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It is valuable and important to study the dark and undesirable 

dimensions of personality and determine the variables that affect 

it. The aim of this study was to develop a dark triple causal 

model of personality based on wisdom and character mediated 

by positive and negative emotions. 

In a correlation design based on modeling, 532 male and female 

students of Tehran Azad University were selected by multi-

stage cluster sampling method after meeting the entry and exit 

criteria. The participants responded to the dark three scales of 

personality, the temperament scale, the positive and negative 

emotion scale, and the micro scale. 

The results of path analysis showed that direct coefficients of 

negative emotion with dark triangles of positive and significant 

personality and coefficients of nature, character and wisdom 

also have positive and significant structural effects on emotion. 

The indirect coefficients of the two variables of nature, character 

and wisdom on the dark triad of personality are negative and 

significant. The structural effect of the whole of nature and 

character and wisdom on the dark trinity of personality is 

negative and significant. 

It seems that the three dimensions of personality due to their 

close relationship with emotion, temperament and nature in a 

negative direction, can be studied and included in the 

approaches of therapeutic attention, because the dark 

dimensions of personality play an effective role in reducing 

psychological health and approaches. They will have a positive 

relationship with people and will have destructive psychological 

effects. 

 

         

         

         

         

   

 

 

 

 

 

 

      

Citation: Ahmadi-Azar, P., & Jahan, F. (1399/2021). Wisdom and temperament, emotions, and the three dark 

personality traits: A structural equation model. Contemporary Psychology, 14(2), 60-70. 

http://dx.doi.org/10.29252/bjcp.14.2.61 

http://dx.doi.org/10.29252/bjcp.14.2.60


 

16 

 22-19 صفحات ،2، شماره 91دوره               9318ستان زمو  پاییز            روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 
 یساختار یمعادله مدل :تیشخص کیتار یگانهسه صفات و عواطف منش، و خرد

 * ،2جهان فائزه ،1آذر احمدی پریسا

 
 ایران سمنان، ،یاسالم آزاد دانشگاهواحد سمنان،  ،عمومی شناسیروان ارشد کارشناسی 9
 ایران سمنان، ،یاسالم آزاد دانشگاهواحد سمنان،  ،شناسیروان گروه استادیار 2

 
 

     چکیده   مقاله اطالعات

        

 9318 خردادماه 5 :دریافت

  9311مردادماه  3 :نهایی اصالح

 9311 ماهمرداد 22 :پذیرش

 9311 بهمن :آنالین انتشار
 

 مقاله نوع
 پژوهشی یمقاله

 

 هاکلیدواژه

 یفهعاط ؛مثبت یعاطفه ؛منش و خرد ؛شخصیت تاریک یگانهسه ابعاد
 منفی

 

 *مسئول ینویسنده
 دانهم علّیبو دانشگاه از را خود شناسیروان دکتری یدرجه جهان فائزه

 نانسم واحد اسالمی آزاد دانشگاه استادیار او حاضر حال در کرد. دریافت
 درمانی،بازی شناخت، فراشناخت، ایشان پژوهشی عالیق است.

 کترد با مقاله این مورد در مکاتبه برای است. شخصیتی هایویژگی
 ربیتی،ت علوم و شناسیروان یدانشکده تربیتی، شناسیروان گروه جهان،

 یپست کد ،931 پالک رسالت، ابانیخ سمنان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 باشید. داشته تماس 35918- 52513

 3583-2501-0002-0000 :ارکید

 

 faeze.jahan@gmail.com :الکترونیکی پست

 
 دارای و ارزشمند آن بر اثرگذار متغیرهای تعیین و شخصیت نامطلوب و تاریک ابعاد بررسی

 اساس بر شخصیت تاریک یگانهسه علّی مدل تدوین هدف با پژوهش این لذا است. اهمیت

 .شد انجام منفی و مثبت یعاطفه گریمیانجی با منش و خرد

 پس تهران آزاد دانشگاه پسر و دختر دانشجوی 532 ابییمدل یپایه بر همبستگی طرح یک در

 شدند. انتخاب ایچندمرحله یاخوشه یریگنمونه روش با خروج و ورود هایمالک احراز از

 یعاطفه مقیاس منش، و سرشت مقیاس شخصیت، تاریک یگانهسه مقیاس به کنندگانشرکت

 .دادند پاسخ خرد مقیاس و منفی و مثبت

 شخصیت تاریک ایهگانهسه بای منفی عاطفه  مستقیم ضرایب داد نشان مسیر تحلیل نتایج

 ناداریمع و ثبتم ساختاری اثرات ،عاطفه بر نیز خرد و منش و سرشت ضرایب و معنادار و مثبت

 منفی ،تشخصی تاریک ایهگانهسه بر خرد و منش و سرشت متغیر دو مستقیمغیر ضرایب دارند.

 یتشخص تاریک یگانهسه بر خرد و منش ،سرشت کل ساختاری اثر همچنین .است معنادار و

 است. معنادار و منفی

 سرشت و منش عاطفه، با که نزدیکی ارتباط دلیل به شخصیت یگانهسه ابعاد رسدمی نظر به

 عاداب چراکه دارند را درمانی موردتوجه رویکردهای در ورود و بررسی قابلیت دارند، منفی جهت در

 افراد تمثب ارتباطی رویکردهای و شناختیروان سالمت کاهش در مؤثر نقشی شخصیت تاریک

 گذاشت. خواهند برجای را مخربی شناختیروان اثرات و داشته

 

         
 

 مقدمه

 ،یتیشخص صفات تریننامطلوب و ترینآزارنده از یکی
 بار ستیننخ برای که است تاریک مثلث یا شخصیت تاریک یگانهسه
 شد. مطرح (2222) ویلیامز و پاولهاوس سوی از 2222 سال در

 و 2یفتگیخودش ،9ماکیاولیانیسم شخصیت؛ تاریک یگانهسه
 شخصیت (.2222 ویلیامز، و پاولهاوس) هستند 3یزیستجامعه

 دسر باورهای و است سرد است؛ ذیل هایویژگی یدارا ماکیاولیسم
 از و است طلبمنفعت دارد، کمی همدلی و عاطفه یعنی دارد،

 سیدنر برای و کندمی استفاده خود اهداف به رسیدن برای کاریفریب
 سودجویانه او اهداف ،کندمی ریزیبرنامه خود منفی معموالً اهداف به

                                                                                                                                                                                                
1 Machiavellianism 
2 Narcissism 

 او برای و است متمرکز قدرت و پول بر مثالً است، گرایانهمادی و
 ار دیگران خود منافع برای و است اولویت دارای یچیز هر به نسبت

 گرامعج است، شخصی هایمنفعت دنبال به چون کندمی قربانی نیز
 تقابلی که کندمی انتخاب ضعیفی دوستان نیست، عیاجتما و

 تروبس جونز،) کندمی مواجه ساریشرم با را دیگران دارند، خوریفریب
 و جونز ؛2292 روتمن، ؛2222 ویلیامز، و پاولهاوس ؛2221 اسمیت، و
 (.2291 برور، و آبل ؛2291 یسر،و

 خصیتش تاریک یگانهسه دیگر ابعاد از یکی نیز خودشیفتگی
 اب شخصیتی تیپ این شد. مطرح 9818 سال در الیس توسط که است
 به شدید نیاز اجتماعی، هایمحیط در ییخودارتقا تجارب به میل

 رایب همدلی فقدان همچنین و شدن شناخته رسمیت به و تحسین

3 Psychopathy 
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 گانه تاریک شخصیتخرد و منش، عواطف و صفات سه            جهانو  آذراحمدی

 به دشدی نیاز پیشرفت، مورد در پردازیخیال انگاری،خودمهم دیگران،
 ناسب،م فردی بین و اجتماعی کارکرد فقدان علیرغم تشویق دریافت
 هایویژگی از پایین مطلوبیت و دیگران با پرخاشگری دیگران، استثمار

 (.2291 ،رشورت و چان اگان، ؛2293 بست، و الرنمک) است افراد این
 که ستا شخصیت تاریک یگانهسه دیگر ضلع ستیزجامعه شخصیت
 هایشخصیت شد. مطرح 9119 سال در 9کلکلی توسط بار نخستین

 بر قابین با و نباشند صیتشخقابل راحتیبه است ممکن ستیزجامعه
 دو شخصیتی تیپ این (.2222 هار،) باشند سازگار محیط با شخصیت،

 است ارثی عاطفی نقص دارای شخصیت این اولیه شکل در دارد. شکل
 بین یعاطفه فقدان ،رحمیبی خودخواهی، مانند هاییویژگی با و

 مشخص دیگران استثمار و ستمگری سطحی، جذابیت شخصی،
 تاریبدرف یا طرد مانند عواملی ینتیجه که ثانویه شکل در .شودمی

 ثلم خصوصیاتی با که است عاطفی آشفتگی دچار فرد است، والدین
 پالهاوس، و جونز) است همراه خصومت و ستیزجامعه زندگی سبک
2292.) 

 ناسازگاری و ستیز سر جامعه هنجارهای با ستیزجامعه افراد
 گری،تکانش -9 شود:می نمایان شکل چهار به ستیز این دارند،

 و لبانهمتق کارانه،فریب رفتار -2 ،غیرمسئوالنه تاررف و خواهیهیجان
 رفتارهای -1 بودن عاطفه فاقد و رحمیبی -3 دیگران، دادن بازی
 و جونز) دارد زیادی یرابطه خشم و پرخاشگری با که اجتماعیضد

 و سیلور اسکملد، ؛2222 هار، و پاولهاوس ویلیامز، ؛2291 پالهاوس،
 (.2228 لیلنفلد،

 تاریک هایگانهسه بودن نامطلوب و تاریک به توجه با
 و کاهنده یا و افزاینده وجودآورنده،به متغیرهای شناخت شخصیت،
 از یکی 2خرد دارد. اهمیت تاریک هایگانهسه این بر تأثیرگذار

 ترینمقبول باشد. مؤثر متغیرهای ازجمله توانمی که است متغیرهایی
 زنظرا برگرفته نیز خرد سنجش ابزار که آردلت توسط خرد از تعریف

 است. شده ارائه است، وی
 که شخصیتی هایویژگی از ترکیبی را خرد (2222) آردلت

 درک )توانایی شناختی -9 :کندمی معرفی است مؤلفه سه شامل
 سان،ان ماهیت منفی و مثبت هایجنبه از آگاهی کامل، طوربه موقعیت
 به تمایل و )توانایی تأملی -2 زندگی(؛ الینفک ابهامات از آگاهی
 یگراند سرزنش - فرافکنی نبود و مختلف هایجنبه از هاپدیده بررسی

 و )همدلی عاطفی -3 خود(، شخصی موقعیت و احساسات خاطر به
 نبود و مثبت هیجان و رفتارها دیگران، به نسبت شفقت و ورزیعشق

 مثبت یحیهرو حفظ و دیگران به نسبت منفی هایهیجان و تفاوتیبی
 (.هاسختی با مواجهه در

 زا پژوهشگران و پردازاننظریه توصیف و تعریف به توجه با
 خرد، یهدهندلیتشک هایسازه که دریافت توانمی خرد، سازه

                                                                                                                                                                                                
1 Checkley 
2 Wisdom 
3 temperament & character 
4 self-directedness 
5 cooperativeness 

 منفی و تاریک هایگانهسه با تضاد در عاطفی و تأملی عامل مخصوصاً
 اندکرده بیان (9182) بایرن و کلیتون مثالعنوانبه هستند. شخصیت

 اطارتب در بودن باگذشت و فهیم ،جوییصلح با عاطفی یسازه که
 اب شناختی و تأملی یسازه که کندمی بیان (9185) استرنبرگ است،

 اطارتب در بودن منصف و روییدهاگش فهیم، دیگران، برای نگرانی
 با خرد هایسازه که اندکرده بیان (2229) همکاران و جیسون است.
 برخی همچنین د،ندار رابطه دلسوزی و مهربانی ،طبعیشوخ

 ،روییخوش با خرد هایسازه اندداده نشان هم ایرانی هایپژوهش
 اردد رابطه سوءاستفاده عدم و دیگران با مناسب ارتباط ،دوستیمردم

 (.2291 همکاران، و محمدی ملک)

 یتشخص هایتیپ یا نوع بر دتوانمی نیز 3منش و سرشت متغیر
 نشم و سرشت باشد. اثرگذار شخصیت تاریک هایگانهسه ازجمله و

 از هرکدام حوزه، این پردازنظریه عنوانبه (9119) کلونینجر نظر طبق
 همانند رسدمی نظر به که است گانهسه ابعاد دارای خود ابعاد این

 یبررس باشد. تضاد در شخصیت تاریک هایگانهسه با خرد یسازه
 .کندیم نمایان را مسئله این منش و سرشت یهدهندلیتشک هایسازه
 این در که ؛1خودراهبری یسازه است. سازه یا بُعد سه دارای منش
 تراماح یکپارچگی، دارای و مستقل فرد یک عنوانبه را خود فرد حالت

 ؛5همکاری یسازه .داندمی بودن نافذ و مؤثر رهبری، و امید عزت، و
 ،داندمی جامعه و دیگران دلسوز و همکار مقام در را خود فرد آن در که

 خیر امور انجام به متمایل و وجدان پخته، و اجتماعی رفتار دارای
 از بخشی عنوانبه را خود فرد آن در که 1خودفراروی یسازه .بیندمی

 غیر متانت و صبر مذهبی، ایمان دارای که کندمی مطرح جهان
 ؛2228 کلونینجر، ؛2225 ،شوراکیک و کلونینجر) است مشروط

 (.2299 هورانوسکا،
 دیگر ارکردک یک عنوانبه نیز را سرشتی بُعد همچنین کلونینجر

 در هاآن که دارد زیرسازه یا بُعد سه خود که کندمی مطرح انسان در
 که 2ینوجوی یسازه ؛کنندمی بازی نقش انسان رفتار بازداری یا تداوم
 به تنبیه، از دوری و پاداش کسب دنبال به خصیصه این دارای افراد

 8پرهیزی آسیب دوم یسازه .دهندمی پاسخ جدید تعامالت و هامحرک
 و منفعت نبودن در یا کنندمی دوری تنبیه از آن در افراد که است

 پاداش سوم، یسازه نیز و کنندمی رفتاری بازداری امور، در پاداش
 اههمر پاداش با که رفتاری به هامدت تا آن در افراد که است 1وابستگی

 کلونینجر، ؛9119 کلونینجر،) دهندمی پاسخ آن قطع از بعد حتی بوده،
 رد مشخصاً که ندهست هاییویژگی واجد منش یسازه سه هر (.2228
 رشتس در احتماالً است. شخصیت تاریک یگانهسه صفات با تضاد

 معین را اطراف جهان با ما املتع ینحوه که است هاییویژگی نیز
 .باشد ارتباط در تاریک هایگانهسه با تواندمی که کندمی

 کند، تأیید را ارتباط این توانمی که شدهانجام هایپژوهش

6 self-transcendence 
7 novelty seeking 
8 harm avoidance 
9 reward dependence 
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 و کلونینجر ؛2222 همکاران، و شوراکیک؛ 9119 نجر،یکلون ازجمله)
 و سرشت ابعاد اندداده نشان خود هایپژوهش در (2225 شوراکیک،
 ،شخصیت هایاختالل با قوی همبستگی ،منش هایسازه مخصوصاً
 اسچرمر و ورون کولواسکی، دارند. ضداجتماعی شخصیت همچون

 یتشخص تاریک هایگانهسه که اندداده نشان پژوهشی در نیز (2291)
 دارند یمنف منشی یا سرشتی ویژگی که شخصیت نامطلوب ابعاد با

 مطلوب با و مثبت همبستگی روانی و فکری هایاختالل همچون
 دارد. منفی همبستگی اجتماعی، بودن

 نشان خود پژوهش در نیز (2291) تسوکیما و هید یادن، کافمن،
 اجتماعی همچون منشی و سرشتی هایویژگی از برخی که اندداده

 )مشابه زندگی از رضایت همکاری(، مقابل در) یخودخواه بودن،
 .است ارتباط در بودن تهاجمی و دیگران از سوءاستفاده خودراهبری(،

 در که دادند انجام پژوهشی نیز (2298) همکاران و هادسون همچنین
 ایهسازه از برخی با را شخصیت تاریک هایگانهسه بین رابطه آن

 ردیگیبرم در را منش یسازه که 9انسانیت و درستکاری همچون دیگر
 این مشابه پژوهشی در نیز (2298) ورتیج و داینیس .کندمی تأیید
 .اندکرده تأیید را رابطه

 تغیریم نیز عاطفه بودن منفی و مثبت یعنی فرد یعاطفه نوع
 و دباش اثرگذار شخصیت تاریک هایگانهسه بر دتوانمی که است

 را عاطفه بگیرد. سرچشمه فرد خرد و منش و سرشت از حالدرعین
 لفمخت هایموقعیت به مشاهدهقابل هیجانی پاسخ یا بیان توانمی

 یعاطفه  یکی .هستند بُعد دو دارای عواطف (.2221گلدبرگ، ) دانست
 و ناخرسندی احساس میزان چه تا شخص که معنی بدین است.منفی 

 و نیدرو یأس از عمومی عدبُ یکی منفی عاطفه .کندمی ناخوشایندی
 قیلخُ هایحالت آن دنبال به که است بخشلذت کار به اشتغال عدم

 و ترس گناه، احساس حقارت، تنفر، غم، خشم، قبیل از اجتنابی
 حالتی هک است مثبت یعاطفه دوم، عاطفی عدبُ .آیدمی پدید عصبانیت

 یهعاطف .است بخشلذت کار به اشتغال و زیاد تمرکز فعال، انرژی از
 زجملها مثبت لقیخُ هایحالت از ایگسترده طیف یهرندیدربرگ مثبت

 فسناعتمادبه و عالقه تمایل، شوق، و شور توانمندی، احساس شادی،
 (.9188 موریس، و هاوکینس مککینی، واتسون،) است

 متأثر دلیل بدان عاطفه (2298) همکاران و هادسون نظر طبق
 مداوم طوربه نوسان، حال در هایواکنش صورتبه که است خرد از

 خرد یسازه اصلی رکن عنوانبه فرد، شناخت و تفکر طرز تأثیر تحت
 ذرآ سپهریان و امیری .کنندمی تأیید را رابطه این هاپژوهش دارد. قرار

 تمثب یعاطفه و هیجانی ابرازگری اندداده نشان پژوهشی در (2291)
 ابی منفی عاطفه و منفی یرابطه شخصیت تاریک یگانهسه با

 (2291) شورتر و چان اگن، دارد. مثبتی یرابطه تاریک هایگانهسه
 فتهیخودش شخصیت بای منفی عاطفه اندداده نشان پژوهشی در نیز
 پژوهشی در نیز (2222) موور و بلیک فارلی، استین، است. ارتباط در

 تأیید منفی و مثبت یعاطفه با را ماکیاولیسم شخصیت بین رابطه

                                                                                                                                                                                                
1 honesty-humility 
2 Walker, Double & Birney 

 اندداده نشان پژوهشی در (2291) 2بیرنی و دوبل والکر، است. کرده
 دارد. رابطه اجتماعی هوش با شخصیت تاریک هایگانهسه

 اندداده نشان پژوهشی در نیز (2298) همکاران و ترن
 .دارد مثبت یرابطه منفی عواطف با شخصیت تاریک یگانهسه

 ایهگانهسه ،متاآنالیز بررسی یک در نیز (2292) همکاران و موریس
 معرفی رابطه دارای منفی و مثبت عواطف با را شخصیت تاریک
 کنندگانشرکت وقتی که داد نشان (2299) 3کویین همچنین .اندکرده

 هب را خردی یا حکمت آن در که کنندمی صحبت تجربیاتی مورد در
 ویس از .کنندمی بیان خود روایت در رای منفی عاطفه ند،اهآورد دست
 که را خود تجربیات شد خواسته کنندگانشرکت از کههنگامی دیگر،
 کلمات خود روایت در د،نفراخوان کردندمی استفاده خرد از هادر آن

 کردند. بیان بیشتری مثبت عاطفی
 شادکامی و خرد بین یرابطه پژوهشی در نیز (2299آردلت )

 شانن معنادار و مثبت را است( مثبت یعاطفه به نزدیک یسازه )که
 بین اندداده نشان خود پژوهش در نیز (2298) اسادیگنر و زاچر .اندداده
 منفی یرابطهی منفی عاطفه با )که 1شناختیروان بهزیستی با خرد
 ثبتم همبستگی دارد( قوی مثبت یرابطه مثبت یعاطفه با و قوی
 نشان پژوهشی در (2299) چو و استاجکویچ لی، همچنین دارد. وجود
 نش(م هایمؤلفه )از فردی بین همکاری با مثبت یعاطفه ابعاد اندداده

 داده نشان خود پژوهش در نیز (2298) دوسی دارد. مثبت یرابطه
 رضایت ،منش( هایمؤلفه )از خودفراروی با مثبت یعاطفه که است

 سرشت( متغیر در خودراهبردی هایمصداق )از بهزیستی و زندگی از
 دارد. منفی یرابطهی منفی عاطفه با و مثبت یرابطه

 تیشخصی نامطلوب متغیر یک شخصیت تاریک هایگانهسه
 به منجر ،افراد در آن نرمال از فراتر وجود که شودمی محسوب
 ران،دیگ از کشیبهره ی؛ستیزجامعه همچون دیگر نامطلوب پیامدهای

 و جرم به منجر حتی و دیگران تحقیر دیگران، بر فشار و زور اعمال
 آن بر تأثیرگذار متغیرهای جستجوی بنابراین ؛شودمی قتل و جنایت
 دهدیم نشان پژوهشی یپیشینه و نظری مبانی بررسی دارد. اهمیت

 رشتیس هایویژگی انسان، در خرد متغیرهای با دتوانمی متغیر این که
 در منفی هایویژگی این بر عالوه باشد. همبسته انسان در منشی و

 انسان منفی و مثبت یعاطفه با دتوانمی شخصیت تاریک یگانهسه
 عمدتاً که است آن ،مهم پژوهشی هایشکاف اما ؛باشد همبسته

 املک نشانگرهای اساس بر شخصیت تاریک هایگانهسه بینیپیش
 یعاطفه و منش و سرشت خرد، متغیر )در واحد متغیر یک غالب در

 عمدتاً شینپی هایپژوهش بلکه است نشده بینیپیش منفی( یا مثبت
 یا گرهانشان اساس بر شخصیت تاریک یگانهسه یرابطه بررسی به

 .اندپرداخته مجزا طوربه و نشانگرها آن به نزدیک متغیرهای
 ،کندمی ترتیبااهم را پژوهش این لزوم آنچه همچنین

 سرشت و خرد متغیر اساس بر شخصیت تاریک هایگانهسه بینیپیش
 بتمث یعاطفه کهدرحالی است منفی و مثبت یعاطفه نیز و منش و

3 Quinn 
4 well-being 
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 گانه تاریک شخصیتخرد و منش، عواطف و صفات سه            جهانو  آذراحمدی

 این در بنابراین ؛است منش و سرشت و خرد از متأثر خود منفی و
 تغیرم اساس بر شخصیت تاریک هایگانهسه بینیپیش به پژوهش

 داختهپر منفی و مثبت یعاطفه میانجی نقش با منش و سرشت خرد،
 با یتشخص تاریک هایگانهسه یرابطه که گردد تعیین تا است شده

 ؟است چگونه منفی و مثبت یعاطفه (3 و منش و سرشت (2 خرد، (9
 و منفی و مثبت یعاطفه یواسطهبه خرد متغیر -1 یرابطه همچنین

 با منفی و مثبت یعاطفه یواسطهبه منش و سرشت متغیر -5
 است؟ چگونه شخصیت تاریک هایگانهسه

 روش

 وهشیپژ طرح

 رایب هاافتهی نتایج از برخورداری هدف با پژوهش این ازآنجاکه
 بنیادی ،هدف ازنظر پژوهش نوع لذا ،رودمی کارهب موجود مسائل حل

 یکتار یگانهسه علّی مدل تدوین دنبال به مطالعه این چون و است
 منفی و مثبت یعاطفه گریمیانجی با منش و خرد اساس بر شخصیت

 به هتوج با و همبستگی -توصیفی نوع از پژوهش این روازاین است
 ماهیت لذا ،است نظر مورد مختلف افراد نظرات و هادیدگاه اینکه

 رب همبستگی نوع از مطالعه طرح تیدرنها .است پیمایشی پژوهش
 .بود ابییمدل یپایه

 کنندگانشرکت

 آزاد دانشگاه دانشجویان پژوهش این هدف یا آماری یجامعه
 شگزین منظوربه .داشتند شرکت آن در نفر 532 تعداد که بودند تهران

 مرکز تهران) تهران آزاد دانشگاه در فعالیت زمجو ابتدا کنندگانشرکت
 شد. دریافت پژوهش واحد و هادانشگاه مدیریت از جنوب( تهران و

 رد فراخوان اعالم و دانشگاهی مرکز هماهنگی و موافقت از بعد سپس
 یانب و ورود هایمالک به توجه با دانشکده( پنج) مربوط هایدانشکده

 درنهایت که کرده آمادگی اعالم کنندهشرکت 152 پژوهش، اهداف
 شدند. تحلیل فرایند وارد کامل یپرسشنامه 532

 سنجش ابزارهای

 دهدواز کثیف: دوازده یا شخصیت تاریک هایگانهسه مقیاس
 ینا شد. ساخته وبستر و جوناسون توسط 2292 سال در (DD) کثیف

 شخصیت تاریک یگانهسه از دعبُ هر و است گویه 92 شامل مقیاس
 ،8 تا 5 سؤاالت ماکیاولیانیسم: عدبُ ،1 تا 9 سؤاالت خودشیفتگی: عدبُ)
 9) از یادرجه 2 ایهاندازه در را (92 تا 1 سؤاالت ضداجتماعی: عدبُ

 مقیاس این در باال ینمره نجد.سمی موفقم( کامالً 2) تا (مخالفم کامالً
 است فرد در تاریک یگانهسه ایهویژگی میزان بودن باال هندهدنشان

 شخصیت تاریک صفت سه از هرکـدام مقیـاس این در .برعکس و
 ینب عدبُ هر برای تواندمی افراد ینمره و شده سـنجیده گویه 1 توسط

 (.2221 ت،یجوناسون، وبستر و اسم) باشد 28 تا 1
 توسط منش و سرشت یپرسشنامه منش: و سرشت مقیاس

 است. سؤال 925 بر مشتمل و ساخته شده 9182در سال  نجریکلون
 پاداش پرهیزی، آسیب نوجویی، یگانهشش هایمؤلفه دارای

 این است. خودفراروی و همکاری خودراهبری، پشتکار، وابستگی،
 شود.می گذارینمره صفر = غلط و 9 = صحیح صورتبه مقیاس

 نمرات یبازه و 12 تا صفر بین سرشت ایهمؤلفه نمرات یبازه
 برش ینقطه 32 ینمره .است 15 تا صفر بین منش ایهمؤلفه
 منش ایهمؤلفه برش ینقطه 5/32 ینمره و سرشت ایهمؤلفه

 .باشدمی
 نفیم و مثبت یعاطفه مقیاس منفی: و مثبت یعاطفه مقیاس

 ابزار یک وساخته شد  9188توسط واتسون، کالرک وتلگن در سال 
 یعاطفه متمایز ابعاد ارزیابی برای که است آیتمی 22 خودسنجی

 طراحان نظر طبق است. گردیده طراحی ی منفیعاطفه و مثبت
 و نبلیت تا سازیلفعا و اشتیاق حالت از مثبت یعاطفه عدبُ پیوستار
 آزارنده برانگیختگی و آشفتگی حالت از ی منفیعاطفه عدبُ و سستی

 5 لیکرت مقیاس یک گذارینمره دارد. قرار آرامی و متانت حالت تا
 است. یادرجه

 2293توسط آردلت در سال  خرد عدیبُسه مقیاس خرد: مقیاس
 92) تأملی آیتم(، 91) شناختی ابعاد از ترکیبی را خرد که ساخته شد

 لیکرت مقیاس با آیتم 21 .نمایدمی تعریف آیتم( 93) عاطفی و آیتم(
 درست من برای» تا «است درست من مورد در قطعاً» از اینمره 5

 شدتبه» از اینمره 5 لیکرت مقیاس با دیگر آیتم 95 و «نیست
 .شوندمی گذارینمره «مخالفم شدتبه» تا «موافقم

 اخالق کد

 دانشگاه، در فعالیت مجوز گرفتن و اداری مراحل طی جهت
 شماره به سمنان دــــواح یـــــاسالم آزاد دانشگاه از یوزــــمج

 شد. دریافت 92822225122292

 پژوهش اجرای روند

 تهران آزاد هایدانشگاه پژوهشی معاونت با الزم هماهنگی با
 و سایت طریق از فراخوانی طی ،دانشگاه حراست و جنوب( و )مرکز
 از .شدند دعوت پژوهش در شرکت به مندانعالقه ،اعالنات یتابلو

 یمشاوره محل به هاپرسشنامه دریافت جهت شد استهخو دانشجویان
 تصداق و دقت درنهایت توضیحات دریافت از پس و مراجعه دانشگاه

 هاییافته که شد داده اطمینان اینکه ضمن دهند. پاسخ سؤاالت به
 یکلیه حفظ با دانشگاهی پژوهش انجام جهت بررسی این از حاصل

 و تحصیلی روال بر تأثیری هیچ و گرفته صورت شخصی اطالعات
 وهشپژ فرایند از مرحله هر در لزوم صورت در و نداشته ایشان عیتموق
 هستند. هاپرسشنامه به پاسخگویی عدم و ترک به قادر

 نتایج

 اطالعات شامل توصیفی سطح دو در پژوهش این هایداده
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 22-19 صفحات ،2، شماره 91دوره                9318ستان زمو  پاییز            روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 وضعیت پراکندگی و مرکزی گرایش هایشاخص ،یشناختتیجمع
 تحلیل آماری روش با استنباطی سطح در و پژوهش متغیرهای
 نجاما ساختاری معادالت مدل از استفاده با مسیر تحلیل و همبستگی

 1/12) نفر 253 و مرد درصد( 1/52) نفر 221 که داد نشان هایافته شد.
 هنمون گروه اعضای سن معیار انحراف و میانگین بودند. زن درصد(

 نفر 252 مجرد، درصد( 8/12) نفر 228 تعداد بود. 12/39 ± 95/92
بودند. همچنین  مطلقه درصد( 1/1) نفر 25 و متأهل درصد( 3/18)

 ازلحاظ نکردند. گزارش را تأهل وضعیت درصد( 9/1) نفر 22
 لیسانس،دارای  درصد( 2/15) نفر 211 نمونه گروه ضایاع تحصیالت

 درصد( 5/1) نفر 21 و لیسانسفوقدارای  درصد( 8/13) نفر 218
 1/31) نفر 299 اشتغال وضعیت ازنظر بودند. دکتریدارای مدرک 

 درصد( 3/21) نفر 951و کارمند درصد( 9/39) نفر 915 بیکار، (درصد
  بودند. آزاد شغلدارای 

 میزان ،پژوهش ینمونه گروه که دهدمی نشان 9 جدول
 هاییافته ند.ی را از خود گزارش کردک شخصیت کمّتاری هایگانهسه

این ن که میزا دهدمی نشان منش و سرشت متغیر به مربوط توصیفی
 است. دهش گزارش میانگین از باالتر نسبتاً نندگانکها در شرکتمؤلفه

ن ی مثبت و منفی گویای آعاطفه متغیر به مربوط هاییافته همچنین
 زانمی و باال را خودی مثبت عاطفه میزان کنندگاناست که شرکت

 هاییافتهدرنهایت  ند.از خود گزارش کرد را ی منفی کمتریعاطفه
کنندگان پژوهش شرکت که هددمی نشان خرد به مربوط توصیفی

 را باالتر از میانگین گزارش کردند. خود در خردهای میزان مؤلفه
 یمتغیر نشانگر، بر سازه سه هر که دهدمی نشان 2 جدول

 در معناداری سهم و اندشده بار شخصیت تاریکگانه مکنون سه
 دهدمی نشان هایافته همچنین (.T>1.96) دارند متغیر این تشکیل

 یفهعاط و مثبت(صورت به)ی مثبت عاطفه نشانگرِ متغیر دو هر که

ی عاطفه مکنون یسازه بر معناداریطور به منفی(صورت به)منفی 
ی مثبت اطفهع نشانگر متغیر دو این بنابراین اند،شده بار منفی و مثبت

 و ی مثبتعاطفه متغیر تشکیل در معناداری سهمی منفی عاطفه و
 در رنشانگ متغیر سه هر که دهدمی نشان هایافته نیز؛ و دارند منفی
 همچنین (.T>1.96) اندشده بار مکنون یسازه این بر خرد متغیر
 مکنونِ یسازه نشانگرِ متغیرهای یهمه که دهدمی نشان هایافته

 (.T>1.96)شوند می بار مکنون یسازه این بر منش و سرشت
 وی مثبت عاطفه متغیر سه اثر که دهدمی نشان 3 جدول

 یتشخص تاریک هایگانهسه متغیر بر خرد و منش و سرشت منفی،
 بین رابطهی منفی عاطفه متغیر در (.T>1.96) است معنادار و منفی

 ت.اس معنادار و مثبت شخصیت تاریک هایگانهسه با متغیر این
 بتمث ساختاری اثرات ،عاطفه بر نیز خرد و منش و سرشت متغیرهای

 (.T>1.96) دارند معناداری و
دهد که دو متغیر سرشت و منش و خرد نشان می 1جدول 

ی مثبت و منفی، اثرات منفی و معناداری بر عاطفه یواسطهبه
(. همچنین اثر ساختاری T>1.96های تاریک شخصیت دارند )گانهسه

تاریک شخصیت و اثر ساختاری کل  یگانهکل سرشت و منش بر سه
های تاریک شخصیت )یعنی تجمیع اثرات غیرمستقیم و گانهخرد بر سه

(. اثر ساختاری کلِ سرشت و T>1.96) بودمستقیم( منفی و معنادار 
 ود.بتاریک شخصیت بیشتر از اثر ساختاری کل خرد  یگانهمنش بر سه

 ر سه بُعدشت و منش بر هسر متغیر که دهدمی نشان 5 جدول
یسم و خودشیفته، ماکیاول شخصیت یعنی شخصیت، یگانهمتغیر سه

 همچنین (.T<1.96) دارد معناداری و منفی اثر اجتماعیشخصیت ضد
ی منفی عاطفه بر وی مثبت نیز اثر منفی و معنادار عاطفه متغیرهای بر
 (.T<1.96) دارد معنادار و مثبت اثر

  گانهسه متغیر بُعد سه هر بر خرد متغیر که دهدمی نشان 1 جدول
 

 پژوهش متغیرهای به مربوط پراکندگی و مرکزی گرایش توصیفی هایآماره .9 جدول

 کشیدگی چولگی معیار انحراف میانگین مؤلفه متغیر

 شخصیت تاریک هایگانهسه

 22/2 -19/2 31/2 2/8 خودشیفتگی

 93/2 -12/2 29/2 9/8 ماکیاولیانیسم

 23/2 -13/2 25/9 93/2 ضداجتماعی

 منش و سرشت

 -21/2 -21/2 12/1 32/93 نوجویی

 -23/2 93/2 25/1 52/92 پرهیزی آسیب

 22/2 25/2 32/3 18/92 وابستگی - پاداش

 21/2 25/2 22/9 15/2 پشتکار

 -23/2 -19/2 21/5 52/91 خودراهبری

 92/2 -31/2 21/5 15/95 همکاری

 99/2 -22/2 52/2 89/8 خودفراروی

 عاطفه
 25/2 -13/2 19/8 39/38 مثبت
 32/2 22/2 25/5 12/98 منفی

 خرد
 25/2 -39/2 92/92 12/11 شناختی

 98/2 -21/2 51/8 82/12 تأملی
 92/2 -39/2 82/8 11/12 عاطفی
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 هیجان القای یمداخله از پس هاگروه در شناختی بار انواع توصیفی هایشاخص .2 جدول

 استاندارد T مقدار خطا خام اثرات 

 تاریک یگانهسه

 51/2  9  خودشیفتگی

 12/2 58/92 22/2 82/2 سمیاولیماک

 11/2 11/92 2/21 18/2 ضداجتماعی

 عاطفه
 -15/2  9  ی مثبتعاطفه

 12/2 1/1 91/2 52/9 ی منفیعاطفه

 خرد

 18/2  9  یشناخت

 21/2 1/95 21/2 11/2 تأملی

 21/2 81/95 21/2 29/9 یعاطف

 31/2  9  یینوجو

 منش و سرشت

 95/2 91/3 93/2 13/2 یزیپره بیآس

 38/2 19/5 93/2 82/2 یوابستگ پاداش

 31/2 18/5 25/2 32/2 پشتکار

 11/2 38/1 23/2 18/9 یخودراهبرد

 52/2 23/2 21/2 82/9 یهمکار

 51/2 13/1 921/2 811/2 یخودفرارو

 پژوهش متغیرهای بین مستقیم مسیر ضرایب .3 جدول

 عاطفه بر خرد اثر هعاطف بر منش سرشت اثر هاگانهسه بر خرد اثر هاهگانسه بر منش سرشت اثر هاگانهسه بر عاطفه اثر شاخص

 221/2 29/9 -215/2 -392/2 -292/2 خام اثرات
 252/2 321/2 221/2 921/2 219/2 استاندارد خطای
 T 11/3- 55/2- 11/2- 15/3 12/3 مقدار

 511/2 829/2 -353/2 -312/2 -312/2 استاندارد اثر

 شخصیت تاریک هایگانهسه متغیر بر منش و سرشت و خرد زادبرون متغیرهای مستقیمغیر اثرات .1 جدول

 شاخص
 یگانهسه بر منش و سرشت اثر

 هعاطف واسطهبه شخصیت تاریک
 تاریک یگانهسه بر خرد اثر

 عاطفه واسطهبه شخصیت
 منش و سرشت کل ساختاری اثر

 شخصیت تاریک گانهسه بر
 گانهسه بر خرد کل ساختاری اثر

 واسطهبه شخصیت تاریک

 -928/2 -522/2 -213/2 -251/2 خام اثرات
 222/2 921/2 292/2 218/2 استاندارد خطای
 -T 51/2- 51/2- 12/1- 12/1 مقدار

 -582/2 -222/2 -231/2 -392/2 استاندارد اثر

 زاددرون متغیرهای بر منش و سرشت زادبرون متغیرهای بین مسیر ضرایب .5 جدول
 ی منفیعاطفه مثبت یعاطفه ضداجتماعی شخصیت ماکیاولیسم خودشیفتگی شاخص

 29/9 -12/9 -381/2 -118/2 -522/2 خام اثرات
 321/2 182/2 285/2 923/2 921/2 استاندارد خطای
 T 12/1- 52/1- 55/1- 19/3- 15/3 مقدار

 312/2 -332/2 -311/2 -333/2 -382/2 استاندارد اثر

 شخصیت و ماکیاولیسم خودشیفته، شخصیت یعنی شخصیت،
 بر همچنین (.T<1.96) دارد معناداری و منفی اثر ضداجتماعی

 مثبت راثی منفی عاطفه بر و منفی اثر نیز مثبت یعاطفه متغیرهای
 از 21/2 میزان که دهدمی نشان 2 جدول (.T<1.96) دارد معنادار و

 متغیر واریانس از 22/2 میزان ،خودشیفته شخصیت متغیر واریانس

 شخصیت متغیر واریانس از 21/2 میزان ماکیاولیسم، شخصیت
 از 22/2 میزان و مثبت یعاطفه متغیر از -92/2 میزان ،ضداجتماعی

 تغیرم و منش و )سرشت مدل متغیرهای توسطی منفی عاطفه متغیر
 باشندیم معنادار مقادیر همه همچنین .شودمی تبیین و بینیپیش خرد(

(T>1.96.) 
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 زاددرون متغیرهای بر خردزاد برون متغیرهای بین مسیر ضرایب .1 جدول
 ی منفیعاطفه ی مثبتعاطفه ضداجتماعی شخصیت ماکیاولیسم خودشیفتگی شاخص

 221/2 -321/2 -221/2 -281/2 -928/2 خام اثرات
 252/2 219/2 295/2 298/2 222/2 استاندارد خطای
 T 12/1- 82/1- 81/1- 58/3- 12/3 مقدار

 229/2 -252/2 -212/2 -228/2 -392/2 استاندارد اثر

 مدل متغیرهای توسط عاطفه متغیر و شخصیت تاریک هایگانهسه تعیین ضرایب .2 جدول
 ی منفیعاطفه متغیر تمثب یعاطفه متغیر ضداجتماعی ماکیاولیسم خودشیفتگی شاخص

 2R 21/2 22/2 21/2 92/2 22/2 مقدار

 گیرینتیجه و بحث

 بر شخصیت تاریک یگانهسه بینیپیش پژوهش این هدف
 تایجن بود. منفی و مثبت یعاطفه گریمیانجی با منش و خرد اساس
 نفیم طوربهی منفی عاطفه و مثبت طوربه مثبت یعاطفه داد نشان

 یگانهسه اب منفی و مثبت یعاطفه متغیر و اندشده بار عاطفه متغیر بر
 یعاطفه گفت توانمی لذا دارد، معناداری یرابطه شخصیت تاریک
 هایانهگسه بر معناداری و مثبت اثری منفی عاطفه و منفی اثر مثبت

 و امیری هایپژوهش نتایج با نتیجه این دارد. شخصیت تاریک
 بلیک فارلی، استین، (،2291) شورتر و چان اگن، (،2291) آذر سپهریان

 (،2298) همکاران و ترن (،2291) بیرنی و دوبل والکر، (،2222) موور و
 (2298) اسادیگنر و زاچر و (2299) کویین (،2292) همکاران و موریس

 متغیر ود این با که یهایسازه یا منفی و مثبت یعاطفه ندداد نشان که
 اریمعناد یهرابط شخصیت تاریک هایگانهسه با دندار قوی یرابطه
 بود. هماهنگ و همسو دارند،

 اب عاطفه یرابطه بر مبنی آمدهدستبه نتایج تبیین در
 دارد. وجود یهایپژوهش و نظریات شخصیت تاریک هایگانهسه

 شخصیت یادار افراد که کنندمی بیان (2228) نومن و گالس مالترر،
 هایهیجان و عواطف به نزولی گرایش ماکیاولیسم و ضداجتماعی

 حالدرعین و دهدمی نشان کمتری مثبت هایهیجان و دارند خود
 دکننمی پردازش را بیشتری تنفر و غرور همچون منفی هایهیجان

 ایبر و منفی هیجان ازدیاد و مثبت هیجان کمبود پیرو احتماالً که
 پژوهش ،علّی یزمینه در .دارند ضداجتماعی اقدامات آن، فرونشاندن

 هاآن .است دکنندهییتأ نیز (2221) پرموزیک چامورو و آموریم علی،
 اب ضداجتماعی شخصیت دارای افراد که دادند نشان خود پژوهش در

 منفی هایهیجان مطلوبشان، غیر و غمگین یهامحرک دیدن
 .اندادهد نشان کمتر ضداجتماعی ینمره با افراد به نسبت بیشتری

 افراد که اندکرده بیان نیز (9119) موریس و واتسون
 کریمک و دانتفاوتیب دیگران به نسبت هیجانی ازنظر نیز خودشیفته

 و زاچر .اندکرده تأیید را موضوع این پژوهشی طی (9112) کاستا و
 هایشخصیت دارای افراد که کنندمی بیان نیز (2298) اسادیگنر

 دارند. مشکل نیز عاطفی و هیجانی پردازش در تاریک یگانهسه

 تاریک هایگانهسه با منفی و مثبت یعاطفه یرابطه در همچنین
 و (2292) فورنهام و پرزگونزالس پترید، نظر به توانمی شخصیت

 نمود. اشاره (2292) همکاران و موریس و (2221) همکاران و برانیک
 سیدنر برای شخصیت تاریک صفات با افراد که کنندمی بیان هاآن
 رایب صرفا و گیرندنمی نظر در را دیگران یشانهاخواسته و اهداف به

 سئلهم این که کنندمی تعامل دیگران با خود امیال و اهداف به رسیدن
 دارد. قرار تضاد در دیگران و خود عواطف تنظیم و درک توانایی با

 اب که همچنان منفی و مثبت یعاطفه که داد نشان نتایج
 یزن خرد متغیر از حالدرعین دارد، رابطه شخصیت تاریک هایگانهسه

 خرد قیممست غیر یرابطه نتیجه این پیرو و ؛پذیردمی معناداری تأثیر
 ی(منف و مثبت یعاطفه واسطه )با شخصیت تاریک هایگانهسه با

 و زاچر (،2299) کویین هایپژوهش نتایج با نتیجه این است. معنادار
 که (2298) دوسی و (2299) چو و استاجکویچ لی، (،2298) اسادیگنر
 با مثبت هایهیجان یا عواطف ،اندداده نشان خود پژوهش در هرکدام

 رابطه منفی یهاهیجان یااطف وع و مثبت یرابطه خرد یسازه
 به توانمی آمدهدستبه ینتیجه تبیین در بود. همسو دارد، معکوس

 که کنندمی بیان هاآن نمود. اشاره (2298) همکاران و هادسون نظر
 حال در هایواکنش صورتبه که دارد رابطه خرد با دلیل بدان عاطفه
 وانعنبه فرد، شناخت و تفکر طرز تأثیر تحت مداوم طوربه نوسان،

 بیان نیز (2292) وبستر همچنین دارد. قرار خرد یسازه اصلی رکن
 ستنده مثبت شناسیروان هایارزش به وابسته خرد دارای افراد کندمی

 یک این و دارند مثبت یعاطفه و هاهیجان و مثبت دید پیوسته و
 تبیین در همچنین .کندمی ایجاد هاآن در مثبت هویتی انسجام

 نمود اشاره نیز (2299) آردلت نظر به باید نیز خرد با عاطفه یرابطه
 یها پایه از یکی را عاطفه شاخص خرد، پردازنظریه عنوانبه وی که

 و مثبت احساسات و عواطف وجود بر داللت که داندمی خرد اساسی
 است. منفی عواطف نداشتن

 هایانهگسه با نیز منش و سرشت که داد نشان پژوهش نتایج
 ،خودراهبری یسازه دارند. معناداری و منفی یرابطه شخصیت تاریک

 پاداش و پرهیزیآسیب نوجویی، یسازه و خودفراروی و همکاری
 تاریک یهگانسه صفات باشند، بیشتر منش ابعاد عنوانبه وابستگی
 هایوهشپژ نتایج با نتایج این .بالعکس و بود خواهد کمتر شخصیت
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 ؛(2222) همکاران و شوراکیک ؛(9113) همکاران و کلونینجر
 (،2291) اسچرمر و ورون کولواسکی، ،(2225) شوراکیک و ونینجرکل

 و (2298) همکاران و هادسون (،2291) تسوکیما و هید یادن، کافمن،
 .است همسو نیز (2298) ورتیج و داینیس

 تقابل و تضاد به توانمی آمدهدستبه نتایج تبیین در
 طورهب که نمود اشاره منش و سرشت هایسازه از هرکدام هایویژگی

 افراد است. شخصیت تاریک یگانهسه هایسازه با تضاد در مشخصی
 هستند بودن نافذ و رهبری عزت، و احترام دارای خودراهبری، دارای

 هب تشخصی تاریک یگانهسه در موجود هایویژگی دارای افراد که
 و زتع و احترام دیگران، بین در محبوبیتشان و مطلوبیت عدم دلیل
 همکار مقام در را خود ،همکاری دارای افراد دارند. کمی رهبری و نفوذ

 پخته، و اجتماعی رفتار دارای د،ندانمی جامعه و دیگران دلسوز و
 هاگیویژ این مشخصاً که دنبینمی خیر امور انجام به متمایل و نوجدا

 دارد. ابلتق و تضاد اجتماعیضد شخصیت و ماکیاولیسم شخصیت با
 زا بخشی عنوانبه را خود نیز خودفراروی ویژگی دارای افراد همچنین

 است، مشروط غیر متانت و صبر ،مذهبی ایمان دارای که جهان
راد دارای اف .است شیفتهخود شخصیت با تضاد در نیز این که دانندمی

 ریافتد به نیاز د،ندار دیگران با همدلی فقدان شیفتهخود شخصیت
 شانن مناسب یفرد نیب و اجتماعی کارکرد فقدان اما دندار تشویق

 اقدف ودفرارویخ ویژگی دارای افراد که هستند پرخاشگر نیز و دندهمی
 ؛2225 شوراکیک، و کلونینجر) شوندمی محسوب صفات این

 آدامز، ؛2293 بست، و مکالرن ؛2299 هورانوسکا، ؛2228 کلونینجر،
 (.2291 شورت، و چان اگان، ؛2291 هارت، و بارتون فلورل،

 با هاآن صفات که دارد وجود بُعد سه نیز سرشت یسازه در
 ینا دلیل این به و دارد تضاد شخصیت تاریک هایگانهسه صفات

 هب معموالً نوجویی یادار افراد .دهندمی نشان منفی یرابطه متغیرها
 ؛9119 کلونینجر،) هستند تنبیه از دوری و پاداش کسب دنبال

 یهاشخصیت دارای افراد ویژگی با ویژگی این که (2228 کلونینجر،
 ندیگرا استثمار به بردهنام افراد .است تقابل در گانهسه تاریک

 و مدلیه دیگران با ،کنندمی دیگران از ایوسیله استفاده پردازند،می
 ایینپ مطلوبیت و دیگران با پرخاشگری نیز و دهندمین نشان عاطفه

 راسمن ؛2291 هارت، و بارتون فلورل، آدامز،) است آنان هایویژگی از
 طرد، معرض در مدام صفات این دارای افراد طبیعتاً که (2293 کالر، و

 افراد نابراینب ؛هستند دیگران تنفر یا و مستقیم غیر و مستقیم تنبیه
 آن فاقد یا کنندمی خودداری گانهسه صفات بروز از احتماالً نوجو

 نقض یاجتماع پاداش و تحسین تعلق، به آنان اساسی نیاز زیرا هستند
 است. چنین نیز سرشت دوم یمؤلفه در همچنین شد. خواهد

 نبودن رد یا کنندمی دوری تنبیه از افراد نیز پرهیزیآسیب در
 ورظه صورت در که کنندمی رفتاری بازداری امور، در پاداش و منفعت

 تیسرش یژگیو یهاخواسته شخصیت، تاریک یگانهسه نشانگان
 صفات با دتوانمی لذا شد. خواهد سرکوب آنان در پرهیزیآسیب

 یازهس نیهمچن دهد. نشان منفی یرابطه شخصیت تاریک یگانهسه
 به هامدت تا آن در افراد که است وابستگی پاداش نیز سرشتی سوم،

 ددهنمی پاسخ آن قطع از بعد حتی بوده، همراه پاداش با که رفتاری
 دارای که شخصی بنابراین ؛(2228 کلونینجر، ؛9119 کلونینجر،)

 منتظر دتوانمین است شخصیت تاریک هایگانهسه بارز و شدید صفات
 دانست. دارد، دیگران سوی از پاداش که ییرفتارها دارای و پاداش

 منش و سرشت متغیر که بود آن پژوهش نتایج از دیگر یکی
 یهواسطبه دارد. معناداری و مثبت یرابطه منفی و مثبت یعاطفه با

 تاریک هایگانهسه بر منش و سرشت مستقیم غیر یرابطه رابطه، این
 نجرکلونی پژوهش نتیجه با نتیجه این بود. معنادار نیز شخصیت

 بود. همسو (2298) دوسی و (2299) چو و استاجکویچ لی، (،9119)
 سرشت، هایمؤلفه ازجمله( 2225) کیو شوراک نجریکلون نظر طبق

 یعنی هستند، دلسوز و مهران بردبار، افراد این است. همکاری
 یانفراد افراد هاآن خالف بر ،دهندمی نشان مثبت عاطفی هایویژگی
 یعاطفه هایویژگی فاقد حداقل یای منفی عاطفه واجد که هستند
 تنظیمخود افراد توانمی نیز را خودراهبر افراد همچنین .باشندمی مثبت
 از ییک است. خود وجود ابعاد تنظیم خودراهبر افراد بارز ویژگی نامید،
 هیجان تنظیم راهبردخو افراد است. عاطفی بُعد انسان، وجودی ابعاد

 یعاطفه میزان تنظیم، را خود عواطف قادرند هاآن بنابراین دارند،
 یا دهند کاهش را خودی منفی عاطفه میزان و افزایش را خود مثبت
 و رکلونینج) تعریف در که خودفراروی افراد همچنین کنند. کنترل

 متانت تحمل، صبر، دارای افراد (2228 کلونینجر، ؛2225 شوراکیک،
 راداف این نامید، آورتاب افراد توانمی نیز را شوندمی شمرده ایمان و

 عاطفی بار دارای که زندگی یدادهایرو و اجتماعی تعامالت در احتماالً
 تمثب عاطفی و دیدگاه دارای خود، سرشتی ویژگی دلیل به است،

 ددهنمی پرورش را منفی دیدگاهی یخودفرارو غیر افراد و بود خواهند
 (.2291 همکاران، و پنگ) شد خواهندی منفی عاطفه دارای و

 بود پژوهشی مدل بررسی پژوهش این هایمحدودیت ازجمله
 عنوانبه منش و سرشت و شخصیت تاریک یگانهسه آن در که

 پژوهش این در چند هر ،شوندمی پنداشته شخصیتی هایویژگی
 و سرشت همچون متغیرهایی معلول ،شخصیت تاریک هایگانهسه

 داشته سویه دو یرابطه متغیرها این است ممکن اما شد، پنداشته منش
 الثث متغیرهای تأثیر تحت هرکدام حتی یا معلول، و علت نه و باشند
 هایگانهسه متغیر هایداده آوریجمع است ممکن همچنین باشند.
 باشد. دهش سوگیری دچار بودنشان( منفی به توجه )با شخصیت تاریک

 نقش آن در که دیگر علّی هایمدل شودمی پیشنهاد بنابراین
 شآزمای نیز شود مطالعه زادبرون متغیرهای عنوانبه سوم متغیرهای

 ونهمچ هاییداده آوریجمع شودمی پیشنهاد ینهمچن گردد.
 دیگری طرق از یا دیگر هایابزار با شخصیت تاریک یگانهسه

 رادیاف بررسی یا نمونه گروه به نزدیک افراد توسط ارزیابی همچون
 بزهکاران همچون دارند، برجسته شخصیت تاریک هایگانهسه که

 هتج شودمی پیشنهاد درنهایت گیرد. صورت جنایتکاران یا معروف
 جهت هیجان تنظیم هایراهبرد شخصیت، یگانهسه صفات کاهش
 تاریک یهگانسه صفات بر آن تأثیر برای منفی و مثبت عواطف تنظیم

 شود. داده آموزش بزهکاران ونچهم افرادی به مخصوصاً شخصیت،
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 ،شخصیت تاریک یگانهسه صفات کاهش در خرد نقش به توجه با
 ترغیب ازجمله بینش، کسب و یورزخرد راهبردهای شودمی پیشنهاد

 و آوریبتا وقایع، و امور در مصلحت و متحک دریافت اندیشی،ژرف
 ای شود، داده آموزش تاریک شخصیت یگانهسه دارای افراد به صبر

 المندانس و ساالنبزرگ با را آنان جانشین، یادگیری و تجربه طریق از
 و هانامهزندگی مطالعه به ترغیب مود،ن نشینهم خرد دارای

 محسوب افراد در خرد تبلور ابزارهای ازجمله زیرا نمود هاسرگذشت
 صفات کاهش بر منش و سرشت متغیر نقش به توجه با شود.می
 افراد رایب تیمی تربیت شودمی پیشنهاد شخصیت، تاریک یگانهسه

 دارای اشخاص منافع زدن گره و تیمی کار به اجبار سال، و سن کم
 توجه با) گروه موفقیت به گروه در شخصیت تاریک یگانهسه صفات

 همچنین .گیرد انجام وابستگی( پاداش و همکاری یسازه نقش به
 در و خودراهبری افزایش منظوربه هیجانی، و شناختی تنظیم آموزش

 .گرددیم پیشنهاد شخصیت تاریک یگانهسه صفات بر تأثیر جهت
 یمؤلفه در اساسی یپایه یک عنوانبه نیز معنویت پرورش

 هب خصیت،ش تاریک یگانهسه صفات بر تأثیر جهت در دفرارویخو
 ارند،د برجسته شخصیت تاریک یگانهسه که افرادی برای خصوص
 .، پیشنهادی دیگر استبزهکاران و مجرمان همچون
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