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 چکیده

در مراجعه کنندگان در خواست طالق شهر اصفهان  ابعاد شخصیتهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اختالالت شخصیت با 

جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی زوج های متقاضی طالق مراجعه کننده به مرکز  .این پژوهش از نوع همبستگی بود.بود

نمونه شامل .تشکیل داده است 3131مشاوره خانواده دادگستری استان اصفهان و مرکز مشاوره بهزیستی در سال

ری ،مداخله در بحران بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از مراکز دادگست(نفرمرد312نفرزن و 312)نفر062

به منظور .بود ابعاد شخصیت آیزنکابزار اندازه گیری شامل آزمون چند محوری میلون سه و .خانواده بهزیستی انتخاب شدند

الگوی بالینی )بین ابعاد شخصیت و اختالالت شخصیت  نشان دادنتایج .تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی استفاده شد

با : نتیجه گیری .رابطه معنی دار وجود دارد(شدید شخصیت و نشانگان بالینی و نشانگان شدید  شخصیت و آسیب شناسی

توجه به اینکه اختالالت شخصیت پایدار بوده و کمتر قابل تغییر می باشند و بدلیل تأثیر غیر قابل انکاری که این مشکالت می 

وری است که به درمان این مشکالت و بخصوص شناسایی تواند در زندگی فردی و بخصوص زندگی زناشویی داشته باشد ضر

 . این مسائل قبل از ازدواج از طریق مشاوره پیش از ازدواج اقدام شود

 

 ،طالق ابعاد شخصیتاختالل شخصیت، :کلیدواژگان
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 :مقدمه

طریق یک نیروی ناشی از  به واسطه ازدواج زن و مرد از. ازدواج یک مؤلفه بسیار مهم و با ارزش در حیات انسان تلقی می گردد

غرایز، آیین محبت و عشق به هم جذب می شوند، به طور آزادانه و کامل متعهد یکدیگر شده تا واحد پویایی را به عنوان 

خانواده محیطی مقدس، با صفا و به زیباترین تعبیر قرآنی محل سکون و (. 3131احمدی و همکاران،)خانواده ایجاد نمایند

و هر جامعه ای برای تداوم و بقاء خود نیاز به حفظ و بسط ارزش های خود در قالب ( 03وره روم، آیه س)آرامش واقعی است

در این بین مشکالت زناشویی می تواند باعث ناسازگاری هایی در زندگی افراد شود و به اعضای خانواده آسیب . خانواده دارد

شق و زندگی است و طالق بحرانی است که باعث از هم گسستن این کانون خانواده همواره تجلی گاه ع(. 3131،فرهنگی)برساند

هنگامی که .خانواده، آیینه تمام نمای جامعه است و از آن تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر می گذارد(. 3،0222کاپالن)کانون می شود

وجود ثبات،استحکام،و برقراری .داز نهاد خانواده،صحبت به میان می آید،بالفاصله در ذهن صمیمت،عشق و عالقه تداعی می شو

در اغلب ازدواج های سالم،اختالفاتی وجود .نظم در این نهاد منطوط به داشتن روابط گرم اعضای خانواده،با یکدیگر است

اما گاهی بروز مشکالت فراوان در راه زندگی زناشویی و خانوادگی به طور بالقوه .دارد،اما به طرزی معقول حل و فصل می شود

ستوده و )به تهدید کانون گرم خانواده بوده می تواند زیر بنای اولیه لغزش را در زندگی خانوادگی به وجود آوردقادر 

 (.3136بهاری،

فیزیولوژی درون فرد که سازگاری منحصر به فرد وی را -آلپورت شخصیت را عبارت از سازماندهی پویایی نظام های روانی

وقتی صفات شخصیتی انعطاف ناپذیر و غیر انطباقی شوند، .، تعریف کرده است(3333کرسینی،)نسبت به جهان تعیین می کند

3)ایجاد اختالالت کارکردی و ناراحتی روانی می کنند و در اینجا ممکن است تشخیص اختالالت شخصیت
PD) مطرح

ش خشمگینانه شدیدی داشته آیا تا به حال کسی را دیده اید که در برابر یک انتقاد ساده واکن.(3133ستوده و همکاران،)شود

برنامه ریزی سختگیرانه دارند، به صورتی که در شرایط بحرانی هم حاضر به ..باشد؟چرا بعضی از افراد برای خود، خانواده و 

چگونه .تغییر آن نیستند؟اختاللت شخصیتی گروهی از حاالت روانی می باشد که بیماری نبوده،بلکه شیوه های رفتاری هستند

انی را همواره نسبت به دیگران به دیده ی سوء ظن می نگرند یا به تمام محرک های محیطی بی اراده و بدون می توان کس

مقاومت پاسخ می دهند،یا بی دلیل به همه کس حتی به افراد نزدیک وصمیمی خود دروغ می گویند، یا در کمال بی نیازی 

این افراد درک صحیحی از واقعیت . اظاهر می سازند، توصیف کردحقه بازی و کالهبرداری می کنند و از این قبیل رفتارها ر

داشته و سیکوتیک نیستند،دچار ترس های بی دلیل و اضطراب دایمی نیستند،و از درد های خیالی و یا حتی واقعی که علت 

ها مختل می  با این وجود که رفتارهای آنها را در بسیاری از زمینه.آن ها روانی فیزیولوژیایی است رنج نمی برند

تواند ناهنجاری های روانی  طالق ممکن است ناشی ازاختالالت و بیماری های روانی باشد و ازطرفی می (.3133آزاد،)کند

هنگامی که یکی از همسران در ازدواج مبتال به اختالالت روانشناختی گردد به احتمال .راموجب گردیده و یا آنها را تشدید کند

ا مر متأثر می شود گاهی اختالالتی ماننداختالالت شخصیت که به طور مشهود در مبتالیان آن دیده زیادی همسرش نیز ازاین 

 (.3133قره داغی،(نمی شودازعوامل ناسازگاری و تنشهای زندگی زناشوئی خواهند شد

 .است گرفته قرار بررسی مورد متعددی پژوهشهای در طالق و ابعاد شخصیتاختالالت شخصیت و  بین رابطه
نیمرخهای شخصیتی مراجعین طالق رابررسی کردند و چنین نتیجه گیری کردند که رفتارهای (3132)ظهیرالدین و خدایی

تکاملی،روابط مختل بین فردی ،خلق بی ثبات خود بیمارانگاری بدگمانی،اختالل انطباق،افسردگی،انزوا،تفکر غیر 
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در (3131)وکیلی و همکاران.شخصیتی مراجعین طالق بود بیشترین یافته ها در نیمرخ و هراس، وسواس معمول،اضطراب،

ونتایج نشان داد که یکی از عوامل بروزاختالفات خانوادگی بدبینی و . تحقیقی به بررسی علل بروز اختالفات خانوادگی پرداختند

و غیر متقاضی طالق به مقایسه الگوهای بالینی شخصیتی زوجین متقاضی (3136)نوروز زاده و همکاران.افکار پارانوئید است

که زنان و مردان متقاضی طالق وغیر متقاضی در سه الگوی بالینی شخصیتی پارانوئید،دیگر آزار و . پرداختند نتایج نشان داد

در تحقیقی طولی نشان دادند که اضطراب و مانیا و شخصیت (0222)3براملت و موثر.منفی گرا باهم تفاوت معنی داری دارند

تحقیقی روی زنان ومردان (0226)0آماتو.دانی که از همسرانشان جدا شده اند بیشتر از گروه عادی استمرزی در زنان و مر

طالق گرفته انجام دادو چنین نتیجه گیری کرد که اختالل شخصیت اسکیزوئید و خودآزار در هر دو جنس و اختالل شخصیت 

زوج متقاضی طالق انجام دادند به  302تحقیقی که روی (0226)1ویلن و مونتگومری.وابسته در زنان بیشتر از گروه گواه است 

 .این نتیجه رسیدند که اختالالت شخصیت در افراد متقاضی طالق بیشتر از جمعیت عادی است

صورت گرفت چنین نتیجه گیری شد 0با عنوان ویژگی های شخصیتی زنان مطلقه و متاهل براساس آزمون میلون (0222)1باتر

طلقه در مقیاس های اختالل خود شیفته،ضد اجتماعی،خودآزار و وابستگی به الکل بیشتر از نمرات زنان که نمرات زنان م

او عنوان کرد که آزمون میلون برای مشاوره پیش از ازدواج و پیش  بینی ازدواج موفق بسیار مناسب . متاهل بود

نجام دادو نتایج نشان داد که در بین زنان مطلقه تحقیقی با عنوان شخصیت و فروپاشی زندگی زناشوئی ا(0222)2کرامر.است

در تحقیقی با عنوان علل و نتایج (0223)و همکاران6بالسترینو .شخصیت ضداجتماعی و دیگر آزار و پارانوئید بیشتر دیده شد

و  2تریودی.طالق انجام دادند با این نتیجه رسیدندکه اختالالت شخصیت در افراد متقاضی طالق بیشتر از جمعیت عادی است

با عنوان اثرات روانشناختی بیوه گی و طالق انجام دادند نشان داده شد که زنان مطلقه وبیوه از افسردگی و (0223)همکاران

اضطراب بیشتری رنج می برند و نمرات الگوی شخصیت خودآزار،وابسته و منفی گرا در بین آنها بیشتر از جمعیت عادی دیده 

 .می شود

بدون استواری خانواده جامعه در وضعیت متزلزلی قرار خواهد . مسر ستون اصلی خانواده را شکل می دهدازدواج و انتخاب ه

داشت، از این جهت آشنایی با عواملی که باعث پایداری ازدواج و خانواده می شوند برای همه اقشاری که به استواری و بقای 

طالق در عصر ما یک .  (3130؛ به نقل از عبداله زادهف 3122حقیقی، )جامعه می اندیشند، اقدامی ضروری و حیاتی است 

مشکل بزرگ جهانی است به دلیل افزایش روز افزون طالق و پیامدهای مخربی که این پدیده می تواند برای افراد و جوامع 

. و جهان است یکی از دالیلی که ضرورت کاربردی پژوهش حاضر را روشن می سازد آمار باالی طالق در ایران .داشته باشد

شخصیت در معنای .شخصیت هر فرد اصلی ترین بعد ساختار روانشناختی اوست،که به شکل گیری زندگی وی کمک می کند

عام و بدون توجه به دیدگاه های مختلف در مورد ماهیت آن، یک کلیت روان شناختی است و هدف اساسی ارزشیابی 

همه ی ما (.3132ترخان،)وت های فردی در سطح این کلیت می باشدشخصیت،اندازه گیری هرچه دقیق تر و صحیح تر تفا
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اما متاسفانه از کنار مسئله ای مهمتر به نام سالمت .. هنگام انتخاب همسر، به سالمت جسمانی طرف مقابل توجه می کنیم، 

موفق، سالمت روان نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد که یکی از ارکان زندگی زناشویی . روان به راحتی می گذریم

اختالالت شخصیت از مباحث مهم روانپزشکی است که بگونه ای تناقض آمیز  مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته .زوجین است

سال اخیر نیز این مبحث مهم روانپزشکی جای خود را در روانشناسی عامه باز نکرده ،و به ویژه مردان و  12حتی در طول .است

هدف تحقیق حاضر نیزدرراستای جامه  .همسر گزینی،متاسفانه از این ابزار مطمئن و مفید محروم هستندزنان جوان در زمینه 

بر این اساس پژوهش حاضر در صدد بررسی رابطه و اختالالت شخصیت و کیفیت زندگی  .عمل پوشیدن به این مهم می باشد

اختالالت شخصیت و ابعاد شخصیت زنان و مردان،  بنابراین برای بررسی رابطه .در زوجین مراجعه کننده طالق می باشد

 .های زیر آزمون شد یهفرض

 . در مراجعه کنندگان طالق رابطه وجود دارد اختالل شخصیت بین ابعاد شخصیت باالگوی بالینی 

 در مراجعه کنندگان طالق رابطه وجود دارد اختالل شخصیتآسیب شناسی شدید شخصیت  بین ابعاد شخصیت با
 .در مراجعه کنندگان طالق رابطه وجود دارداختالل شخصیت نگان بالینی اشخصیت با نش بین ابعاد

 .در مراجعه کنندگان طالق رابطه وجود داردنشانگان شدید  اختالل شخصیت  بین ابعاد شخصیت با

 

 

 :روش پژوهش

 

جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی زوج های متقاضی طالق مراجعه کننده به مرکز مشاوره  .است همبستگیروش تحقیق  

نفربوده  062نمونه مورد مطالعه . تشکیل داده است 31خانواده دادگستری استان اصفهان و مرکز مشاوره بهزیستی در سال 

 .شده است در دسترس انتخابروش نمونه گیری نفر زن که از طریق  312نفر مرد و 312اند  

 :ها ابزار گردآوری داده

توسط تئودور میلون، نظریه پرداز شخصیت و 3322در سال های دهه MCMI) :)پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون سه

گزاره در مورد شخصیت و رفتار است که مراجع بر حسب اینکه آیا درباره وی  322این پرسشنامه دارای . همکارانش تدوین شد

کم باید در سطح کالس توانایی خواندن آزمودنی دست . به آنها پاسخ می دهد "غلط "یا  "درست"صدق می کند یا نه بصورت 

که به ترتیب به  Z,Y,X,Vشاخص های )مقیاس1مقیاس،  03مقیاس می باشد که از این  03این پرسشنامه دارای. هشتم باشد

مقیاس الگوهای 33به روایی و اعتبار آن اختصاص دارد، ( سنجش روایی، افشاگری، مطلوبیت و خودکم شماری می پردازند

د، اجتناب، افسردگی، وابسته، نمایشی، خودشیفته، جامعه ستیز، آزارگر، وسواسی، منفی گرا شامل اسکیزوئی)شخصیت بالینی

است، ( شامل اسکیزوتایپال، مرزی، پارانوییا)مقیاس نشانگر الگوهای شخصیتی شدید1را اندازه گیری می کند، ( وخودآزار

رده خویی، وابستگی به الکل، وابستگی به مواد و شامل اضطراب، اختالل جسمانی شکل، دوقطبی، افس)مقیاس نشانگان بالینی2

اختالل تفکر، افسردگی عمده و )مقیاس دیگر نشانگان بالینی جدی 1را اندازه گیری می کند و ( اختالل استرس پس از ضربه

 .را مورد سنجش قرار می دهد( اختالل هذیانی
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توان پیش . پیش بینی مثبت، منفی و کل باالیی دارند نشان دادند مقیاس های میلون توان( 3136)شریفی و همکاران :روایی 

است، همچنین توان تشخیص  33/2تا  31/2، توان پیش بینیمنفی مقیاس ها از 33/2تا  30/2بینی مثبت مقیاس ها در دامنه 

 .قرار دارد 31/2تا  23/2کل تمام مقیاس ها در دامنه 

شبه %)36تا ( مقیاس بدنمایی% )36روز از دامنه 31تا 2ن به فاصله زمانی پایایی مقیاس ها در مطالعه هنجاریابی میلو: پایایی 

پایایی  ( 3136)همچنین در مطالعه شریفی و همکاران. برای تمامی مقیاس ها گزارش شده است% 32با متوسط ( جسمی

%) 32تا ( وابستگیبهالکل%) 32آزمونازطریقروشهمسانیدرونیمحاسبهشدهاستوضریبآلفای مقیاس هادردامنه 

 .بدست آمده است( اختالالسترسپسازضربه

سال به باال است و عالوه بر سه  36عبارت و برای سنین  32نامه شخصیتی آیزنک شامل  پرسش:نکزپرسشنامه شخصیتی آی

به منظور تعیین اعتبار و .سنجدرا نیز می پردازی گرایی، دروغپریشیو روان رنجورخوییگرایی، روانگرایی، برون عامل درون

  .ختلف اجرا کرد  و روایی و اعتبار آن را به دست آوردروایی این پرسشنامه ، آیسنک آن را بر روی گروه واحد در دو زمانم

نفری،ضرایب همبستگی به  012به فاصله یک ماه بر روی یک نمونه  EPQباز آزمون،طی دو بار اجرای–با روش آزمون :روایی

 L =0/80و  P=0/81 ،E=0/89 ،N=0/81و برای زنانL =0/76و  P=0/77 ،E=0/83  ،N=0/76:شرح زیر گزارش شده است

 (.3322آیسنک،)

 ، P=0/76 ،E=0/85و برای زنان  P=0/78  ،E=0/90، N=0/88  ،L =0/82برای مردان ( آلفای کرونباخ)ضریب اعتبار درونی:پایایی 

N=0/85  وL =0/79 در نمونه ایرانی ضریب اعتبار با روش باز آزمایی به فاصلهدو ماه به این شرح گزارش .به دست آمده است

 (.3130کاویانی ،)است EPQ،که نشان دهنده اعتبار بسیار باال و قابل قبول  E=0/92 ،L =0/88 ، N=0/89 ،P=0/72:شده است

 

 :یافته ها

درصد فوق  1/1درصد لیسانس و  3/13درصد فوق دیپلم  ،  0/33درصد دیپلم ،  2/16درصد دارای مدرک کمتر از دیپلم ،  6/

در صد  1/20ساله ، 02-12در صد  0/03ساله، 02شرکت کننده در تحقیق کمتر از در صد از مردان  3/1لیسانس بود ه اند

در صد  6/12ساله، 02در صد کمتر ااز 3/03ساله و زنان شرکت کننده در تحقیق  13در صد بیشتر از  6/31ساله و  12-12

و میانگین سن 114122سن مردان میانگین . ساله بوده اند 13در صد بیشتر از  1/3ساله و  12-12در صد  3/03ساله، 12-02

 .بوده 1043231زنان 

 

 

 الگوی بالینی شخصیتبا ضریب همبستگی بین ابعاد شخصیت . 1جدول

 

 

 برون گرائی روان آزرده گرائی روان گسسته گرائی

 R P R P R P 

/223 /031 اسکیزونید  221/ 223/  223/- 033/  
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 /036 اجتنابی 

 

223/  133/ 

 

223/  212/ 

 

633/  

 /313 افسرده

 

232/  122/ 

 

223/  221/- 

 

132/  

 /310 وابسته

 

211/  100/ 

 

223/  212/- 

 

203/  

 /023 نمایشی

 

223/  

 

222/ 

 

223/  

 

312/ 

 

232/  

 

 /122 خود شیفته

 

223/  116/ 

 

223/  331/ 

 

222/  

 /131 ضداجتماعی 

 

223/  

 

131/ 

 

223 

 

233/ 

 

331/  

 

 /132 ازارگر 

 

223/  

 

602/ 

 

223/  

 

223/- 

 

123/  

 

 /023 اجباری

 

223/  

 

263/ 

 

223/  

 

203/- 

 

612/  

 

 /010 منفی گرا

 

223/  

 

230/ 

 

223/  

 

330/- 

 

221/  

 

 /112 خود ناکام ساز 

 

223/  

 

623/ 

 

223/  

 

320/- 

 

321/  

 

و برون گرائی براساس نتایج جدول  ضریب همبستگی بین روان گسسته گرائی و روان آزرده  گرائی با انواع اختالالت شخصیت 

 معنی دار می باشد  p≤/22با نمایشی  در سطح 

 

 ضریب همبستگی بین ابعاد شخصیت با آسیب شناسی شدید شخصیت  . 2جدول 

 
 

 پارانوئید    مرزی        اسکیزو تاپبی

 R P R    P       R  P     
 /121  روان گسسته گرائی

 

223 133/ 

 

223/  161/ 

 

223/  

 /222 روان آزرده گرائی 

 

223/  

 

662/ 

 

223/  

 

236/ 

 

223/  

 

/221 -/332 برون گرائی   311/- 203/  233/- 263/  
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براساس نتایج جدول  ضریب همبستگی بین روان گسسته گرائی   با  اسکیزو تاپبی ،    مرزی  و پارانوئید  ، ضریب همبستگی 

معنی دار   p≤/22،    مرزی  و پارانوئید و  برون گرائی  با اسکیزو تاپبی   ، در سطح  بین  روان آزرده گرائی  با اسکیزو تاپبی

 . بوده 

 نگان بالینیاضریب همبستگی بین ابعاد شخصیت با نش. 3جدول

 

 

 برون گرائی  روان آزرده گرائی  روان گسسته گرائی

  R P    R    P    R    P   

 /012 اضطراب 

 

223/  

 

660/ 

 

223/  

 

301/- 

 

212/  

 

 /100 جسمانی شکل 

 

223/  

 

633/ 

 

223/  

 

320/ 

 

320/  

 

 /126 دو قطبی 

 

223/  

 

232/ 

 

223/  

 

200/- 

 

233/  

 

 /123 افسرده خوئی 

 

223/  

 

663/ 

 

223/  

 

322/- 

 

231/  

 

 /211 وابستگی به الکل 

 

223/  

 

216/ 

 

223/  

 

323/- 

 

232/  

 

 /132 وابستگی به مواد 

 

223/  

 

110/ 

 

223/  

 

212/ 

 

613/  

 

 113/2 اختالل استرس پس از ضربه 

 

223/  

 

623/ 

 

223/  

 

230/ 

 

332/  

 

براساس نتایج جدول  ضریب همبستگی بین روان گسسته گرائی  با  اختالالت شخصیت    ،  روان آزرده گرائی  با  ابعاد 

 .معنی دار بوده  است   p≤/22اختالالت و برون گرائی با اضطراب و افسرده خوئی  در سطح 

  دیدشضریب همبستگی بین ابعاد شخصیت با نشانگان . 4جدول

 اختالل هذیانی اساسی افسردگی اختالل تفکر 

 R P R   P   R P 
 /122 روان گسسته گرائی 

 

223/  

 

132/ 

 

223/  

 

136/ 

 

223/  
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 /620 روان آزرده گرائی 

 

223/  

 

622/ 

 

223/  

 

131/ 

 

223/  

 

 -/322 برون گرائی 

 

230/  

 

320/- 

 

222/  

 

211/ 

 

136/  

 

براساس نتایج جدول  ضریب همبستگی بین  روان گسسته گرائی  با اختالل تفکر وافسردگی اساسی واختالل هذیانی   روان 

معنی دار   p≤/22آزارده گرائی با اختالل تفکر،افسردگی اساسی و اختالل هذیانی، برون گرائی باافسردگی اساسی در  سطح 

 است بوده 

 :بحث و نتیجه گیری

تحقیق نشان داد رابطه بین روان گسسته گرائی و روان آزرده  گرائی با انواع اختالالت شخصیت و برون  اول برآورد فرضیه

( 0220)،و گریل(3130)معنی دار می باشد با نتیجه پژوهش های ظهیرالدین و خدایی  p≤/22گرائی با نمایشی  در سطح 

می باشد که با بررسی نیمرخ روانی زوجین متقاضی طالق نشان دادند که خودشیفتگی ،خودبیمار انگاری، افسردگی و  همسو

این پژوهش بیانگر این است که ابعاد شخصیتی روان گسسته و روان آزرده یک زوج . انزوا،در افراد متقلضی طالق بیشتر است

و از طرفی . را فرا می خواند که در کل بر سازگاری آنها موثر است( ی شخصیتالگوی بالین)انواع معین از اختالل های شخصیتی

دیگر نیز نشان داد ویژگی شخصیتی برونگرا با اختالل شخصیت نمایشی رابطه دارد که فرد مبتال به اختالل شخصیت نمایشی 

علی رغم رفتار متظاهرانه و پر زرق و برق که  اما.تحریک پذیر و هیجانی اند و رفتاری پر رنگ ولعاب ،نمایشی و برونگرایانه دارند

دارند،اغلب نمی توانند دلبستگی عمیقی را به مدت طوالنی حفظ کنند بنابراین تعجبی ندارد اگر با شریک زندگی خود به 

 . مشکل برخورد کند

. 

نشان داد رابطه بین روان گسسته گرائی   با  اسکیزو تاپبی ، مرزی و پارانوئید ، ضریب همبستگی  دوم تحقیق برآورد فرضیه

معنی دار بوده   p≤/22بین روان آزرده گرائی  با اسکیزو تاپبی ، مرزی  و پارانوئید و برون گرائی  با اسکیزو تاپبی ، در سطح 

، ظهیرالدین و (3133،به نقل از قره داغی3136)روززاده وهمکاراننو،( 3131)که با نتایج پژوهش های وکیلی و همکاران.

این تحقیق نشان داد رابطه میان ابعاد شخصیتی زوج ها با آسیب شناسی شدید شخصیت .همسو می باشد (3130)خدایی فر

ل است که جنبه ها یا به این دلی. در میزان سازگاری آنها در روابط زناشویی شان رابطه دارد(اسکیزوتایپال،مرزی،پارانوئید)

ابعادی از ویژگی های شخصیتی افراد می تواند به سان یک عامل تنش زا در لحظه لحظه زندگی در روابط زناشویی آنها وارد 

افراد مبتال به . عمل شود و از طرف دیگر این تحقیق بیانگر رابطه برون گرایی با اختالل شخصیت اسکیزوتایپال می باشد

زوتایپال حتی به نظر افراد غیر متخصص هم بسیار عجیب و غریب می آیند و تفکر جادویی،عقاید اختالل شخصیت اسکی

منحصر به فرد،افکار انتساب به خود،خطاهای ادراکی و مسخ واقعیت همگی جزء زندگی هر روزه فرد اسکیزوتایپال است که می 

 . تواند موجبات نارضایتی همسر را فراهم کند

قیق نشان داد رابطه بین روان گسسته گرائی با اختالالت شخصیت،روان آزرده گرائی  با  ابعاد اختالالت و تح سوم برآورد فرضیه

این نتایج با نتایج حاصل از تحقیقات ویزمن و .معنی دار بوده  است   p≤/22برون گرائی با اضطراب و افسرده خوئی  در سطح 
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این رابطه بیانگر وجود ارتباط بین ابعاد شخصیتی روان گسسته و .اشدهمسو می ب(0223)و تریودی وهمکاران (0221)همکاران

وبعد دیگر شخصیتی برونگرایی تنها با اضطراب و افسرده خویی رابطه مشاهده .روان آزرده در زوج ها با نشانگان بالینی می باشد

آنها موثر باشد که منجر به نارضایتی شد این فرضیه بیانگر آن است که ابعاد شخصیتی می تواند در بروز اختالل شخصیتی در 

 . اطرافیان و بخصوص همسر آنان گردد

نشان داد رابطه بین  روان گسسته گرائی  با اختالل تفکر و  افسردگی اساسی  و اختالل هذیانی   چهارم تحقیق برآورد فرضیه 

ن گرائی   با  افسردگی اساسی  در  سطح روان آزارده گرائی    با اختالل تفکر ، افسردگی اساسی و اختالل هذیانی ، برو

22/≥p   به نقل از قره 3136)و نوروز زاده و همکاران(3130)است این نتایج با یافته های ظهرالدین و خدایی فرمعنی دار بوده،

 این رابطه بیانگر رابطه بین ابعاد شخصیت روان گسسته و روان آزرده با.به صورت غیر مستقیم همسو است ( 3133داغی

فرضیه بیانگر ارتباط بین برون گرایی با افسردگی اساسی در زوج های متقاضی طالق را ثابت می کند .نشانگان شدید می باشد

و مرور مدانس (3333)مطالعه ویسمن و بروس.افسردگی نیز از جمله مسائل شخصیتی مرتبط با ناسازگاری زناشویی است.

نیز (0222)لمنس و همکاران.الق به عنوان نقطه پایانی ناسازگاری زناشویی استحاکی از ارتباط افسردگی و مالل با ط( 3333)

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بیماران افسرده،آشفتگی روانشناختی و مشکالت دلبستگی بیشتر و رضایت زناشویی 

واریانس مشترک / 36و افسردگینیز حاکی از آن است که بین ناسازگاری زناشویی ( 0223)فراتحلیل ویسمن.کمتری دارند

نشان دادند که بین تمایل به جدایی با افسردگی همسر رابطه وجود ( 3132)همچنین یزد خواستی و همکاران.وجود دارد

شواهد پژوهشی حاکی از آن است که افراد افسرده بازخوردهای مثبت و ترغیب کننده ای به طرف مقابل خود نمی دهند و .دارد

رگیر در رابطه با خود و یا همسر شان را از روابط با خود راضی نمی سازند و این امر می تواند منجر به تعارض و از طریق افراد د

 . یا ناسازگاری زناشویی گردد

در یک جمع بندی باید گفت ویژگی های روانی و شخصیتی و البته اختالالت شخصیت از طریق ساز و کارهای متعددی در 

فرایندهای تعاملی زوج ها وارد می شود و زمینه را برای بروز ناسازگاری ها فراهم کرده که در صورت  عدم عرصه روابط و 

جایی که انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی هم نقطه ناز آ. پیشگیری و درمان چنین مسائلی می تواند منجر به طالق گردد

آنجایی که بی تردید یکی از مهمترین تصمیم هایی که در طول عطفی در رشد و هم پیشرفت شخصی تلقی می شود و از 

زندگی اتخاذ می گردد انتخاب یک شریک زندگی است اهمیت مسئله ایجاب می کند که در همسرگزینی عالوه بر عواملی 

با  چون مذهب، طبقه اجتماع، ظاهر، سن، سطح تحصیالت به عوامل زیربنایی از جمله عوامل شخصیتی نیز توجه شود تا

انتخابی درست در سایه خشنودی و رضایت از ازدواجی مناسب، محیطی سالم و سازنده فراهم شود که پایه و اساس نسل های 

 .آینده، پیشرفت جامعه، اعتالی فرهنگ و انتقال ارزش ها در آن میسر گردد

 پیشنهادات 

اندک زوج  ها از شخصیت یکدیگر ناشی می شود بر اساس یافته های پژوهش حاضر چون اکثر طالق ها ناشی از عدم آگاهی -3

پیشنهاد می شود افراد را به آگاه نمودن به تیپ های شخصیتی یکدیگر در موقع ازدواج نموداز این رو شناخت افراد از یکدیگر، 

 .از بسیاری از طالق ها که در آینده ممکن است اتفاق بیافتد جلوگیری میکند

اضر چون اکثر طالق ها به دلیل اختالالت شخصیت می باشد پیشنهاد می شود برای پیش با توجه به یافته های پژوهش ح-0

 .بینی ازدواج موفق و کاهش  طالق،از آزمون های اختالل شخصیت از جمله میلون برای مشاوره پیش از ازدواج استفاده شود
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 منابع

 .3133: چاپ اول.د فقیهی رضاییمحم: محقق.قرآن کریم و شرح آیات منتخب،ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی

 3فصلنامه خانواده      پژوهی؛. بررسی تأثیرحوزه شخصی و عوامل مؤثرارتباطی دو طرفه عوامل مؤثر بررضایت زناشویی( 3132)احمدی،آ

(1: )003-12. 

 .انتشارات آوای نور: تهران. روانشناسی جنایی(.3133)ستوده ،ه؛ میرزایی،ب؛ پازند،ا

 (.چاپ هشتم.)نشر رسا:تهران .مبانی: ارتباطات انسانی (.3131.)ا.ع4فرهنگی 

بین زنان متقاضی              ( الگوهای بالینی شخصیت و الگوهای بالینی شدید شخصیت)مقایسه اختالالت شخصیت (. 3133)قره داغی، م

 .31-23(:36)2.یافته های نو در روان شناسی. :طالق و عادی شهرستان شوشتر

بررسی علل بروز اختالفات خانوادگی، تهدیدی برای بهداشت روان در ازدواج از دیدگاه زوجهای (3136).ی،م؛رهایی،ز؛ومحمدی،سوکیل

 .23-20:جوان در شهر یزد فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد،سالششم

. دو جانبه ای مؤثر بر سازگاری زناشویی -اطیفردی و ارتب -بررسی عوامل زمینه ای(. 3131)احمدی، خ؛ فتحی آشتیانی،ع؛ نوابی نژاد، ش

 .012-003(:1)3خانواده پژوهی،

 متقاضی غیر و متقاضی زوجین شخصیتی بالینی الگوهای مقایسه .( 1386 ).محمد نریمانی، و مجید علیلو، محمود و وحید، زاده، نوروز
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