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چکیده

Introduction:The porpuse of this study was to
compare two groups of Iranian and Afghan couples
in social interest and narcissism, as well as,
determining the relationship of these variables with
marital satisfaction considering moderating role of
nationality.
Method:This research was conducted by an exposefacto design on a population including all 22 to 45
year-old Iranian and Afghan married couples living
in Iran and Afghanistan with bachelore and master's
digree. Among these population a final sample of
101 Iranian couples and 101 Afghan couples were
selected by referring to 5 university centers in the
Iran and 4 university centers in the Afghanistan and
were asked to complete the research questionnaires.
Students with a history of psychiatry or psychology
interventions over the last year were excluded from
the final list.
Results:The narcissism average scores of Afghan
couples was significantly less than Iranian couples
(8.93 v.s 12.01), while in social interest variable only
a nonsignificant higher average score was
observed(138.71 v.s 123.53). Marital satisfaction
was significantly correlated to soscial-interest and
narcissism in Afghan (0.42 , -0.24) and Iranian(0.38,
-0.24) couples.
Conclusion: The results of this study indicated the
lower narcissism levels of Afghan couples rather
than Iranian couples.
Marital satisfaction was strongly associated to social
interest and narcissism in both Iranian and Afghan
coupls. Considering this difference and association in
understanding of their psychological problems seems
necessary.
Keywords: nationality, culture, social interest,
narcissism, marital satisfaction.
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همچنین در تقویت شبکه های از پیش موجود بازی می
کند .توافق در ازدواج شامل جنبه های سیاسی و اقتصادی
است ،هنگامی که خانواده ها به توافق می رسند ،زن و مرد
نامزد می شوند تا زمانی که به ازدواج منجر شود( .)9حتی
اگر قانون برای ابطال توافق ازدواج اجازه دهد ،این اتفاق به
ندرت می افتد .به طور کلی وقتی رابطه شکسته می شود
برای یک زن مشکل سازتر خواهد بود تا برای مرد به این
معنی که خطر مجرد ماندن برای زن ها بیشتر است و
مردها می توانند وارد رابطه دیگری شوند .افغان ها بر این
عقیده هستند که اگر زن و خانواده اش محترم باشند پس
هیچگاه این رابطه به جدایی منجر نمی شود(.)5
در ایران نیز خانواده به عنوان هسته اصلی جامعه استت .در
گذشته بیشتر به شکل کانونی بوده است و نظام سیاستی و
دینی در جامعه متأثر و مکمل آن بوده استت .ولتی در دوره
جدید خانواده ضمن اینکه یکی از کانون های اصلی اندیشته
و عمل است ،ولی حیات آن در متتن اجتمتا معنتی یافتته
است وخانواده اگر اجتماعی باشد می تواند موفتق تتر باشتد.
بدین لحاظ ،خانواده ضمن اینکه بر دیگر نهادهتا اثتر گتذار
است ،از آنها نیزتأثیر خواهد گرفت .ولی آنچه قابل اشتاره
است این استت کته ختانواده ایرانتی دستتخوش تغییترات
عمتتدهای گشتتته استتت ،چنتتان کتته در بستتیاری از متتوارد
کارکردها و ویژگیها و ساختارهای آن دچار تحوالتی شتده
است که از عوامل این تغییرات متیتوانتد بته ایتن شترایط
جدیتتد اشتتاره کتترد :شتترایط اقتصتتادی ،افتتزایش ستتط
تحصیالت ،مشارکت بیشتر زنان ،اهمیت فرزنتدان در کنتار
اولیا ،توسعه رسانههای جمعی ،مد ،مصرفگرایی و مهاجرت
موجب شده تتا زنتان در کنتار متردان در تغییترات ستاختار
خانواده نقش داشته باشند( .)4ازدواج به عنوان مهمتترین
رسم اجتماعی برای دستیابی بته نیازهتای عتاطفی پایته و
اساس تشکیل خانواده استت( .)6ازدواج و رابطتۀ زناشتویی
منبع حمایت ،صمیمیت و لذت انسان است .مهمترین پیامد
ازدواج و تشکیل خانواده آرامش و رضایتی است که اعضای
خانواده کسب میکنند و یکتی از جنبتههتای حیتاتی یتک
سیستتتم زناشتتویی استتت( .)1افتتراد متأهتتل در مقایستته بتتا
همتایان مجرد خود بهزیستی 1بیشتری دارند و ویژگیهای2
مثبت زیادی نشان می دهند .به عنوان مثال ،افتراد متأهتل

مقدمه
روانشناسی فرهنگی ،بر این باور است که محتوای یک
فرهنگ ،تأثیری پایدار بر رفتار ،احساسات و اندیشه ها
میگذارد و فرهنگ متغیری است که توسط همۀ کسانی
که به آن فرهنگ تعلق دارند ،یکسان تجربه نمیشود.
روانشناسان فرهنگی ،امروزه به مقایسهی میان فرهنگی
عالقهمند شدهاند .روانشناسی میان فرهنگی به مطالعۀ
تطبیقی فرهنگها میپردازد و شباهتها و تفاوتهای
موجود در ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی افراد را در
گروههای مختلف قومی بررسی میکند(.)1
سازمان بهداشت جهانی خانواده را به عنوان عامل اجتماعی
اولیه در افزایش سالمتی و بهزیستی جامعه معرفی کرده
است .سالمت و پویایی خانواده ریشه در سالمت روان
وشادابی زوجین ،و سالمت روانی زوجین به نحوه تفکر،
احساس و عمل آنها بستگی دارد(.)2
ازدواج پدیدهای است که در زندگی اجتماعی انسان ،شکل
فرهنگی به خود گرفته و در هر جامعه و فرهنگی شرایط و
ویژگیهای خاص خود را پیدا کرده است .در افغانستان و
ایران نیز ،ازدواج از موضوعات مهم زندگی هر فرد دانسته
میشود .در جامعه جمعگرای افغانستان ،که در آن خانواده،
گروه و دیگران ،از اهمیت خاصی برخوردارند ،ازدواج نیز تا
حد زیادی تحت تأثیر فرهنگ جمعگرایی ،قرار گرفته است
و پیچیدگیهای خاص خود را پیدا کرده است .با تغییرات
اجتماعی شدیدی که افغانستان در دهه ی اخیر شاهد آن
بوده است ،فرهنگ ازدواج نیز تأثیرپذیری خاص خود را از
این تغییرات داشته است.
صرف نظر از گروه خویشاوندی ،قومیت و منطقه
جغرافیایی ،بیشتر ازدواج ها در افغانستان به صورت توافق
بین گروه های خانوادگی است .عوامل درونی و بیرونی
زیادی در تصمیم گیری ازدواج نقش دارند .درجه نفوذ زنان
در تصمیم گیری برای ازدواج در خانواده ،بسته به وضعیت
نسبی آنها و ساختار خانواده متغییر می باشد .به طور مثال:
در افغانستان بیوه زنان می توانند تأثیر قابل توجهی بر
تصمیم گیری داشته باشند .ازدواج در فرهنگ افغانستان
یک قرارداد است که ،در نتیجه توافق بین دو خانواده و نه
یک رابطه عاطفی بین دو نفر شکل می گیرد .در افغانستان
ازدواج بخشی از مجموعه ای از سنت ها و تعهدات است.
نهاد ازدواج نقش کلیدی در ثبات و اتحاد خانواده و

1- well-being
2- characteristics
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مقایسه عالقه اجتماعی ،خودشیفتگی و رضایت زناشویی در...

ارتباط اصیل با انسانها و گرایش به مبارزه برای رفاه جامعه
میشود( .)14آدلر اعتقاد داشت که عالقۀ اجتماعی در امور
جاری زندگی مانند دوستی ،عشق و کار متجلی می شود و
سالمت روانی فرد  ،نیازمند کنار آمدن و سازگاری موفق
فرد با این چالشهای اصلی و جاری در زندگی است .به
نظر آدلر ،عالقۀ اجتماعی پیامدهای مهمی برای سازگاری
فرد دارد و در عین حال موجب سالمت جامعه میشود.
عالقۀ اجتماعی به عنوان پایه و اساس سالمت روانی بوده
و پیگیری و ردیابی بسیاری از مشکالت درون فردی و
بینفردی به عدم حضور احساس یا عالقۀ جمعی و
اجتماعی ختم میشود.
مفهوم عالقۀ اجتماعی آنقدر اهمیت دارد که از نظر آدلر
کسی که عالقۀ اجتماعی اندکی دارد ،انسان خودمحوری
خواهد شد که دیگران را تحقیر میکند و هدفهای
سازندهای ندارد ( .)16زمانی که عالقۀ اجتماعی توسعه یابد
احساس جدایی و کهتری هم کاهش خواهد یافت ،در حالی
که زمانی که سط عالقۀ اجتماعی پایین باشد ،منجر به
دلسردی و یاس و ناامیدی و ناهنجاریهای روانی ،عدم
سازگاری و نارضایت از زندگی میشود .بهطور کلی مطالعات
از این فرضیه آدلر که عالقۀ اجتماعی مالکی برای سالمت
روان است ،حمایت میکنند(.)11
تحقیقات نشان داده است که افرادی با سطوح باالی عالقۀ
اجتماعی ،ویژگیهای شخصیتی مانند دوستی ،همدلی و
سازگاری را از خود نشان میدهند .این افراد همچنین دارای
سطوح باالیی از رضایت زناشویی هستند .بر اساس پژوهش
ها ،دینداری و ویژگیهای شخصیتی موجب افزایش عالقۀ
اجتماعی در زوجین و در نتیجه افزایش کیفیت رابطۀ
زناشویی آنها میشود1.
یکی دیگر از ویژگیهای شخصیتی که رضایت زناشویی را
تحت تأثیر قرار میدهد ،خودشیفتگی است(.)18
خودشیفتگی را میتوان ظرفیت فرد برای حفظ یک تصویر
مثبت در خالل خود نظمدهی ،تنظیم عاطفه و فرایندهای
بینفردی تعریف کرد؛ که بر پایه نیاز فرد به تأیید و
تحسین و تالش برای کسب تجارب بسط دهنده خود در
محیط اجتماعی قرار دارد( .)13سازه خودشیفتگی برای افراد

کمتر از افسردگی رنج متیبرنتد ،ستالمت جستمی بهتتری
دارند ،عمرشان طتوالنیتتر استت( )8و احتمتال مصترف و
سوءمصرف مواد در آنها کمتر است( .)3در حقیقیت رضتایت
زناشویی یکی از عوامل پیشرفت و دست یتابی بته اهتداف
زندگی است که در طتی آن زن و شتوهر بتا هتم احستاس
شادمانی و رضایت دارند(.)10
رضایت زناشویی ،یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک
خصوصیت فردی در زن و شوهر محسوب میشود .طبق
تعریف ،رضایت زناشویی نگرش مثبت و لذتبخشی است
که زن و شوهر از جنبههای مختلف روابط زناشویی خود
دارند( .)11در تعریف دیگری رضایت زناشویی عبارت از
وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک
یکدیگر و وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و
معنوی زوج است .رضایت زناشویی در خانواده مهمترین
رکن سالمت روانی افراد خانواده است .این ارتباط فرآیندی
است که طی آن زن و شوهر به صورت کالمی و
غیرکالمی به تبادل احساسات و افکار میپردازند و ارتباط
کارآمد میان زن و شوهر اساسیترین جنبه برای عملکرد
مطلوب در خانواده به شمار میآید(.)12
رابطه بسیاری از عوامل با رضایت زناشویی 1سنجیده شده
است .این عوامل را میتوان در سه طبقۀ1 :ت شخصی؛ 2ت
بینفردی؛ و 9ت اجتماعی /اقتصادی جای داد .از جمله
متغیرهای شخصی که در رضایت زناشویی موثر شناخته
شده است ،دو ویژگی شخصیتی عالقۀ اجتماعی 2و
خودشیفتگی 9است.
عالقۀ اجتماعی یکی از مفاهیم عنوان شده بهوسیلۀ آدلر و
مفهوم مرکزی نظریۀ شخصیت او است( .)19در توصیف
این مفهوم تعاریف زیادی بیان شده و هر یک آن را از بعد
خاصی مورد توجه قرار دادهاند .بنابر نظر آدلر ،عالقۀ
اجتماعی شاخص اصلی سالمت روانی است و افراد
برخوردار از عالقۀ اجتماعی تالش خود را به سمت
فعالیتهای سودمند به حال اجتما سوق میدهند(.)15
عالقۀ اجتماعی ،شامل احساس بیرونی نسبت به تمام
انسانها است ماهیت عالقۀ اجتماعی ،ارزش گذاشتن بر
چیزی بیرون از خود بدون انگیزههای پنهانی و نیز عدم
حضور واقعی خودمحوری ،خودخواهی و خودشیفتگی است.
عالقۀ اجتماعی بر مبنای شباهت و همانندی یک فرد با
دیگران و تعالی و نیز عالقهمندی به خود است که منجر به

1- marital satisfaction
2- social interest
3- narcissism
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زناشویی ،در یک مطالعه بین فرهنگی می باشد .هر دو

عادی بیشتر با غرور ،تکبر و رفتارهای تسلطجویانه تداعی
میشود که از دیدگاه درمانگران و پژوهشگران شخصیت
با خودشیفتگی بزرگمنشانه 1مشخص میشود( )18در
پژوهشی نشان داده شد که ابعاد خودشیفتگی مانند
خودشیفتگی جنسی با نارضایتی از زندگی زناشویی و
جنسی رابطه دارد .زوجین خودشیفته همدلی ،پذیرش ،و
صمیمیتی کمتری دارند که این امر موجب کاهش کیفیت
روابط زناشویی و در نتیجه کاهش رضایت زناشویی آنها
میشود(.)20
پژوهشها نشان دادهاند فرهنگ و مکان جغرافیایی نه تنها

شد.

بر شکلگیری شخصیت موثر است ،بلکه بر تلقی افراد از

روش

ساختار و پویاییهای شخصیت حتی در درون یک جامعه

طرح پژوهش :روش پژوهش حاضر ،از آن جهت که در
نظر دارد تفاوت دو گروه از زوجین ایرانی و افغانستانی را در
متغیرهای خودشیفتگی و عالقۀ اجتماعی بررسی کند از
نو علی-مقایسه ای است .با توجه به مطالب ذکر شده و
اهمیت عالقه اجتماعی و خودشیفتگی در رضایت زناشویی
و نقش تفاوت های فرهنگی این پژوهش در نظر دارد که
متغیرهای فوق را در فرهنگ ایرانی و افغانستانی مورد
مقایسه قرار دهد1.
آزمودنیها :جامعۀ آماری شامل دانشجوی متأهل  22تا
 54سالۀ ایرانی و افغانستانی ساکن در ایران و افغانستان با
تحصیالت حداقل لیسانس و حداکثر فوقلیسانس بودند که
از میان آنها  101زوج دانشجوی متأهل ایرانی و  101زوج
دانشجوی متأهل افغانستانی به صورت در دسترس با
مراجعه به مراکز دانشگاهی انتخاب و پرسشنامههای
پژوهش را تکمیل کردند .شیوۀ نمونهگیری بدین صورت
بود که با مراجعه به دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس،
عالمه طباطبایی ،شهید بهشتی و بین المللی امام خمینی
قزوین دانشجویان متأهل ایران و از دانشگاه طب کابل،
غرجستان ،کاتب ،پیام نور و خواجه عبداهلل انصاری در
افغانستان که حاضر به شرکت در پژوهش بودند ،زوجین
متأهل افغانستانی انتخاب شدند .مالک ورود به پژوهش
داشتن حداقل سن  22و حداکثر  54سال و طول مدت
ازدواج حداقل  2و حداکثر  10سال بود .همچنین
دانشجویانی که در طی یکسال گذشته به روانشناس یا

کشور ایران وافغانستان به لحاظ اشتراکات فرهنگی و
اجتماعی نزدیک به هم بوده و شرایط اجتماعی هر دو
کشور در حال گذار می باشد .نزدیک به چهار دهه جنگ در
افغاستان و رشد و گذار به سمت توسعه در هر دو کشور
سبب شده تا به لحاظ مسایل روانشناختی تفاوت هایی
ایجاد گردد که در این پژوهش از دو بعد عالقه اجتماعی
خودشیفتگی و ارتباط انها با رضایت مندی زناشویی پرداخته

نیز اثرگذار است( .)21برای مثال افرادی که به تازگی به
یک کشور مهاجرت کردهاند ممکن است منطبق با یک
اختالل شخصیت قابل تشخیص عمل کنند ،درحالیکه
صفات شخصیتی شایع در جامعه اولیه خود را ابراز میکنند
( .)22شواهد بسیاری نشاندهنده تفاوت فرهنگها و
مناطق جغرافیایی مختلفی در خودشیفتگی( )29و عالقۀ
اجتماعی( )25هستند .در پژوهشی نشان دادند که افراد
سیاهپوست نسبت به سفیدپوستان عزت نفس باالتری را
گزارش میکنند؛ یافتهای که توسط پژوهش توینگی و
کروکر( )24نیز تکرار شد .همچنین فاستر ،کمپلو توینگی
( )26نشان دادند که در فرهنگهایی که بر ارزشهای
فردگرایانه تأکید میشود ،نسبت به فرهنگهای جمعگرا،
خودشیفتگی بیشتری گزارش میشود .شواهد همسو دیگر
نشان میدهند که افراد فرهنگهای فردگرا در مقایسه با
افراد فرهنگهای جمعگرا تواضع کمتری دارند( ،)21بیشتر
احتمال دارد که احساسات خود را به دیگران فرافکنی کنند
و تجارب فردی را از چشمانداز خود که مغایر با برداشت
دیگران است بیاد آورند .طبق پژوهش( )28افراد در جوامع
جمعگرا عالقۀ اجتماعی بیشتری را گزارش میدهند ،در
جوامع فردگرا میزان همدلی و مشارکت اجتماعی بیشتر
است .هدف از پژوهش حاضر مقایسه دو سازه عالقه
اجتماعی و خودشیفتگی و ارتباط آنها با رضایتمندی

1- grandiose narcissism
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آن از هر آزمودنی خواسته میشود که مشخص کند که
کدام یک از ویژگیها از میان  14جفت ویژگی ،برای او
بیشترین ارزش را دارد .برای بررسی روایی همگرای
پرسشنامه عالقۀ اجتماعی همزمان پرسشنامه  SIIو SIS
توسط  40نفر ( 24زوج) تکمیل گردیده است .ضریب
همبستگی  0/15بین پرسشنامه  SIIو  SISبه دست آمده
است.
روند اجرای پژوهش :روش اجرای این پژوهش به
صورت تکمیل پرسشنامه بود که پس از کسب رضایت
افراد و ارائه توضیحات الزم در اختیار آنها قرار گرفت
برای اجرای پژوهش بعد از تعیین حجم نهایی نمونه ،به 4
دانشگاههای دولتی در ایران و همچنین  5مرکز دانشگاهی
خصوصی و دولتی افغانستان مراجعه شد و دانشجویان
متاهلی که شرایط ورود به آزمون را داشتند به صورت در
دسترس انتخاب شدند .به منظور رعایت اصول اخالقی
پژوهش تمام دانشجویان رضایت خود را برای حضور در
پژوهش اعالم کردند .همچنین به آنها اطمینان داده شد
که نتایج و شرح جلسات محرمانه باقی میماند و صرفا در
جهت اهداف پژوهشی استفاده میشود .همچنین به اعضا
گفته شد که مختارند در هر زمان از اجرای پژوهش که
تمایل دارند ،از ادامۀ همکاری صرفنظر کنند.
یافته ها
با توجه به جدول شماره  1میانگین نمرات زوجین
افغانستاتی 8/39در مقایسه با زوجین ایرانی 12/01در
خودشیفتگی و در عالقۀ اجتماعی(198/11در برابر )129/4
است که این تفاوت از لحاظ آماری معنادار است .اما
دوگروه در رضامندی زناشویی تفاوت معناداری ندارند.
مقایسه این مقادیر در جدول 2نشان میدهد ،تفاوت دو
گروه تنها در متغیر خودشیفتگی معنادار است .با توجه به
میانگین محاسبه در نمرات زوجین افغانستاتی در مقایسه با
زوجین ایرانی در خودشیفتگی 8/39( ،در برابر )12/01
کمتر و در عالقۀ اجتماعی( 198/11در برابر)129/49/
بیشتر است .اما دو گروه در رضامندی زناشویی( 82/24در
برابر  )84/54تفاوت معناداری ندارند.

روانپزشک مراجعه کرده بودند از فهرست نهایی نمونه
خارج شدند.
ابزار
 -1پرسشنامه خودشیفتگی) : (NPI-16این پرسشنامه
دارای  16جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش
ویژگیهای شخصیت خودشیفته است .ضریب همبستگی
بین نمرات  NPI-16و  MCMI-IIبرابر  0/11و معنیدار
بود و روایی همگرای پرسشنامه تأیید شد .ضریب پایایی
بازآزمایی ،ضریب همبستگی در تعیین پایایی و ضریب
آلفای کرونباخ در سنجش همسانی درونی به ترتیب 0/85
 0/15،و  0/13محاسبه شد(.)23
 -2پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ :این پرسشنامه به
مثابه یک ابزار معتبر ،در پژوهش های متنوعی برای
سنجش رضایت زناشویی استفاده شده است(،)90
پژوهشگرانی که از این پرسشنامه برای بررسی رضایت
زناشویی استفاده کردند ،معتقدند این مقیاس به تغییراتی که
در خانواده به وجود میآید نیز حساس است .هر یک از
موضو های این پرسشنامه در رابطه با یکی از زمینههای
مهم است .ارزیابی این زمینهها در درون یک رابطه
زناشویی میتواند مشکالت بالقوه زوجها را توصیف کند یا
میتواند زمینههای نیرومندی و تقویت آن ها را مشخص
نماید .این ابزار همچنین میتواند به عنوان یک ابزار
تشخیصی برای زوجهایی که به دنبال تقویت رابطه
زناشوییشان هستند استفاده شود .این پرسشنامه دارای
 114ماده است و از  12خرده مقیاس تشکیل شده است .در
این پژوهش از فرم کوتاه  51ماده ای رواسازی شده،
استفاده شد که  12خرده مقیاس را شامل می شود،)91( .
در پژوهش حاضر اعتبار این پرسشنامه محاسبه شد که عدد
 0 /39به دست آمد.
 -9پرسشنامه عالقۀ اجتماعی) :(SISپرسشنامه عالقۀ
اجتماعی( )92برای اندازه گیری مفهوم آدلری از عالقۀ
اجتماعی ساخته شده است .این پرسشنامه شامل  92سوال
در رابطه دوستی ،اهمیت خود ،عشق و کار است.
همچنین شایان ذکر است که علی رغم قدیمی بودن این
ابزار ،به دلیل اعتبار آن و استفاده آن در جدیدترین
تحقیقات انجام شده ،این ابزار همچنان در پژوهشها مورد
استفاده قرارگرفته است SIS .ابزاری است که توسط
کراندال( )99برای سنجش عالقۀ اجتماعی طراحی شد و در
11

سال  ،10شماره( 2پیاپی ،)98تابستان 1931

مجله روانشناسی بالینی

جدول )1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
افغانستانی
عالقۀ اجتماعی
خودشیفتگی
رضامندی زناشویی

میانگین
198/11
8/39
82/24

ایرانی

انحراف معیار
19/52
9/8
10/5

انحراف معیار
12/11
11/19
12/5

میانگین
129/4
12/01
84/54

جدول )2اثرات بین آزمودنیها در متغیرهای وابسته
متغیرها

MS

F

df1

P

ضریب تأثیر

عالقۀ اجتماعی

51/38

0/51

1

0/228

0/04

خودشیفتگی

42/81

9/542

1

0/001

0/28

رضامندی زناشویی

59/22

11/98

1

0/961

0/011

جدول )3ضرایب همبستگی پیرسون رضامندی زناشویی با متغیرهای پژوهش
متغیر

افغانستانی

ایرانی
R

P

R

P

عالقۀ اجتماعی

0/98

0/01

0/52

0/01

خودشیفتگی

-0/24

0/01

-0/25

0/01

افغانستانی رابطۀ معناداری وجود داشت .بین عالقۀ اجتماعی
با رضامندی زناشویی رابطتۀ مثبتت و بتین خودشتیفتگی بتا
رضامندی زناشویی رابطۀ منفی برقرار بود .ایتن یافتتههتا تتا
حدی با نتایج یکی از پژوهش ها ( )26همسو است .آنها نیز
به نوعی نشان دادند کته فرهنتگ عتاملی متمتایزکننتده در
میزان خودشیفتگی و عالقۀ اجتماعی است.
پژوهشها نشان دادهاند که فرهنگ ،شخصیت و دیدگاههای
ما را نسبت بته خودمتان ،تحتت تتأثیر قترار متیدهتد(.)95
بهعالوه حتی درون یتک کشتور ختاص نیتز ،ممکتن استت
فرهنگ بر نگرش افراد نسبت به خود و تعریفی کته از ختود
دارند کامالُ متفاوت تأثیر بگذارد(.)94
برخی پژوهشها علت تفتاوت در نگترش افتراد بته ختود در
فرهنگهای مختلف را ناشی از فردگرایتی یتا جمتعگرایتی
جوامع میدانند .برای مثال پژوهشها نشان دادند که افرادی
که در فرهنگهای فردگرا هستند ،در مقایسه با افترادی کته
در فرهنگهای جمعگرا زندگی میکنند ،بهطور قوی تری بتا
احساسات مثبت دربارۀ کفایت خود سازگار میشوند و تواضع
کمتتتری دارنتتد ،بیشتتتر احتمتتال دارد احساساتشتتان را روی
دیگران فرافکنی کنند و موقعیتهای شخصتی را از دیتدگاه

همانگونه که از جدول  9مشخص است ،محاسبه ضریب
همبستگی پیرسون نشانگر این بوده است که در زوجین
ایرانی عالقۀ اجتماعی ( )r=0/98با رضامندی زناشویی رابطۀ
مثبت معنادار و خودشیفتگی( )r=-0/24با رضامندی
زناشویی ( )P<0/01رابطۀ منفی معناداری دارند .به همین
صورت در زوجین افغانستانی عالقۀ اجتماعی ()r=0/52
رابطه مثبت معنادار و خودشیفتگی ( )r=-0/25رابطه منفی
معنادار با رضامندی زناشویی نشان داده اند .بعبارت دیگر با
افزایش نمرات عالقۀ اجتماعی میزان رضامندی زناشویی که
زوجین گزارش میدهند افزایش مییابد ،درحالیکه با کاهش
نمرات در خودشیفتگی رضامندی زناشویی در هر دو گروه از
زوجین ایرانی و افغانستانی افزایش مییابد.
بحث
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد ،بتین عالقتۀ اجتمتاعی و
خودشیفتگی در زوجین ایرانی و افغانستانی تفاوت وجود دارد.
زوجتتین متأهتتل ایرانتتی در مقایستته بتتا زوجتتین افغانستتتانی
خودشیفتگی بیشتتر و عالقتۀ اجتمتاعی کمتتری را گتزارش
کردند .همچنتین بتین عالقتۀ اجتمتاعی و خودشتیفتگی بتا
رضتتامندی زناشتتویی در هتتر دو گتتروه زوجتتین ایرانتتی و
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از ختتود اشتتاره دارنتتد و بتتا مفتتاهیمی همچتتون خودختتواهی،
خودرأیی ،برتریجویی ،متضاد است (.)96
تفتتاوت فرهنگتتی دو جامعتته از جهتتت میتتزان فردگرایتتی و
جمعگرایی و جهت یابی بیشتر مردم ایران به ستمت مدرنیتته
متیتوانتد یکتی از علتتتهتای تفتاوت دو جامعته در عالقتتۀ
اجتمتاعی باشتد .همچنتتین نتتایج ایتتن پتژوهش نشتتان داد،
خودشتتیفتگی بتتا رضتتامندی زناشتتویی در زوجتتین ایرانتتی و
افغانستانی رابطۀ منفی و با عالقۀ اجتماعی رابطۀ مثبت دارد.
زوجینی که خودشیفتگی کمتر و عالقۀ اجتماعی بیشتتری را
گزارش می دهند ،رضامندی زناشویی بیشتری را هتم تجربته
میکنند .این یافتهها با پژوهشهای دیگر ذکر شتده در ایتن
پژوهش همسو است.
محتتتدودیت نهفتتتته و ذاتتتتی در فنتتتون خودستتتنجی از
محدودیتهای این مطالعه بود .مهارت افراد خودشیفته در به
جا گذاشتن یک تأثیر خوب در مالقات اولیه و همچنین میل
شدید به فریب دادن خود و دیگتران محتدودیتی اساستی را
پیش پای فنون خودسنجی که این مطالعه بر آنها تکیه دارد
قرار میدهد .مطالعات صورت گرفته در زمینته خودشتیفتگی
چه در ایران و چه در سایر کشورها بیشتتر بتر خودشتیفتگی
ناسالم متمرکز بودهاند .از ایتن رو پیشتنهاد متیشتود کته در
پژوهشهای آتی با استفاده از ابزارهای مترتبط خودشتیفتگی
سالم نیز بررسی شود.
منابع

مخالف با دید دیگران به یاد متی آورنتد( )21بیشتتر گرفتتار
خودبزرگبینی اند( .)21سوالی که مطرح میشود این استت :
از آنجا که هر دو کشور ایران و افغانستان کشورهای درحتال
گذار به سمت توسعه محسوب میشتوند آیتا ایتن تفتاوت در
خودشیفتگی متی توانتد برخاستته از فرهنتگ جمتعگرایتی-
فردگرایی متفاوت دو جامعه باشد؟ برای پاسخ به ایتن ستوال
می توان به تغیییر نگترش متردم ایتران در طتی چنتد دهتۀ
گذشته توجه کرد .پژوهشهای روانشناسی اجتماعی در طتی
چند سال گذشته نشان دادهانتد کته ایرانیتان در مقایسته بتا
سال هتای انقتالب یتا جنتگ تحمیلتی نمترات بتاالتری در
استقالل ،تمرکز بر خود و زندگی خود ،و نمترات کمتتری در
توجه به اطراف و دیگران به دستت آوردهانتد .همچنتین بتر
اساس پژوهشهتای روانشناستی اجتمتاعی متردم ایتران در
مقایسه با گذشته بیشتر بر حقوق خود نسبت بته تکالیفشتان
تأکید دارند .آن ها نسبت به خویشتاوندان درجتۀ اول بیشتتر
دل مشغولاند تا بتر افتراد دورتتر و همستایگان .ایرانیتان در
مقایسه با گذشته بر خودمختاری شخصی و تحقق خود تأکید
میورزند و هویت خود و مو فقیتهای شخصی را مبنتا قترار
میدهند .روانشناسان تغییر نگرش ایرانیان در طی دو دهتۀ
گذشته را ناشی از خارج شدن از بحترانهتای عمتومی مثتل
جنگ تعبیر میکنند .ماهیت آسیبزا و همهگیر جنگ؛ متردم
را ناخودآگاه به سمت تعاون ،همکاری ،جمعگرایتی و تمرکتز
کمتر بر خود و خواستههای خود سوق میدهد .وقتتی متردم
افغانستان هنوز در گیرودار جنگ و کشتکمش هتای داخلتی
هستند ،برای کسب حمایت اجتماعی ،به سمت نو دوستی و
تمرکز بر دیگران بهجای خود تشویق میشوند .آنها عالقۀ
اجتماعی بیشتتری را گتزارش کردنتد چترا کته در فرهنتگ
افغانستان ،همدلی و نو دوستی تأکید میشتود .متردم بترای
رها شدن از احساسهای تنهایی و ناامنی ناشی از جنتگ بته
تعتتاون و همتتدلی گتترایش پیتتدا متتی کننتتد و از تمتتایالت
خودخواهانه آن هاکاسته متیشتود .متردم افغانستتان میتزان
عالقۀ اجتمتاعی بیشتتری را در مقایسته بتا زوجتین ایرانتی
گزارش دادند کردند که با مفاهیمی چون همدردی ،فهمیدن،
همکاری ،سهیمشدن ،دوست داشتن دیگتران ،همتدلی و بتا
مفاهیمی چون دگرخواهی ،خیرخواهی ،ایثتار ،نتو دوستتی و
غمخواری مرتبط است که همگی به عالقۀ به دیگران بتیش
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