهها

مقیاس نارسیسیزم بزرگ منش (راسکین و هال)0111-0140 ،

میان ین ،انحراف استاندارد ،کمینه و بیشینه نمرات هر متغیر در

( :)GNSاین مقیاس یك پرسشنامه  35سؤالی است ،که در یك طیف

جدول قابل مشاهده است .نتایج آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف

 2درجهای لیکرت از بسیار مخالفم تا بسیار موافقم ،تنظیم شده است.

نشان میدهد که توزیع نمرات از حالت نرمال انحراف قابل توجهی

این پرسشنامه دارای  1خرده مقیاس است .خرده مقیاس ،اقتدار،
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ندارد .آزمون کلموگروف با استفاده از دادههای  81شرکتکننده به

داری دارد .رابطه عشو با ابعاد سازي نایافته خودشیفت ی معنیدار

اجرا در آمد .قابل ذکر است که در صورت لزوم ،موارد دور افتاده

نبود ( .)r= -1/01 ،P>1/15بهوشیاری با خودمهارگری (،P<1/10

متغیرها به مقادیر انتهایی تغییر یافتند تا انحراف توزیع نمره اصالح

 )r=1/25رابطه مثبت و با ابعاد سازي نایافته خودشیفت ی (،P<1/10

شود .همبست ی متقابل متغیرهای پژوهش به روي گشتاوری پیرسون

 )r= -1/02رابطه منفی معنی دار داشت .رابطه بین بهوشیاری و ابعاد

محاسبه شد .نتایج به شکل ماتریس همبست ی در جدول  2نمایش

سازي یافته خودشیفت ی به لحاظ آماری معنیدار نبود (،P>1/15

داده شدهاند .همانگونه که میتوان دید ،عشو با بهوشیاری

 .)r= 1/15خودمهارگری با ابعاد سازي نایافته خودشیفت ی رابطه

( ،)r=1/22 ،P<1/10خودمهارگری ( )r=1/01 ،P<1/10و ابعاد

منفی معنیدار داشت ( .)r= -1/02 ،P<1/10رابطه خودمهارگری با

سازي یافته خودشیفت ی ( )r=1/01 ،P<1/10رابطه مثبت و معنی

ابعاد سازيیافته خودشیفت ی معنیدار نبود (.)r= -1/15 ،P>1/15

جدول .0شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخصها

آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف

شاخصهای توصیفی

متغیرها

میان ین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

آماره

سطو معناداری

عشو

321/88

51/00

015

815

1/01

P<1/15

بهوشیاری

28/54

02/82

35

082

1/11

P<1/15

خودمهارگری

82/52

00/11

23

42

1/00

P<1/15

ابعاد سازي یافته خود شیفت ی

018/02

08/55

23

082

1/02

P<1/15

ابعاد سازي نا یافته خود شیفت ی

21/03

1/21

02

21

1/08

P<1/15

جدول .2نتایج ماتریس همبست ی متغیرهای پژوهش
متغیرها

2

0

8

3

عشو
**1/22

بهوشیاری
خودمهارگری

**1/01

**1/25

ابعاد سازيیافته خود شیفت ی

**1/01

1/15

1/15

ابعاد سازينایافته خود شیفت ی

-1/01

**-1/02

**-1/02

**1/82

جدول .3شاخصهای برازي مدل
RMSEA

AGFI

GFI

GFI

X2/df

df

P

X2

1/12

1/10

1/12

1/12

3/11

10

P<1/10

201/31

به منظور برازي بهتر مدل با دادهها مسیر کوواریانس خطای

احتمال استفاده شد .نرمافزار ایموس( 04 0آربوکل )2111 ،برای

نشان رهای هر متغیر با نشان رهای خودي آزاد شد .قابل ذکر است

برآورد ضرایب اثر و شاخصهای برازي مدل مورد استفاده قرار

که تنها مسیرهایی آزاد شدند که به لحاظ نظری و آماری توجیه پذیر

گرفت .پیش از اجرا و تفسیر تحلیل مسیر مفروضههای این تحلیل

بودند .مربع کای ( ،)X2نسبت مربع کای به درجهآزادی (،)X2/df

بررسی شدند .همانگونه که در بخش شاخصهای توصیفی اشاره

شاخص برازي تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص

شد ،توزیع تمامی متغیرها نزدیك به نرمال بود ،بنابراین مفروضه نرمال

تعدیل یافته برازندگی ( )AGFIو ریشه دوم برآورد تغییرات خطای

بودن توزیع دادهها رعایت شده است (هومن .)0344 ،خطی بودن

تقریب ( )RMSEAدر حد مطلوب بود .به هدف آزمون برازي مدل

روابط بین متغیرها نیز به عنوان یکی از پیشفرضهای مدلهای

مفروض با دادهها و نیز برآورد ضرایب اثر مستقیم ،غیر مستقیم و کل

رگرسیونی مورد توجه قرار گرفت.

برای هر مدل ،از شیوه مدلیابی معادالت ساختاری با روي بیشینه
. AMOS 18
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ارتباط ابعاد سازي یافته و سازي نایافته خودشیفت ی با عشو...:

جدول . 8ضرایب استاندارد رگرسیونی نشان رها روی متغیرهای مکنون
متغیر

بعد سازيیافته خودشیفت ی

بعد سازينایافته خودشیفت ی

نشان ر

نشان ر

ضریب استاندارد

اقتدار

**1/53

کفایت

**1/88

برتری

**1/11

بهوشیاری 3

خودبینی

**1/31

خودمهارگری 0

**1/55

نمایش ری

**1/81

خودمهارگری 2

**1/23

خودمهارگری 3

**1/81

محو بودن

**1/21

صمیمیت

**1/48

بهرهکشی

**1/15

اشتیاق

**1/12

تعهد

**1/41

بهوشیاری

خودمهارگری

نشان ر

ضریب استاندارد

بهوشیاری 0

**1/21

بهوشیاری 2

**1/54
**1/11

عشو

همان ونه که میتوان مشاهده کرد ،همه نشان رها روی متغیرهای

مدل ساختاری است .همچنین در این جدول میتوان ضرایب تبیین

مکنون ضرایب استاندارد شده مثبت و معنیداری نشان دادند

شده متغیرهای درونزا را مشاهده کرد.

( .)P<1/10جدول  5نشان دهنده ضرایب مستقیم ،غیرمستقیم و کل
جدول .5ضرایب تبیین شده متغیرهای درونزا را مشاهده
مسیرها
برروی عشو از:

**1/082

-

**1/082

%02

خودمهارگری

**1/082

-

**1/082

%02

بعد سازيیافته خودشیفت ی

**1/228

*1/21

**1/210

%02

بعد سازينایافته خودشیفت ی

**-1/012

**-1/54

**-1/231

%02

بهوشیاری

%02

بر روی بهوشیاری از:
بعد سازيیافته خودشیفت ی

**1/021

-

**1/021

%5

بعد سازينایافته خودشیفت ی

**-1/235

-

**-1/235

%5

بر روی خودمهارگری از:
بعد سازيیافته خودشیفت ی

1/130

-

1/130

%3

بعد سازينایافته خودشیفت ی

**-1/010

-

**-1/010

%3

** P<1/10 ، * P<1/15

همان ونه که مشاهده میشود متغیرهای درونزا شامل عشو

خودمهارگری نیز منفی و معنیدار بود (ضریب رگرسیونی استاندارد

( ،)r2=%02بهوشیاری ( )r2=%5و خودمهارگری ( )r2=%3به شکل

شده=  .)P< 1/10 ، -1/010در حالی که بعد سازي یافته

معنیداری توسط متغیرهای درون مدل تبیین شدند .باید توجه داشت

خودشیفت ی بر خودمهارگری اثر معنیدار نداشت (ضریب

که میزان واریانس تبیین شده به ویژه درباره بهوشیاری و

رگرسیونی استاندارد شده=  .)P> 1/15 ، 1/130اثرمستقیم بهوشیاری

خودمهارگری بسیار پایین (و البته معنی دار) است .بر اساس ضرایب

(ضریب رگرسیونی استاندارد شده=  )P< 1/10 ، 1/082و خود

ب دست آمده ،اثر مستقیم بعد سازي یافته خودشیفت ی بر بهوشیاری

مهارگری (ضریب رگرسیونی استاندارد شده=  )P< 1/10 ، 1/082بر

(ضریب رگرسیونی استاندارد شده=  )P< 1/10 ،1/021مثبت و معنی

عشو مثبت و معنیدار بود .بعد سازي یافته خودشیفت ی نیز به طور

دار است .بهوشیاری همچنین از بعد سازي نایافته خودشیفت ی اثر

مستقیم بر عشو اثر مثبت معنیداری داشت (ضریب رگرسیونی

منفی معنیدار پذیرفت (ضریب رگرسیونی استاندارد شده= -1/235

استاندارد شده=  .)P< 1/10 ، 1/228همانطور که انتظار میرفت بعد

 .)P<1/10 ،اثرمستقیم بعد سازي نایافته خودشیفت ی بر

سازي نایافته خودشیفت ی به طور مستقیم بر عشو اثر منفی معنیدار
2222
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داشت (ضریب رگرسیونی استاندارد شده=  .)P< 1/10 ، -1/012با

(ضریب رگرسیونی استاندارد شده=  .)P< 1/10 ، -1/154این یافته

وجود معنیداری اثرات مستقیم ابعاد سازيیافته و سازينایافته

نشان میدهد که رابطه بین ابعاد خودشیفت ی با عشو از طریو نقش

خودشیفت ی بر عشو ،رابطه غیرمستقیم نیز وجود داشت .اثر غیر

میانجی اعمال میشود .همچنین ابعاد خودشیفت ی به طور مستقیم نیز

مستقیم بعد سازيیافته خودشیفت ی بر عشو مثبت و معنیدار بود

بر عشو اثر دارند .شکل  0نشان دهنده مدل ساختاری برازي یافته

(ضریب رگرسیونی استاندارد شده=  )P< 1/10 ، 1/121و بعد سازي

است.

نایافته خودشیفت ی به طور غیرمستقیم بر عشو اثر منفی داشت
بهوشیاری 1

بهوشیاری 2

بهوشیاری 3

0/05

**
**
0/70**0/580/69

بهوشياری
**

**0/160
بعد سازگارانه
خوشيفتگی

**0/142
صمیمت
هوس
تعه د

**0/84
**0/92
**0/87

**0/264

0/12

0/53
**0/44
**0/79
**0/39
**0/47

**-0/235

اقتدار
کفایت
برتری
خودبینی
نمایش ری

عشق
**-0/172

0/031

**0/142
0/03

**-0/171

بعد ناسازگارانه
خودشيفتگی

**0/67
**0/75

محو بودن
بهره کشی

خودمهارگری
**
0/49** *0/55
* 0/63

خودمهارگری 1

خودمهارگری 2

خودمهارگری 3

شکل .0مدل ساختاری برازي یافته

بحث و نتيجهگيری

ابعاد سازي یافته و اثر منفی ابعاد سازينایافته بر عشوورزی و

بیشتر نظریه پردازان اشاره کردهاند که خودشیفت ی هم شکل

همچنین سنجش نقش واسطهای سازههای خودنظم بخش بهوشیاری

بهنجار و هم شکل بیمارگونه دارد که به صورت سازمانبندی

و خودمهارگری بود .همانطور که در مدل این پژوهش نشان داده

شخصیت ،نیازهای روانی و سازگارهای تنظیمی سازي یافته و

شده ابعادسازي یافته خودشیفت ی بر عشو ت ثیر مستقیم دارندکه

سازي نایافته جلوهگر میشود و موجب تفاوت افراد در مدیریت

این نتیجه همسو با یافته های واتسون و دی ران ( )0144است که در

نیاز به خودافزایی و ت یید میگردد (کرنبرگ ،0148،کوهات و

راستای ارتباط ابعاد سازي یافته خودشیفت ی با سالمتروان

پینکوس .)2115 ،در نتیحه هدف این تحقیو نشان دادن اثر مثبت

میباشد ،چرا که عشو ورزی و ظرفیت آن یکی از مالکهای
2222
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ارتباط ابعاد سازي یافته و سازي نایافته خودشیفت ی با عشو...:

سالمتروان میباشد (فروید )0108 ،لذا با توجه به نتایج پژوهش

انتخابها و نتایج احتمالی کرده و سپس بهترین انتخاب را داشته باشد

حاضر میتوان ابعاد سازي یافته خودشیفت ی را پتانسیلی در نظر

(وینستوک2111 ،؛ به نقل از ابراهیمی  .)0315اخیراً برخی مطالعات

گرفت که در سالمتروانی دخالت داردو همسو با نظر ترومپتر و

نقش فرآیندهای خودشناسی را در کنار خودمهارگری ارزیابی

همکاران ( )2114مبنی بر ت ثیر مثبت نارسیسیزم سالم برای دست یابی

کردهاند .به عنوان مثال باولین بائر ( ،)2102نشان دادند افرادی که از

به اهداف و پیشبینی سالمتروانی قرار میگیرد.

بهوشیاری باالیی برخوردارند میتوانند افکار و احساسات خو را بدون

همچنین در مدل پیشنهادی مشخص است که ابعاد سازي نایافته

نشان دادن واکنشهای نامناسب مشاهده کنند و بنابراین هن امی که

(محو بودن و بهرهکشی) به صورت منفی بر عشو ت ثیر مستقیم می

افکار و احساسات نامطلوبی وجود دارد ،توانمندی بهتری برای

گذارند .خود ناایمن و چندگانه به عبارتی نارسیسیزمی که سازي

رفتارهای سازنده دارند.

نایافته باشد خصیصههایی نظیر بزرگ جلوه دادن خود و جستجوی

بهوشیاری یعنی حفظ آگاهی لحظه به لحظه از موقعیت حاضر

قدرت را نشان میدهد و به عنوان حفاظتی در برابر احساس

که با حالتی پذیرا و غیر قضاوتی صورت میگیرد (شاپیر و کارلسون

ناکارآمدی عمل میکند (کرامر و دی ران .)2114 ،فاکتور بهره

.)2111
در مدل حاضر نیز بهوشیاری و خودمهارگری نقش واسطهای را

کشی و محقو بودن ارتباط با سازي نایافت ی را پیشبینی میکنند

نشان دادهاند که این نتیجه همسو با نتایج تحقیقاتی میباشد که در

(واتسون و دی ران.)0148 ،
این نتیجه ت یید کننده این مطلب است که نارسیزم ناسالم با فقدان

مورد نقش بهوشیاری در افزایش رابطه عاشقانه صورت پذیرفته است

عشو موضوع همراه است (راسل .)0145،در نتیجه به نظر میرسد در

(یورپ و الن ر ،2111 ،واچس و کوردوا ،2111 ،بارنس و همکاران،

شواهد پژوهشی متعددی که ارتباط منفی بین خودشیفت ی با عشو و

 2111به نقل از جونز و همکاران .)2100 ،در تبیین این نتایج میتوان

ارتباطات عمیو و صمیمی را نشان دادهاند (چن و دی ران،2118 ،

گفت افرادی که دارای بهوشیاری بیشتری هستند روابط رمانتیك و

کریگ2113 ،؛ به نقل از سات  ،2112تانچاس رینون و دی ران،

عاشقانه خود را به طور مثبتتری ارزیابی میکنند .همچنین این افراد

 ،2111صادقی )0341 ،ابعاد سازي نایافته ،به صورت بیشتر مشهود

دارای ارتباطاتی هستند که از نظر هیجانی و رفتاری در سطو

بوده است.

پایینتری از منفی گرایی قرار دارند و در نتیجه این سازه در سازگاری

چرا که کرنبرگ معتقد است در خودشیفت ی سالم ،روابط

و توافو در روابط عاشقانه نقش مهمی را ایفا میکنند .ارتباط مثبت

موضوعی پرباری در نتیجه روابط موضوعی خوب شکل داده میشود

بین بهوشیاری و هیجانپذیری مثبت و نیز ارتباط برعکس آن با هیجان

(راسل.)0145 ،

پذیری منفی نشان میدهد که افراد با بهوشیاری باال در یك ارتباط

کوهوت معتقد است"خود"میتواند در طول زندگی که

عاشقانه و رمانتیك کمتر احتمال دارد با فقدان تناسب در تسلط و

تجریبات الزم برای تحسین شدن و تحسین کردن فراهم میشود

غلبه هیجانپذیری منفی را تجربه کنند که پیشبینی کننده نارضایتی

تحول یابد (واتسون دی ران .)2112،همچنین ای و میتواند

و انحالل روابط صمیمی زوجین میباشد (بارنس و همکاران.)2111 ،

نیروگذاری خودشیفته (به صورت سازي نایافته) را خنثی کرده آنها

همچنین نتایج تحقیقات تابخنی و همکاران ( )2118نشان دهنده

را برای اهداف عالیتری به کار گیرد (کوهوت0110،؛ به نقل از

نقش مؤثر خودمهارگری در سازي یافت ی روانشناختی و روابط بین

واتسون .)0148 ،در نتیجه با عنایت به مطلب ذکر شده نقش

فردی مطلوبتر ،میباشد .اما در تبیین میزان واریانس پایین بهوشیاری

فرآیندهای "خودنظم دهی " مانند "بهوشیاری" و "خودمهارگری"

و خودمهارگری در نقش واسطهای بین ابعاد خودشیفت ی با عشو

که نشان دهنده خود قویتر میباشد ،در این مسیر مشخص و بارزتر

میتوان به دو مطلب اشاره نمود :پیچیدگی مفهوم عشو و اثرپذیری

خواهد شد .در تعریف کلی خودنظم دهی منظور بازگرداندن "خود"

آن از متغیرهای متعدد و همچنین غیر شناختی بودن مؤلفه اشتیاق که

به مسیر استانداردهای ترجیحی گفته میشود (وهس و بامستر.)2118 ،

در پرسشنامه عشو استنبرگ یکی از سه مؤلفه عشو ،در کنار

خودمهارگری نیز یعنی فرد کنترل رفتارها ،احساسات و غرایز خود را

صمیمیت و تعهد ،میباشد و ارتباط بسیار باالیی با عشو مورد سنجش

با وجود بران یخته شدن ،دارا باشد .و زمانی را صرف ،فکر کرن به

در پرسشنامه عشو استنبرگ داشته و به صورت یك عامل ناخوداگاه
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