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 چکیده

بررسی روابط همبستتگی و  پژوهش حاضر هدف

باورهتای هیجتانی و گتری ترسیم مدل میتانجی

گرايشتات و صتفات تاريت  ، بین تنظیم هیجانی

 بتین به اين منظتور، از بود. ديگرآزارشخصیتی 

بتوعلی ستینا  دانشتگاه دانشجويان جامعه آماری

ای گیتری ووشتهنفر بر اساس نمونه 439تعداد 

نامته شدند. سپس پرسش انتخاب ایچند مرحله

باورهای هیجانی و تنظیم  گانه تاري ،صفات سه

بتتین  آزارديگتترهیجتتانی و گرايشتتات شخصتتیتی 

کنندگان پتژوهش توزيتش شتد تتا پاستخ شرکت

آوری شتتده بتته منظتتور هتتای جمتتشدهنتتد. داده

های بررسی اهداف پژوهش، با استفاده از شاوص

 مورد تحلیل تحلیل مسیرتوصیفی، همبستگی، 

نشتان داد کته همبستتگی  قرار گرفتنتد. نتتاي 

Abstract 

The aim of this study was to investigate 

correlational relationship and draw the 

mediation model of emotional beliefs 

and emotion regulation between dark 

traits and sadistic personality tendencies. 

For this purpose, from the statistical 

population of the Bu Ali sina University 

students, 439 were selected by using 

multistage cluster sampling. Then dark 

triad traits questionnaire, emotional 

beliefs and emotion regulation and 

sadistic personality were distributed 

among research participants to respond. 

Collected data were analyzed by using 

descriptive and correlation indicators and 

path analysis. Results indicated that there 

is a significant positive correlation 

between the negative emotional beliefs 

with sadistic personality tendencies, and 
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 مقدمه

مانته، صفت شخصیتی ديگرآزاری نیمه بالینی اشاره دارد به تمايل به شترکت در رفتارهتای لال

اويس و اُمرا، د ؛2006تحقیر کننده يا تهاجمی به منظور لذت يا غلبه يافتن )میِرز، بورکِت و هاستد، 

ی دهتد کته ديگترآزاری دارای يت  نیمترا مجت اادبیات پژوهشی جاری نشان می (.2011هاموند، 

شخصیتی بوده و نقش منحصری در رفتارها و وصوصتیاتی ماننتد لتذت بتردن از للتم و ستتم بتر 

اگتر چته صتفت  (.2009؛ چتامبرول و همکتاران، 2014؛ 2013ديگران دارد )بوکلس و همکتاران، 

ن و یفته و ماکیاولیستم مشتترکاتی ماننتد همتدلی پتايیوودشتصفات جامعه ستی ی،  ديگرآزاری با

ز اعتبتار (، مطالعتات ا2015؛ مِتدووي  و پتروويت ، 2007قساوت هیجانی را دارد )کايرسچ و بِکر، 

وجتوان و ای از رفتارهتای ناستازگارانه شتامل ب هکتاری نبینی مجموعهاف ايشی ديگرآزاری در پیش

برل و ؛ چتام2014؛ بتوکلس و همکتاران، 2013کند )بوکلِس و همکاران، حمايت می دلیلتجاوز بی

  (.2011؛ رايدی، زيچنر و سیبرت، 2009همکاران، 

نیمته بتالینی در قالتف صتفات  ديگرآزاریشواهد گسترده از گنجاندن صفت چهارمی به عنوان 

لِس، تراپنتل و پتاللوس، ؛ بتوک2013تاري  شخصیتی حمايت کرده است )بوکلِس، جون  و پتاللوس، 

لیون، رودگرز و گوتتادير، اُلی، وان؛ چامبرل، ملی2009لیون، رودگرز و سِگورن، ؛ چامبرل، وان2014

بتا منفتی باورهای هیجانی  مثبت معناداری بین

و همچنتتتین  ديگتتترآزاری گرايشتتتات شخصتتتیت

و  صتتفت ماکیاولیستتمهمبستتتگی مثبتتت میتتان 

امتا (. >05/0Pوجتود دارد ) ديگترآزارشخصیت 

هتای رابطه بین صفت جامعه ستتی ی بتا مولفته

(. <05/0Pمعنتتادار نبتتود ) ديگتترآزارشخصتتیت 

نشتان تحلیتل مستیر  يتابیالگوی مدلهمچنین 

باور هیجتانی از دستت گری دهنده نقش میانجی

صفت با  ماکیاولیسم در ارتباط بین ترل دادن کن

بود. نتاي  از اين فرضتیه حمايتت کترد  ديگرآزار

گرايشتات شخصتیتی موجتف صفات تاريت  که 

-متیباورهای هیجانی منفتی شود و می نابهنجار

 در اين رابطه داشته باشد میانجیتواند نقش 

، یهیجان صفات تاري ، باورهای  کلیدی:هایواژه

  ديگرآزارشخصیت 

 

also positive correlation between 

Machiavellianism trait and sadistic 

personality (p<0.05). But the relationship 

between the psychopath trait and the 

components of the sadistic personality 

was not significant (p>0.05). Also path 

analysis modeling indicated that 

mediating role of emotional believe of 

loss of control in relationship between 

Machiavellianism and sadistic trait. The 

results support the hypothesis that dark 

traits leads to abnormal personality 

tendencies and negative emotional 

beliefs can have a moderating role in this 

regard. 

Keywords: Dark traits, Emotional 

beliefs, Sadistic personality 
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ای از های اویر، افت ايش توجته نستبت بته مجموعتهدر سال(.  2015؛ مِدووي  و پترووي ، 2015

گیرند )آقابابتايی رد اشاره قرار میگانه تاري  موصفات نامطلوب به وجود آمده است که به عنوان سه

-جامعتههای شخصیتی وودشیفته، ماکیاولیستم و گانه تاري  به سازه(. صفات سه2015و بانچینو، 

(. ايتن صتفات 2002اشاره دارد که مستقل اما مرتبط با يکديگر هستند )پتاللوس و ويلیتام ،  1ستی 

؛ جانسون، 2012ستر، اشمیت، لی و کريسل، تواند در طوالنی مدت سازگارانه باشند )جانسون، وبمی

نمايی وود، حتس ب رگتی از وتود ارزشتمندی، (. وودشیفته اشاره به ب رگ2013لیون، بنتل و رُز، 

وجتوی هیجتان، فقتدان (. تکانشگری، جست2003استحقاق، تسلط و برتری دارد )توينگ و کمپل، 

(. در 2002گتردد )پتاللوس و ويلیتام ، را شامل می ستی یجامعهندامت، اضطراب و فقدان همدلی، 

کشی از ديگران در جهت منافش وود از طريق اتخاذ ستب  بتین کننده بهرهیانبنهايت، ماکیاولیسم 

فردی ناسازگارانه و همچنین رفتارهای برتری طلبانه، عدم صمیمت و ستنگدلی استت )جتاکوويت  و 

 (. 2006اِگان، 

اري  نقص در تجربه هیجان،  بیتان شتده استت عامل اصلی مشترک در بین صفات شخصیتی ت

و ابعتاد هیجتانی، از  جامعه ستی ی(. پژوهش پیرامون روابط بین 2013، 2)جانسون، لیون، بنتل و رُز

شتامل دو زيتر گتروه  جامعته ستتی یبهره برده است. بر اين اساس،  جامعه ستی ینامتجانس  مدل

ی، فقدان عاطفه بین فردی، جذابیت لتاهری ، سنگدلیوودوواهاولیه )شامل  جامعه ستی یاست: 

ثانويه )شامل سب  زندگی و رفتارهای ضداجتماعی( )لونسون،کینل و  جامعه ستی یرحمی( و و بی

ها همبسته است و افراد با نمترات اولیه به طور منفی با هیجان جامعه ستی ی(. 1995، 3فیت پاتري 

دهنتد )متالترر و های وتود نشتان متیه هیجانگرايش ن ولی به سمت توجه ب جامعه ستی یباالی 

ثانويه به طور منفی با بهبود ولق مترتبط استت و نمترات بتاال در  جامعه ستی ی(. 2008همکاران، 

شود. های منفی میکمتر نسبت تنظیم ولق و بهبود هیجان یناناطمثانويه منجر به  جامعه ستی ی

ممکتن  جامعته ستتی یدهد اند که نشان میداشتهها را به عنوان شواهدی بیان محققان، اين يافته

کنتد هیجانی باشد که عدم حساسیت نسبت به اطالعات هیجانی را ايجاد متی يصنقااست بنیانی از 

هتای منفتی بیشتتری پتس از اولیته بتاال، هیجتان جامعه ستتی ی(. افراد با 1999، 4)پاتري  و النگ

های منفتی ثانويه هیجان جامعه ستی یراد با مشاهده محرک غمگین گ ارش کردند، در حالی که اف

(. صتفت ماکیاولیستم بته طتور 2009، پس از مشاهده محرک ونثی نشان دادند )علتی و همکتاران

                                                           
1 .narcissism, Machiavellianism, psychopathy 
2 - Jonason, Lyons, Bethell, & Ross 
3 - Levenson, Kiehl, & Fitzpatrick 
4 - Patrick, & Lang 



 
 1398 تابستان، 29 ، شمارةهشتمورة دپژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                          46

 

های القاء کننده تجربه عاطفه منفی مرتبط است )علی، مثبت با تجربه عاطفه مثبت ناشی از محرک

(. هماننتد صتفات پیستکوپات و 2007، 2و مور ؛ آستین، فرارلی، بلَ 2009، 1پرازي -آموريم و چام و

تر همدلی منجر به اين ديدگاه گرديتده استت کته ماکیاولیسم، ارتباط وودشیفتگی با سطوح پايین

گتو باشتد تفتاوت و غیتر پاستخصفت وودشیفته ممکن است به لحاظ هیجانی نسبت به ديگران بی

کترا  و دل پتن  عتاملی شخصتیت )مت هتا بتا استتفاده از مت(. فراتحلیل1991، 3)واتسون و موريس

-( نی  نشان داده است که وودشیفتگی به طور نیرومندی با شتادی کمتتر و هیجتان1997، 4کوستا

(. افتراد بتا صتفات 2008، 6؛ اتستیل، استمیت و شتولت 1998، 5های منفی مرتبط است )دنیو و کوپر

ات بتاال در صتفت وودشتیفتگی ماکیاولیسم و پیسکوپات زندگی شاد چندانی ندارند و افراد بتا نمتر

کنند )ايکن، چتان و اغلف  سطوح باالتر به يستی ذهنی به عنوان سازه هیجانی مثبت را گ ارش می

؛ شِتديکس، ريتچ، 2014، 9؛ نِگ، چینگ و تتام2015، 8؛ جانسون، باگمن، کارتر و پارکر2014، 7شورتر

 (. 0142، 11؛ زاجنسکووسکی و کازانا2004، 10گرج، کیماشیرو و روسبولت

-یها و دانش بالینی بیان کننده آن است که تشخیص و شناسايی باورهتای هیجتانی متپژوهش

 فی، عاللتمبینی کننده فرايندهای تنظیم هیجان و آشفتگی روانشناوتی )مانند عاطفه منتواند پیش

 ورهتایافسردگی يا اضطراب( باشد. براين اساس هیجان و باورهتای هیجتانی بته منظتور ارزيتابی با

یجتانی بتر رغم نقش آشتکار باورهتای ه(. علی2007رود )تامیر و همکارن، درباره هیجان به کار می

ورت صتروس سالمت روانی، مطالعات اندکی بر روی اثرات باورهای هیجتانی بتر عاللتم روانپ شتکی 

 ستطوح ها بتانپذير بولن هیجاانعطافاند که باورهای مربوط به عدمپژوهشگران دريافتهگرفته است. 

  (.2013کاستال و همکارن، باالی افسردگی و استرس مرتبط هستند )دی

هتای اویتر با توجه به آنچه بیان گرديد صفات شخصیتی تاري  توجه پژوهشی بسیاری در سال

ها گرديده است که نشان دهنده نقش ابعاد از پژوهش یمندنظامجلف کرده و منجر به ايجاد شبکه 

(.  اين صفات برای فترد و جامعته 2009شخصیتی است )علی و همکاران،  هیجانی در صفات تاري 

                                                           
1 - Ali, Amorim, & Chamorro-Premuzic 
2 - Austin, Farrelly, Black, & Moore 
3 - Watson, & Morris 
4 - McCrae & Costa 
5 - DeNeve, & Cooper 
6 - Steel, Schmidt, Shultz 
7 - Egan, Chan, & Shorter 
8 - Jonason, Baughman, Carter, & Parker 
9 - Ng, Cheung, Tam 
1 0 - Sedikides, Rudich, Gregg, Kumashiro, & Rusbult 
1 1 - Zajenkowski, & Czarna 
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ناپذيری، مصرف الکل، سیگار و مواد مترتبط ، پرواشگری، توافقیضداجتماعمضر بوده و با تمايالت 

؛ 2002؛ پتالوس و ويلیتامر، 2010؛ جون  و پاولوس، 2005؛ لی و اشتون، 2001هستند )کوالسکی، 

 جامعه ستتی یگانه وودشیفتگی، (. در پژوهش حاضر صفات سه2010، جونستون، کئوين  و توست

هتای عمتومی وجتود دارنتد متورد و ماکیاولیسم به عنوان صفات در سطح غیربالینی که در جمعیت

اند. افراد با اين صفات شخصیتی تاري  به واسطه عدم توافتق، قستاوت، نادرستتی، توجه قرار گرفته

وند؛ آنها تمايل به زندگی استثمارگرايانه دارند تا زندگی همتراه شدورويی و پرواشگری مشخص می

؛ پتابین، دی بتاکر و 2013، 1با دلستوزی و توجته بته منتافش اجتمتاعی )فورهتام، ريچتارد و پتاللوس

 (. 2002؛ پاللوس و ويلیام ، 2015، 2واندِبوسچ

نخستت اينکته  هتايی را دارا استت.بررسی روابط بین صفات تاري  و ابعاد هیجتانی محتدوديت

( و تنهتا 2013، 3اند )بتروک و کاستنگانه تاري  تمرک   نمودهتحقیقات، عمدتاً بر يکی از صفات سه

ای چنتد اند در حالی که همتدلی ستازهبه صفت همدلی به عنوان بُعدی از عاطفه و هیجان پرداوته

صتبی و رفتتاری هتای عشناوتی و عاطفی است که همبسته یهامؤلفهبُعدی است که شامل هر دو 

(. آنچه مشخص است اين است کته، صتفات 2009، 4تسوری، آهرون پريت  و پری-مج ا دارند )شامی

همدلی و تجربه هیجان  يینپا، ماکیاولیسم و وودشیفتگی( با سطوح جامعه ستی یگانه تاري  )سه

موجتف   یجامعته ستتیهیجانی رابطه داشته و به ويتژه نمترات بتاال در  مؤلفهمنفی به عنوان ي  

؛ ويتا 2007؛ آستین و همکاران، 2009گردد )علی و همکاران، های منفی میتجربه هیجان دشواری

-( و دشواری در پردازش حاالت هیجانی ممکن است نقتش اساستی در شتکل2012، 5و تیلیمپولس

 گیری صفات تاري  به ويژه تمايالت پیسکوپات داشته باشد، با اين حتال، نقتش ابعتاد هیجتانی در

؛ 2008ارتباط با صفات تاري  شخصیتی چندان مورد توجه قرار نگرفتته استت )متالتر و همکتاران، 

های متناقض پیرامون روابط بین ابعتاد هیجتانی بتا صتفات (. همچنین يافته2009علی و همکاران، 

(. مطالعات بررستی کننتده 2013، 6گانه تاري  در ادبیات پژوهشی وجود دارد )جانسون و کاريسسه

رابطه بین صفات تاري  و بروی ابعاد هیجانی مانند الکسی تیمیا اين صفات را بتر مبنتای درستتی 

(؛ و بیشتتر بته بررستی ابعتاد هیجتانی و صتفات 2003، 7اند )واتسل و بتو مورد سنجش قرار نداده

های جنايی يتا در ( و يا جمعیت2003؛ واستل و بو ، 2001تاري  در چارچوب بالینی )کوالسکی، 
                                                           
1 - Furnham, Richards, & Paulhus 
2 - Pabian, De Backer, & Vandebosch 
3 - Brook & Kosson 
4 - Shamay-Tsoory, Aharon-Peretz, & Perry 
5 - Wai, & Tiliopoulos 
6 - Krause 
7 - Wastell, & Booth 
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های انجام شتده بتر روی صتفات تاريت  غالبتاً (. پژوهش2006، 1اند )گالس و نیومنبس پرداوتهح

های روانی است، با ايتن حتال، های جمعیتی مانند افراد زندانی و متخلفان دارای اوتاللشامل گروه

در  هايی نیستتند، از ايتن رو ادبیتات پژوهشتی بته تتدري تمام افراد با صفات تاري  در چنین گروه

های عمومی و بهنجار پديدار شده است که بیان کننده اين راستای بررسی صفات تاري  در جمعیت

؛ 2005، 2است که صفات تاري  بايد در افراد بهنجار نی  مورد پتژوهش قترار گیترد )بتورد و فريتت ن

مطالعتات (. با توجه به آنچه بیان شد ايتن فترت توستط 1992، 4؛ لونسون2004، 3روز، لوت  و بايدلی

تاريت   گانهستههای مشترک بتا نی  دارای ويژگی ديگرآزاره است که صفت شخصیتی دمطرح گردي

شخصیت از ابعاد مختلف و به ويژه صفات مرتبط هیجتانی استت، بتا ايتن حتال روابتط ايتن صتفت 

 رگانه تاري  چندان مورد توجه قرار نگرفته است و از طرفتی نقتش ابعتاد هیجتانی دهسبا  ديگرآزار

ايتن صتفات  روابتطتوانتد اهمیتت بستیاری در مشتخص ستاوتن می ديگرآزاربین صفات تاري  و 

نقتش  شخصیتی ناسازگارانه با يکديگر داشته باشتد؛ بتراين استاس هتدف پتژوهش حاضتر بررستی

و  ديگترآزار و صتفت شخصیتی تاري  گانهسهصفات های هیجانی در ارتباط بین نگرش میانجیگری

همچنتین روابتط بتین صتفات  .بودزير   ینظرمدل  بر اساس بر اساسن صفات نی  بررسی روابط اي

 در ارتباط با هم مور بررسی قرار گرفت.  ديگرآزارهای هیجانی و نی  صفت تاري ، نگرش

 

 

 

 

 

 : مدل نظری پژوهش1شکل 

 

 پژوهش روش

از نتوع  هتای توصتیفیها به طرحپژوهش حاضر با توجه به نوع متغیرهای و شیوه گردآوری داده

هتای پتژوهش از میتان جامعته آمتاری دانشتجويان همبستگی تعلق دارد. به منظور گتردآوری داده

و  ایای چند مرحلتهگیری ووشهنفر بر اساس نمونه 439تعداد  1396در سال دانشگاه بوعلی سینا 

                                                           
1 - Glass, & Newman 
2 - Board & Fritzon 
3 - Ross, Lutz, & Bailley 
4 - Levenson 

کصفات تاری  

یهیجان نگرش  

 سادیستیک
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از بتین  ( در مورد می ان حجم نمونه انتخاب شدند. نمونه پژوهش1999براساس ديدگاه هو و بنتلر )

انتختاب  علتوم پايتههای فنی و مهندسی، ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد و علوم اجتماعی و دانشکده

به طور تصتادفی انتختاب و از  کالس  6 دانشکدهبه اين صورت که از در گام نخست از هر گرديدند. 

  .شتدند انتخابها ها تعدادی به صورت تصادفی جهت گردآوری دادهحاضر در اين کالس جوياندانش

( بته دستت 76/1) 89/19( و پسران 82/1) 80/19میانگین و انحراف معیار سن دوتران به ترتیف 

 آمد.

 ابزارهای پژوهش

 سه مقیاس( گانه تاریک کوتاهSD3):  مقیتاس ماده و سته زير 27شامل  گانهسهمقیاس صفات

يتابی سته ت که به منظور ارزماده اس 9نامه  نی  شامل است. هر ي  از سه زير مقیاس اين پرسش

مربتوط  9-1های سوالروند. به کار می جامعه ستی یصفت شخصیتی ماکیاولیسم، وود شیفته و 

-ورده مقیتاس جامعته 27-19ورده مقیاس وودشیفته و  18-10به ورده مقیاس ماکیاولیسم، 

ا ننتده بتکهای اين مقیاس بر استاس میت ان موافقتت يتا مخالفتت شترکتماده باشند.ستی ی می

-موافقم( نمره )کامالً 5)کامالً مخالفم( تا  1ای ی مقیاس از طريق طیف لیکرت پن  درجههاسؤال

تاري   گانهسهکنندگان مقیاس نمره برش جهت صفات شود. الزم به ذکر است که تهیهگذاری می

جتان و  وهشاند و به اين منظور بايد از نمرات استاندارد شده بهره گرفتت. در پتژمشخص نساوته

 40/0تتا  22/0و همچنین همبستگی درونتی  74/0تا  68/0( دامنه ضرايف آلفای 2014پاللوس )

نتدين آمده است. پژوهشگران اين مقیاس را بتر روی چ به دستهای اين مقیاس برای زير مقیاس

رت دانشتجو صتو 65( اجرا کردند. اعتبارسنجی همتا نی  بتر روی N=768نمونه جمعیتی وسیش )

در نمونه  80/0تا  70/0ها ضرايف آلفای کرونباا بین (. زيرمقیاس2014رفت )جان و پاللوس، پذي

متانی دو زآزمتايی در بتازه  (. ضرايف بتاز2014اعتبار سنجی متقابل نشان دادند )جان و پاللوس، 

ی ستنجهتای روانبررسی ويژگی (.2011گ ارش شده است )پاللوس و جان،  84/0تا  77/0هفته 

ی کرونبتاا های مطلوب اين بود، ضرايف آلفتاگانه تاري  در جامعه ايران بیانگر ويژگیسهمقیاس 

 82/0و  71/0، 69/0، ماکیاولیسم و وودشیفتگی به ترتیف برابر بتا  جامعه ستی یهای زيرمقیاس

ده است گ ارش گردي 66/0و  73/0، 79/0آزمايی برابر با  دست آمده است. همچنین ضرايف باز به

 (.1395شان دهنده ثبات مطلوب اين مقیاس است )امیری و يعقوبی ، که ن

  را بتر استاس  ديگرآزارماده است که تمايالت  9اين مقیاس دربردارنده : دیگرآزارمقیاس صفات

طیتف  بتر استاساين مقیتاس  سنجد.می همدلیعدمو  2جويی، لذت1سازیسه ورده مقیاس مطیش

 3-1هتای سوال شود.گذاری می( نمره1( تا کامالً مخالفم )5م )ای از کامالً موافقلیکرت پن  درجه

                                                           
1 -Subjugation 
2 -Pleasure-seeking 
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وترده  9و  9هتای جتويی و ستوالورده مقیاس لتذت 7-4های سازی، سوالورده مقیاس مطیش

به دستت آمتده استت  96/0اين مقیاس  می ان همسانی درونی. سنجندمقیاس عدم همدلی را می

ستنجی ايتن مقیتاس در جامعته هتای روانگتیبررسی ويژ (.2017)پالف، ساکوفسکی و اسمیت، 

شنجی مطلوب آن است؛ به طوری که می ان ضريف آلفای کرونبتاا ايرانی نشان دهنده نتاي  روان

به دست آمد، همچنین ضرايف بازآزمايی  78/0و  87/0 ،91/0ورده مقیاس به ترتیف برابر با  سه

 يرچاپ(.در فاصله زمانی دو هفته معنادار بود )امیری و آزاد، ز

 یهتا متاين مقیاس باورها هیجانی درباره اينکه هیجتانهای هیجانی و تنظیم هیجان: نگرش-

ه هیجتان توانند موجف از دست دادن کنترل شوند، باورها درباره ارزشمندی تنظیم هیجان و اينک

 ستت کتهاين ا ها نشان دهندهدهد. يافتهتوانند رفتار را محدود نمايند را مورد سنجش قرار میمی

ومی از های هیجانی و تنظیم هیجانی، همسانی درونی مطلوبی دارند، و به طور مفهتمقیاس نگرش

د. ايتن ها و ابعاد هتوش هیجتانی متمتاي  هستتنهای باورهای افراد درباره مديريت هیجانمقیاس

 و 17، 15، 9، 4) وترده مقیتاس از دستت دادن کنتترلماده و سه  21مقیاس در مجموع شامل 

دن و محتدود کننتده بتو (19و  16، 13، 12، 8، 5، 3) ارزشمندی تنظتیم هیجتانباورهای  ،(21

رونبتاا که به ترتیف ضريف آلفای ک است (20و  18، 14، 11، 10، 7، 6، 2، 1های سوال) هیجان

جی سنهای روانويژگی دهندهبه دست آمده است و نشان  79/0و  78/0، 70/0سه ورده مقیاس 

 ستنجی ايتن مقیتاس درهتای روانبررسی ويژگی (.2015رلوکس و همکاران، مطلوب آن است )و

لفتای شنجی مطلوب آن است؛ به طوری که می ان ضتريف آجامعه ايرانی نشان دهنده نتاي  روان

رايف ضتبه دست آمتد، همچنتین  77/0و  86/0، 77/0کرونباا دو ورده مقیاس به ترتیف برابر با 

 هفته معنادار بود )امیری، زيرچاپ(.بازآزمايی در فاصله زمانی دو 

 فرایند اجرای پژوهش 

ور کنندگان نهايی تحقیتق حضتگر در بین شرکتهای پژوهش، پژوهشبه منظور گردآوری داده

 مقیتاس، صفات تاري  کوتاهنامه پرسش يافته و پس از توضیح فرايند اجرا و کسف رضايت آگاهانه

ا هتکننتدهبتین شترکت را ديگرآزار یتشخص يالتتما مقیاس و های هیجانی و تنظیم هیجاننگرش

-پاستخ ها پژوهشگر حضوری فعال داشت تا ضمنتوزيش نمود تا پاسخ دهند، در حین گردآوری داده

ز استتفاده ا های گردآوری شده بتادهی تصادفی جلوگیری نمايد. دادهگويی به موارد ابهامی از پاسخ

الت اديتابی معتندارد و متدلمانند میانگین و انحراف استاهای توصیفی و آماره SPSS-22نرم اف ار 

 .مورد تج يه و تحلیل قرار گرفتند 8.8ساوتاری از طريق نرم اف ار لی رل نسخه 

 



 
  51     ...در ارتباط هیجانی تنظیم و هیجانی باورهای گریمیانجی بررسی نقش 

 

 هایافته

 هتای ادبیتات ورشتته های مختلفنفر از دانشجويان رشته 439کنندگان پژوهش حاضر شرکت

کننتدگان تاز مجموع شترکبودند.  ی و فنی مهندسیاقتصاد و علوم اجتماععلوم انسانی، علوم پايه، 

از دنتد. ( بو%8فتر )ن 35  و بتاالتر (، مقطش ارشد%90نفر ) 404می ان دانشجويان مقطش کارشناسی 

ماره شتدر جتدول  ( پسر بودند.%28نفر ) 123( و %72کنندگان دوتر )نفر از شرکت 316اين میان 

انی و هتای هیجتنگترش مقیاس، صفات تاري  کوتاهای به ترتیف میانگین و انحراف معیار متغیره 1

  درج گرديده است.  ديگرآزارشخصیت  مقیاس تمايالت و تنظیم هیجان 

 

صفات تاریک، نگرش و تنظیم هیجان، شخصیت میانگین و انحراف معیار  :1جدول 

 دیگرآزار

 کل دختر پسر متغیر

M    (SD) M    (SD) M    (SD) 
 40/31( 94/3) 37/31( 90/3) 50/31( 04/4) ماکیاولیسم

 13/30( 15/4) 17/30( 13/4) 02/30( 22/4) وودشیفته

 66/26(  93/3) 87/26( 73/3) 14/26( 38/4) جامعه ستی ی

 84/30( 49/5) 06/31( 71/5) 26/30( 84/4) محدوديت هیجانی

 76/24( 01/4) 93/24( 03/4) 32/24( 91/3) ارزش تنظیم هیجانی

 94/17( 14/5) 03/18( 47/5) 71/17( 17/4) دن کنترلاز دست دا

 50/9( 51/2) 70/9( 57/2) 00/9( 29/2) سازیمطیش

 20/10( 62/3) 37/10( 65/3) 78/9( 51/3) جويیلذت

 06/6( 42/1) 11/6( 44/1) 88/5( 37/1) عدم همدلی

 

ستتگی ا متاتريس همبپیش از تعیین و اراله مدل علی و استفاده از تحلیل مستیر، الزم استت تت

در بتر دارنتده متاتريس همبستتگی بتین  2میان متغیرهای پژوهش محاسبه شتود. جتدول شتماره 

 متغیرهای پژوهش است. 
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 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش :2جدول

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

         1 ماکیاولیسم

        1 44/0** وودشیفته
جامعه 

 ستی ی

**48/0 **44/0 1       

محدوديت 

 رفتاری

**14/0 **15/0 **18/0 1      

ارزش تنظیم 

 هیجانی

09/0- *10/0- *11/0 01/0 1     

از دست دادن 

 کنترل

**31/0 **40/0 **19/0 *10/0 *10/0- 1    

   1 01/0 02/0 15/0** 03/0 08/0 15/0** سازیمطیش

  1 64/0** 28/0** -18/0** 12/0* -01/0 03/0 21/0** جويیلذت

 1 55/0** 39/0** 22/0** 18/0** 08/0 -02/0 -01/0 17/0** عدم همدلی

    **= P<0. 01    *= P<0.05 

صتفات تاريت   یهامؤلفتهنشان دهنده وجود روابط معنادار بتین متغیتر  2نتاي  جدول شماره 

طوری کته است. به  ديگرآزارشخصیت  هایمؤلفهبا  های هیجانی و تنظیم هیجاننگرش، شخصیتی

( و >01/0P) ديگترآزارشخصتیت  هایمؤلفتهبتا صتفات ماکیاولیستم رابطه مثبت معنتاداری بتین 

( با دو جامعه ستی یمثبت معناداری صفات تاري  )ماکیاولیسم، وودشیفته و همچنین همبستگی 

بین  .آمد به دست( >01/0P)منفی هیجانی شامل محدوديت رفتاری و از دست دادن کنترل  مؤلفه

 یتشخصت هایمؤلفتهمنفی هیجانی شامل محدوديت رفتاری و از دست دادن کنتترل بتا  مؤلفهدو 

با توجه بته معنتادار بتودن تعتدادی از (. >05/0P) نی  رابطه مثبت معناداری به دست آمد ديگرآزار

صتفات تاريت   متغیرهتای از طريتق ديگترآزارشخصیت روابط بین متغیرها، به منظور آزمون مدل 

از تحلیل مستیر استتفاده شتد.  های هیجانی و تنظیم هیجاننگرشگری نقش میانجیبا  شخصیتی

دهتد. ايتن نمتودار ، را نشتان متیتحلیتل مستیرنتاي  آزمون فرضیه اصلی به روش  1نمودار مسیر 

است. همچنین مقتادير  آنها هایمؤلفهو  متغیر پژوهش سهنمايانگر ضرايف مسیر در رابطه عِلی بین 

شخصتیت با  های هیجانی و تنظیم هیجاننگرش، صفات تاري  شخصیتیمتغیرهای اثرات مستقیم 

 .شاهده کردم 3 توان در جدول شمارهدر مدل تحلیل مسیر را می ديگرآزار
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های نگرشبا میانجگری  دیگرآزارصفات تاریک و شخصیت ه : نمودار مسیر رابط2شکل 

 هیجانی و تنظیم هیجان
 

 ماکیاولیسم

سازیمطیع  

دم همدلیع  

جوییلذت  

 از دست دادن کنترل

 ارزش تنظیم هیجان

 محدوديت رفتاری

 جامعه ستی 

 وودشیفته

04/0  

14/0

- 

18/0  

14/0-  

08/0  

05/0-  

34/0  

24/0  

13/0  

22/0  

18/0  

24/0  

16/0-  

05/0  

13/0-  

16/0-  

10/0-  

10/0-  

10/0  

14/0  

07/0  

04/0  

23/0  

27/0  

07/0-  

24/0  
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های هیجانی و تنظیم هیجان صفات تاریک و نگرش مستقیم اثر : مقادیر ضرایب3جدول

  دیگرآزاربا شخصیت 
ضریب  اثرات مستقیم

 مسیر

سطح  tمقدار 

 معناداری

ضریب  اثرات مستقیم

 مسیر

مقدار 
t 

سطح 

 معناداری

اکیاولیسیم بر محدوديت م

 رفتاری

04/0 071/0 P>0/05 بر  محدوديت رفتاری

 جويیلذت

10/0 25/2 P<0/05 

ارزش  ماکیاولیسیم بر

 تنظیم هیجان

14/0- 45/2- P<0/05 بر محدوديت رفتاری 

 سازیمطیش

14/0 87/2 P<0/05 

از دست  ماکیاولیسیم بر

 دادن کنترل

18/0 54/3 P<0/05 عدم  بر محدوديت رفتاری

 همدلی

07/0 46/1 P>0/05 

وودشیفته بر محدوديت 

 رفتاری

08/0 45/1 P>0/05  ارزش تنظیم هیجان بر

 جويیلذت

14/0- 02/3- P<0/05 

ارزش  وودشیفته بر

 تنظیم هیجان

14/0- 59/2- P<0/05 ارزش تنظیم هیجان بر 

 سازیمطیش

04/0 83/0 P>0/05 

از دست  وودشیفته بر

 دادن کنترل

34/0 74/6 P<0/05  ارزش تنظیم هیجان بر

 عدم همدلی

23/0 05/5 P<0/05 

بر  جامعه ستی ی

 محدوديت رفتاری

13/0 28/2 P<0/05  از دست دادن کنترل بر

 جويیلذت

27/0 57/5 P<0/05 

ارزش  بر جامعه ستی ی

 تنظیم هیجان

24/0 29/4 P<0/05 از دست دادن کنترل بر 

 سازیمطیش

07/0- 32/1- P>0/05 

از دست  بر ه ستی یجامع

 دادن کنترل

05/0- 89/0- P>0/05  از دست دادن کنترل بر

 عدم همدلی

24/0 87/4 P<0/05 

 P<0/05 -32/2 -13/0 عدم همدلی وودشیفته بر P<0/05 08/4 22/0 جويیلذتماکیاولیسیم بر 

-مطیش ماکیاولیسیم بر

 سازی

18/0 18/3 P<0/05 لذتبر  جامعه ستی ی-

 جويی

10/0- 87/1- P>0/05 

عدم  ماکیاولیسیم بر

 همدلی

24/0 42/4 P<0/05 مطیش بر جامعه ستی ی-

 سازی

10/0- 68/1- P>0/05 

عدم  بر جامعه ستی ی P<0/05 -87/2 -16/0 جويیلذتوودشیفته بر 

 همدلی

16/0- 01/3- P<0/05 

     P>0/05 95/0 05/0 سازیمطیش وودشیفته بر

 

 مؤلفتهصفات تاري  اثر منفی بتر دهد نشان می 3دول شماره و ج 2که نمودار مسیر  طورهمان

مثبت نگرش هیجانی دارند. همچنتین ايتن صتفات در اغلتف  مؤلفهارزش تنظیم هیجانی به عنوان 

 های هیجانی منفی )محدوديت رفتاری و از دست دادن کنترل دارنتد(.مسیرها اثری مثبت بر نگرش

 تأيیتداين بخش از مدل  ديگرآزارصفات تاري  و شخصیت اکثر مسیرهای  با توجه به معنادار بودن
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معیار سنجش معناداری روابط مستقیم در تحلیل مستیر  Tبايد در نظر داشت که شاوص  شود.می

باشتد روابتط معنتادار را نشتان  96/1و مساوی قدر مطلتق  ترب رگاست و اين مقدار در صورتی که 

 ديگترآزارماکیاولیسم اثری مثبتت بتر شخصتیت هد دنشان می 3دهد. همچنان که نتاي  جدول می

مقادير اثرات  .دارای اثر منفی و معناداری است جامعه ستی یدارد و تنها بروی روابط وودشیفته و 

تتوان در در مدل تحلیل مسیر را متی ديگرآزارشخصیت و  صفات تاري های بین متغیر یرمستقیمغ

 مالحظه کرد.  4جدول 

ل در مد دیگرآزارشخصیت های بیرونی و غیر مستقیم بین متغیر : مقادیر اثرات4جدول 

 تحلیل مسیر

 Zآزمون   ارزش اثر غیر مستقیم

 سوبل

خطای 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

با میانجیگری  جويیلذتماکیاولیسیم بر 

 محدوديت رفتاری

67/0 005/0 P>0/05 

با میانجیگری  سازیمطیشماکیاولیسیم بر 

 نارزش تنظیم هیجا

78/0 004/0 P>0/05 

از با میانجیگری  عدم همدلیماکیاولیسیم بر 

 دست دادن کنترل

86/2 005/0 P<0/01 

با میانجیگری  جويیلذتوودشیفته بر 

 محدوديت رفتاری

26/1 005/0 P>0/05 

ارزش با میانجیگری  سازیمطیشوودشیفته بر 

 تنظیم هیجان

78/0 004/0 P>0/05 

از با میانجیگری  عدم همدلیوودشیفته بر 

 دست دادن کنترل

29/1 010/0 P>0/05 

با میانجیگری  جويیلذتبر  جامعه ستی ی

 محدوديت رفتاری

60/1 007/0 P>0/05 

با میانجیگری  سازیمطیشبر  جامعه ستی ی

 ارزش تنظیم هیجان

81/0 007/0 P>0/05 

با میانجیگری  عدم همدلیبر  جامعه ستی ی

 از دست دادن کنترل

88/0 004/0 P>0/05 

 

غیر مستقیم متغیر پژوهش بر کیفیتت وتواب، ارتبتاط  یرتأثدر مورد  4با توجه به نتاي  جدول 

معناداری بین دشواری در تنظیم هیجان با کیفیت وواب وجود دارد. به طوری که عاطفته مثبتت و 

جهتت بررستی ت. منفی با قرار گرفتن به عنوان متغیر میانجی رابطه معناداری با کیفیت وواب داش
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شتتود کتته معتبرتتترين و هتتای مختلفتتی استتتفاده متتیمعنتتاداری ضتترايف غیتتر مستتتقیم از شتتاوص

سوبل است. اين آزمون با استتفاده از ضترايف مستتقیم و  Zها آزمون اين شاوص ينترشدهشناوته

ستاس دهد کته بتر ايتن اوطای استاندار قابل محاسبه بوده و در نهايت معناداری رابطه را نشان می

جهتت بررستی متدل نهتايی از معنتادار نشتان داد.  4روابط غیر مستقیم پژوهش حاضر در جتدول 

 شود. مشاهده می 5های برازندگی مدل استفاده شد که نتاي  آن در جدول شاوص

 های برازش مدل: شاخص5جدول
 2X df P.value RMSEA SRMR NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI شاخص

 87/0 83/0 97/0 95/0 87/0 96/0 03/0 07/0 >0.05 68 14/125 ارزش

هتای بترازش متدل را ارالته داد با استفاده از نرم اف ار لی رل سه طبقه از شتاوص مسیرتحلیل 

 هتای بترازش مطلتق ماننتد شتاوص( شاوص1(: )2003؛ شرمینه/انگل و همکاران، 2006براون، )

هتای بترازش شتاوص 1( ،2)(SRMRگین )ی استاندارد باقی مانده مجذور میتانوی و ريشه مجذور

برازنتدگی  ( شتاوص3و ) 2(RMSEAتقريتف ) مجتذورات ی وطتای میتانگینايجاز ماننتد ريشته

های برازش مختلف اوتالف نظر وجتود دارد . درباره نمرات برش دقیق برای شاوص3(CFIتطبیقی )

؛ 1999هتتو و بنتلتتر، ؛ 2009؛ هتتاير و همکتتاران، 2003؛ شتترمینه/انگل و همکتتاران، 2006بتتراون، )

، و 5(RFI، برازنتدگی نستبی )4(NFIهای برازندگی هنجارشتده ). شاوص(2007تاباچینگ و فیدل، 

هر چقدر ن دي  به ي  باشد بیانگر برازش مطلوب الگتو استت. در پتژوهش  6(GFIنیکويی برازش )

نشتان  SRMR 08.>حاضر از معتبرترين نمرات برش برای ارزيتابی بترازش متدل استتفاده شتد. 

 10.<نشتتان دهنتتده بترازش قابتتل قبتول و زمتتانی کتته  SRMR<.10دهنتده بتترازش مطلتوب و 

SRMR (. ارزش شاوص 1999هو و بنتلر، )شود است مدل رد میRMSEA≤.8  نشتان دهنتده

 CFI≥.95. نشان دهنده مدل قابل قبتول استت. در نهايتت 10. و 08بین  RMSEAمدل ووب، 

نسبت بته انتدازه  2X(. به دلیل اينکه آماره 1999هو و بنتلر، )نشان دهنده برازش ووب مدل است 

( برای ارزيابی برازش کلی df/2Xهمراه با درجه آزادی ) 2Xنمونه حساس است، از همین رو می ان 

 3پیرامتون  df/2Xنشان دهنده برازش ووب مدل و می ان  2df</2Xمدل محاسبه گرديد. می ان 

بتوده و  2پیرامتون بتود کته  84.1برابتر  df/2Xاست. میت ان  نشان دهنده برازش قابل قبول مدل

 SRMR=.03برازنتدگی  است. عتالوه بتر ايتن شتاوص مطلوب مدلبنابراين نشان دهنده برازش 

                                                           
1 - Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 
2 - Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
3 - Comparative Fit Index (CFI) 
4 - Normed Fit Index (NFI) 
5 - Relative Fit Index (RFI) 
6 - Goodness of Fit Index (GFI) 
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بترازش  RMSEA=.07و  CFI=.95های برازش نشان دهنده برازش مطلوب مدل بود و شاوص

هتای برازنتدگی نشتان دهنتده شتاوص ،5با توجه به نتاي  جتدول شتماره ووب مدل را نشان داد. 

توان نتیجه گرفت فرضیه پژوهشی در ايتن متدل های پژوهشی است، میبرازش مطلوب مدل با داده

 شودمی تأيید

 نتیجه گیری بحث و

 ابعتاد گانته تاريت  شخصتیت بتا هدف پژوهش حاضر روشن ستاوتن روابتط بتین صتفات سته

نیت  بررستی نقتش میتانجیگری  و ديگترآزارتنظیم هیجان و صفات شخصیت های هیجانی و نگرش

ود. در همتین راستتا بت ديگرآزارتاري  و شخصیت  گانهسههای هیجان در ارتباط بین صفات نگرش

رابطته معنتاداری بتین و صفات تاري  نشتان داد کته  های هیجانینگرش بررسی  نتاي  همبستگی

امل محدوديت رفتاری منفی هیجانی ش مؤلفهبا دو  جامعه ستی یصفات ماکیاولیسم، وودشیفته و 

ابعتاد  هتای مطالعتات قبلتی استت کتهروابط همسو با يافتهاين وجود دارد؛ و از دست دادن کنترل 

؛ آستین و همکتاران، 2009اند )علی و همکاران، را بیان کرده در ارتباط با اين صفات منفی هیجانی

نتترل هیجتانی ادراک شتده بتا کند کها همسو با ديدگاه بالینی است که بیان میاين يافته(. 2007

(، و نی  با کاهش 2005دهد )هافمن، اضطراب به طور معکوس رابطه داشته و اضطراب را کاهش می

(. همچنان که در پژوهش حاضر نشتان داده 2006رفتارهای اجتنابی مرتبط است )وايت و همکارن، 

باورهای هیجتانی منفتی  شد نداشتن کنترل با صفات تاري  مرتبط است.به لحاظ نظری افرادی که

پتذير درگیتر شتوند و دارند، احتمال کمتری دارد در راهبردهای تنظیم هیجانی سازگارانه و انعطاف

کاستال و يابد )دیشناوتی آنها اف ايش میهای روانشناوتی  و تشخیص اوتاللبنابراين عاللم روان

، گترايش بیشتتری بته جامعه ستی یو  افراد با نمرات باال در مقیاس ماکیاولیسم (.2013همکاران، 

سمت نشان دادن نقص در ابراز و درک اطالعات هیجانی دارند. تحقیقات ژنتیت  رفتتاری پیرامتون 

های معنادار در اين موارد، قابل اسناد به عامتل اين روابط نشان داده است که تقريباً تمام همبستگی

. بتدين معنتا (2012نسون و همکاران، )جاهستند یرمشترکغهای محیطی ژنتیکی مشترک و عامل

هتای هیجتانی و صتفات های مرتبط با توانايیکه اين نتاي  نشان دهنده همپوشی قابل توجه در ژن

گانته کنند که صفات ستهبینی میهای نظری گوناگون، محققان پیشگانه تاري  است. از ديدگاهسه

-شناسان تکاملی اين نتیجهه طور  غالف روانتاري  بايد دارای نقايص هیجانی باشند. با اين حال، ب

شتناوتی هستتند و نیازمنتد درمتان. در گانه تاري  ضرورتاً آستیفکنند که صفات سهگیری را نمی

هتای منستجم و های فتردی بازنمتايی کننتده سیستتمکند که تفاوتعوت ديدگاه تکاملی بیان می

(. به نظتر 2012زد )جانسون و همکاران، ساهماهنگی است که تعقیف اهداف انطباقی را تسهیل می

گانه تاري  و نقايص هیجانی، نشان دهنده همین باشد. بدين معنتا رسد که روابط بین صفات سهمی

هتای وتود بتا که داشتن سطوح پايین همدلی، توانايی يا انگی ه انتدک بترای ارتبتاط دادن هیجتان
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باشتد کته در  ی یآموصتومتای اجتمتاعی ها، تسهیل کننده راهبردهديگران و پرداوتن به هیجان

گانته گیری بیرونی افتراد بتا صتفات ستهاند. در واقش جهتگانه تاري  گنجانده شدهقالف صفات سه

 جامعته ستتی یگانه تاري  به ويتژه تاري  ممکن است نشان دهنده اين باشد که آنهايی که در سه

وود کرده و در عوت بیشتر بر روی چیت ی باال هستند، زمان اندکی را صرف توجه به دنیای درونی 

اند. به عبارت ديگر، صرف زمان زياد برای نگتران آورند تمرک  کردهمی به دستکه از دنیايی بیرونی 

بودن درباره احساسات وود يا ديگران ممکن است مانعی بترای فترد در تعقیتف راهبردهتای ستريش 

-؛ مت 2012ه استت )جانستون و همکتاران، شد گنجاندهگانه تاري  زندگی باشد که در صفات سه

(. بنابراين افراد با صفات تاري  شخصیتی به دنبال تحقتق اهتداف و 2011دونالد، دونهلن و ناوارت، 

از  یمندبهرهوود بوده و در نتیجه توجهی به ديگران نداشته و صرفاً در جهت  وودمحورانهتمايالت 

هتای وتود و که با توانتايی درک و تنظتیم هیجتانای ديگران در راستای منافش وود هستند ويژگی

؛ برانیکتت و همکتاران، 1993ب؛  کتارول، 2007ديگران در تضاد قرار دارد )پتترديس و همکتاران، 

2009 .) 

ايتن  نشتان دهنتده روابتط ن ديت  ديگرآزار هایمؤلفهبررسی اثرات صفات تاري  شخصیت بر 

در قالتف صتفات تتاريکی  ديگترآزارخصتیتی های شخصیتی بود. بنتابراين گنجانتدن صتفت شسازه

س و توانتد متورد توجته قترار گیترد )بتیکلاند میهمچنان که بروی مطالعات پیشین مطرح ساوته

ثتال، م(. بترای 2013؛ فتايرهولم، ريچتارد و پتاللوس، 2009؛ چامبرل و همکتاران، 2013همکاران، 

هیجتانی ضتعیف و قستاوت بروی روابط و مشترکات اين صفات شتامل فقتدان همتدلی، مشتارکت 

افتته (. ايتن ي2014؛ پتاللوس، 2015؛ مِتدووي  و پترويت ، 2007هیجانی  است )کتاريش و بِکِتر، 

يت   و پیرامون ابعاد هیجانی در پژوهش حاضر نی  نشان داده شد همچنان که بیان شتد صتفات تار

انی و د مثبتت هیجتدر باورهای هیجانی منفی نمرات باالتری در مقايسته بتا ابعتا ديگرآزارشخصیت 

 تنظیم هیجانی داشتند. 

آمده استت؛ نیازمنتد  به دستهای وودگ ارشی های گ ارش شده در پژوهش حاضر از دادهيافته

آمتده از طريتق  بته دستتهای های وودگ ارشی را با ساير دادهباشد که مطالعات آينده دادهاين می

هتا مقايسته کترده و آنهتا را در مقیتاس های غیررسمی و همچنین مصتاحبهمانند گ ارش يیاب ارها

های جمعیتی مختلف بیازمايند. پژوهش حاضر بر روی جامعته دانشتجويان صتورت تر و نمونهب رگ

هتای های مشابهی از منظری تطبیقتی بتر روی گتروهگردد تا پژوهشپذيرفت. بنابراين پیشنهاد می

گانته با توجه به اينکه  صتفات سته صورت گیرد. همچنین ساالنب رگسنی ديگر شامل نوجوانان و 

شناوتی گوناگون مرتبط باشد، بنابراين، مطالعته ايتن ابعتاد تواند با ابعاد شخصیتی و روانتاري  می

های نظری و تجربی پیرامون صتفات شخصتیتی رسد در ايجاد و گسترش ديدگاهمختلف به نظر می

های شخصیتی سودمند باشتد. همچنتین يههای ديگر مانند رفتارهای اجتماعی و نظرتاري  با سازه
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بايد توجه داشت که پژوهش حاضر بر روی جمعیت بهنجار صورت گرفت؛ بنابراين در تعمیم نتتاي  

 . های جمعیتی و بالینی بايد جانف احتیاط را رعايت کردحاصل از آن به ساير گروه
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