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 چکیده

بررسی روابط  پژوهش حاضر هدف

همبستگی و ترسیم مدل تحلیل مسیر 

متغیرهای صفات تاریک بر هویت اخالقی و 

 بین شناخت اخالقی بود. به این منظور، از

بوعلی سینا  دانشگاه دانشجویان جامعه آماری

-گیری خوشهاساس نمونهنفر بر  421تعداد 

شدند. سپس  انتخاب ایای چند مرحله

گانه تاریک، هویت نامه صفات سهپرسش

-اخالقی و شناخت اخالقی بین شرکت

کنندگان پژوهش توزیع شد تا پاسخ دهند. 

آوری شده به منظور بررسی های جمعداده

های اهداف پژوهش، با استفاده از شاخص

ر و تی توصیفی، همبستگی، تحلیل مسی

نشان  قرار گرفتند. نتایج مستقل مورد تحلیل

رابطه مثبت معناداری بین داد که 

Abstract:  
The aim of this study was to 

investigate correlational relationship 

and draw the path analysis model of 

dark traits on moral identity and 

moral cognition. For this purpose, 

from the statistical population of the 

Bu Ali sina University students, 421 

were selected by using multistage 

cluster sampling. Then dark triad 

traits, moral identity and moral 

cognition questionnaires were 

distributed among research 

participants to respond. Collected 

data were analyzed by using 

descriptive and correlation 

indicators, path analysis and 

independent T test. Results indicated 

that there are a significant positive 

correlation between the 

machiavelism with moral identity 
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 مقدمه

ای از صفات نامطلوب به وجود آمده است که های اخیر، افزایش توجه نسبت به مجموعهدر سال

گانه تاریک (. صفات سه2015گیرند )آقابابایی و بانچینو، گانه تاریک مورد اشاره قرار میبه عنوان سه

اشاره دارد که مستقل اما مرتبط با  1های شخصیتی خودشیفته، ماکیاولیسم و سوسیوپاتبه سازه

 تواند در طوالنی مدت سازگارانه باشند(. این صفات می2002یکدیگر هستند )پائلوس و ویلیامز، 

(. خودشیفته اشاره 2013، بنتل و رُز؛ جانسون، لیون، 2012)جانسون، وبستر، اشمیت، لی و کریسل، 

نمایی خود، حس بزرگی از خود ارزشمندی، استحقاق، تسلط و برتری دارد )توینگ و کمپل، به بزرگ

ا وجوی هیجان، فقدان ندامت، اضطراب و فقدان همدلی، سوسیوپاتی ر(. تکانشگری، جست2003

کشی از دیگران در کننده بهره(. در نهایت، ماکیاولیسم بیان2002گردد )پائلوس و ویلیامز، شامل می

جهت منافع خود از طریق اتخاذ سبک بین فردی ناسازگارانه و همچنین رفتارهای برتری طلبانه، 

 (. 2006عدم صمیمت و سنگدلی است )جاکوویتز و اِگان، 

                                                           
1 .narcissism, Machiavellianism, psychopathy 

و هویت  با شناخت اخالقیماکیاولیسم 

بین صفت  .( وجود دارد>05/0Pاخالقی )

پیسکوپاتی با شناخت اخالقی و هویت 

اخالقی رابطه منفی معناداری به دست آمد 

(05/0P< همچنین .)یابی تحلیلالگوی مدل 

اثر مثبت صفت مسیر نشان دهنده 

ماکیاولیسم بر شناخت اخالقی و هویت 

اخالقی و همچنین صفت پیسکوپاتی اثر 

 بود.منفی بر شناخت اخالقی و هویت اخالقی 

نتایج نشان داد که بین دو گروه جنسیتی در 

. در این ابعاد تفاوت معناداری وجود ندارد

 مجموع، نتایج از این فرضیه حمایت کرد که

صفات تاریک موجب گرایشات منفی اخالقی 

 شود.در افراد با تمایالت پیسکوپاتیک می

صفات تاریک، هویت اخالقی،  های کلیدی:واژه

 شناخت اخالقی، تحلیل مسیر

and moral cognition (p<0.05). The 

negative correlation was obtined 

between psychopathic trait with 

moral identity and moral cognition 

(p<0.05). The path analysis also 

indicated the positive effect of 

machiavelism on moral identity and 

moral cognition, psychopathic   trait 

have negative effect on moral 

identity and moral cognition. Results 

not showed any difrences in research 

variabes in both gender. Overal, 

results supported this hepotesies that 

dark traits leads to abnormal moral 

tendencies in persons with 

psychopathic tendencies.. 

Key words:Dark traits, moral 

identity, moral cognition, path 

analysis   
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ت شخصیتی تاریک نقص در تجربه هیجان،  بیان شده است عامل اصلی مشترک در بین صفا

 (. پژوهش پیرامون روابط بین پیسکوپاتی و ابعاد هیجانی، از مدل2013)جانسون و همکاران، 

نامتجانس پیسکوپاتی بهره برده است. بر این اساس، پیسکوپاتی شامل دو زیر گروه است: پیسکوپاتی 

رحمی( و ن عاطفه بین فردی، جذابیت ظاهری و بیاولیه )شامل خودخواهی، سنگدلی، فقدا

، 1پیسکوپاتی ثانویه )شامل سبک زندگی و رفتارهای ضداجتماعی( )لونسون،کینل و فیتزپاتریک

ها همبسته است و افراد با نمرات باالی پیسکوپاتی (. پیسکوپاتی اولیه به طور منفی با هیجان1995

(. 2008دهند )مالترر و همکاران، ود نشان میهای خگرایش نزولی به سمت توجه به هیجان

پیسکوپاتی ثانویه به طور منفی با بهبود خلق مرتبط است و نمرات باال در پیسکوپاتی ثانویه منجر به 

ها را به عنوان شود. محققان، این یافتههای منفی میاطمینان کمتر نسبت تنظیم خلق و بهبود هیجان

دهد پیسکوپاتی ممکن است بنیانی از نقایص هیجانی باشد که می اند که نشانشواهدی بیان داشته

(. افراد با 1999، 2کند )پاتریک و النگعدم حساسیت نسبت به اطالعات هیجانی را ایجاد می

های منفی بیشتری پس از مشاهده محرک غمگین گزارش کردند، در پیسکوپاتی اولیه باال، هیجان

های منفی پس از مشاهده محرک خنثی نشان دادند )علی، یه هیجانحالی که افراد با پیسکوپاتی ثانو

(. صفت ماکیاولیسم به طور مثبت با تجربه عاطفه مثبت ناشی از 2009، 3پرازیک-آموریم و چامزو

؛ آستین، فرارلی، 2009های القاء کننده تجربه عاطفه منفی مرتبط است )علی و همکاران، محرک

تر صفات پیسکوپات و ماکیاولیسم، ارتباط خودشیفتگی با سطوح پایین(. همانند 2007، 4بلَک و مور

همدلی منجر به این دیدگاه گردیده است که صفت خودشیفته ممکن است به لحاظ هیجانی نسبت 

ها با استفاده از مدل (. فراتحلیل1991، 5گو باشد )واتسون و موریستفاوت و غیر پاسخبه دیگران بی

( نیز نشان داده است که خودشیفتگی به طور 1997، 6کرا  و کوستاپنج عاملی شخصیت )مک

؛ اتسیل، اسمیت و 1998، 7های منفی مرتبط است )دنیو و کوپرنیرومندی با شادی کمتر و هیجان

(. افراد با صفات ماکیاولیسم و پیسکوپات زندگی شاد چندانی ندارند و افراد با نمرات 2008، 8شولتز

خودشیفتگی اغلب  سطوح باالتر بهزیستی ذهنی به عنوان سازه هیجانی مثبت را گزارش باال در صفت 
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، 3؛ نِگ، چینگ و تام2015، 2؛ جانسون، باگمن، کارتر و پارکر2014، 1کنند )ایکن، چان و شورترمی

 (. 2014، 5؛ زاجنسکووسکی و کازانا2004، 4؛ شِدیکس، ریچ، گرج، کیماشیرو و روسبولت2014

های اخیر جلب به آنچه بیان گردید صفات شخصیتی تاریک توجه پژوهشی بسیاری در سالبا توجه 

ها گردیده است که نشان دهنده نقش ابعاد هیجانی مندی از پژوهشکرده و منجر به ایجاد شبکه نظام

(.  این صفات برای فرد و جامعه مضر بوده 2009در صفات تاریک شخصیتی است )علی و همکاران، 

ناپذیری، مصرف الکل، سیگار و مواد مرتبط هستند مایالت ضداجتماعی، پرخاشگری، توافقو با ت

؛ جونستون، 2002؛ پالوس و ویلیامر، 2010؛ جونز و پاولوس، 2005؛ لی و اشتون، 2001)کوالسکی، 

گانه خودشیفتگی، پیسکوپاتی و ماکیاولیسم به (. در پژوهش حاضر صفات سه2010کئوینز و توست، 

اند. های عمومی وجود دارند مورد توجه قرار گرفتهن صفات در سطح غیربالینی که در جمعیتعنوا

افراد با این صفات شخصیتی تاریک به واسطه عدم توافق، قساوت، نادرستی، دورویی و پرخاشگری 

ه شوند؛ آنها تمایل به زندگی استثمارگرایانه دارند تا زندگی همراه با دلسوزی و توجه بمشخص می

؛ پائلوس و 2015، 7؛ پابین، دی باکر و واندِبوسچ2013، 6منافع اجتماعی )فورهام، ریچارد و پائلوس

گانه تاریک بر ابعاد مختلفی تأثیرگذار هستند و با توجه به آنچه بیان شد صفات سه(. 2002ویلیامز، 

به ویژه شناخت اخالقی و رسد از عوامل اصلی مؤثر بر میزان برخورداری از ابعاد اخالقی و به نظر می

 هویت اخالقی است. 

تعریف هویت اخالقی دشوار است چه این سازه نقطه تالقی دو پیشینه غنی و بسیار انتزاعی یعنی 

هویت و اخالقی بودن است. در کل هویت اخالقی به اهمیت اخالقی بودن برای هویت شخص اطالق 

(. برخی ب2011الف؛ هاردی و کارلو، 2011و، ؛ هاردی و کارل2014هاردی، بین و اولسن، شود )می

اند. این شناختی را اتخاذ کرده-پردازی هویت اخالقی، روی آورد اجتماعینظران در مفهومصاحب

ها، ساختارها و فرایندهای کوشد انسجام شخصیت و تغییرپذیری آن را برحسب مکانیسمآورد میروی

شود آورد فرض میالف(. در این روی1999شودا، پردازش اطالعات اجتماعی تبیین کند )سرون و 

های های ذهنی برای پردازش اطالعات اجتماعی بسیار مهم است. این بازنماییسازی بازنماییفعال

ها، باورها های خود، دیگران، و رویدادهای آینده، هدفهای اجتماعی، بازنماییذهنی، دانش موقعیت
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گیرند و به اشکال رفتاری و راهبردهای تکلیف را دربرمیهای و انتظارات شخصی و دانش انتخاب

های مشابه ها و سازهها، هدفهای متنی، طرحها، طرحوارهها، پیش نمونهگوناگون به عنوان طرحواره

شناختی، هویت اخالقی شخص به عنوان یک ساختار  -شوند. از دیدگاه اجتماعیپردازی میمفهوم

های متنی رفتار در حافظه ذخیره ها و طرحوارهها، رگها، هدفهدانش پیچیده مشتمل بر ارزش

 (. 2009شود )آکینو، فریمن، رید، لیم و فلپس، می

های اخالقی صورت ای که در تعیین عوامل مؤثر بر مؤلفههای قابل مالحظهاما با وجود پیشرفت

-یت و شناختی افراد از هونقش ابعاد شخصیتی به ویژه ابعاد مرتبط با میزان برخوردارگرفته است، 

جه قرا های جنسیتی چندان مورد توهای اخالقی کمتر بررسی گردیده و از سویی دیگر نقش تفاوت

ای هنگرفته است هر چند برخی مطالعات به بررسی روابط متغیرهایی چون صفات شخصیتی، نگرش

 یار ناچیز و اندکین مطالعات بساند اما اهای زندگی در ارتباط با ابعاد اخالقی پرداختهمذهبی و سبک

این رو  از توجهی قرار گرفته است.تری چون صفات تاریک شخصیتی مورد کمبوده و نقش متغیر مهم

وجه زیادی های فردی در میزان هویت اخالقی و شناخت اخالقی تحیطه مهمی که در ارتباط با تفاوت

یتی، های شخصشخصیتی فراتر از سازه های تاریکهای اخیر به خود جذب کرده، سازهرا در سال

یتی بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر صفات تاریک شخص خلقی و هیجانی جاری است.

شده و  شامل ماکیاولیسم، خودشیفته و پسیکوپات در میزان هویت اخالقی و شناخت اخالقی تجربه

 های جنسیتی در این باره بود. نیز تفاوت

 

 روش پژوهش

ز نوع های توصیفی اها به طرححاضر با توجه به نوع متغیرهای و شیوه گردآوری داده پژوهش

ان دانشگاه های پژوهش از میان جامعه آماری دانشجویهمبستگی تعلق دارد. به منظور گردآوری داده

تخاب ای انای چند مرحلهگیری خوشهنفر بر اساس نمونه 421تعداد  1396بوعلی سینا در سال 

( به 79/1) 92/19( و پسران 87/1) 70/19میانگین و انحراف معیار سن دختران به ترتیب  شدند.

 دست آمد.

 ابزارهای پژوهش

ماده و سه زیرمقیاس است.  27گانه شامل مقیاس صفات سه :(SD3گانه تاریک کوتاه )سهمقیاس 

ارزیابی سه صفت  ماده است که به منظور 9نامه  نیز شامل هر یک از سه زیر مقیاس این پرسش

های این مقیاس بر اساس میزان روند. مادهشخصیتی ماکیاولیسم، خود شیفته و پسیکوپات به کار می

)کامالً  1ای های مقیاس از طریق طیف لیکرت پنج درجهکننده با سؤالموافقت یا مخالفت شرکت
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کنندگان مقیاس نمره ه تهیهشود. الزم به ذکر است کگذاری می)کامالً موافقم( نمره 5مخالفم( تا 

اند و به این منظور باید از نمرات استاندارد شده گانه تاریک مشخص نساختهبرش جهت صفات سه

و همچنین  74/0تا  68/0( دامنه ضرایب آلفای 2014بهره گرفت. در پژوهش جان و پائلوس )

مده است. پژوهشگران های این مقیاس به دست آبرای زیر مقیاس 40/0تا  22/0همبستگی درونی 

( اجرا کردند. اعتبارسنجی همتا نیز بر N=768این مقیاس را بر روی چندین نمونه جمعیتی وسیع )

ها ضرایب آلفای کرونباخ بین (. زیرمقیاس2014دانشجو صورت پذیرفت )جان و پائلوس،  65روی 

(. ضرایب باز آزمایی 2014 در نمونه اعتبار سنجی متقابل نشان دادند )جان و پائلوس، 80/0تا  70/0

های بررسی ویژگی (.2011گزارش شده است )پائلوس و جان،  84/0تا  77/0در بازه زمانی دو هفته 

های مطلوب این بود، ضرایب آلفای گانه تاریک در جامعه ایران بیانگر ویژگیسنجی مقیاس سهروان

 82/0و  71/0، 69/0ه ترتیب برابر با  های پسیکوپات، ماکیاولیسم و خودشیفتگی بکرونباخ زیرمقیاس

گزارش گردیده است  66/0و  73/0، 79/0به دست آمده است. همچنین ضرایب باز آزمایی برابر با 

 (.1395که نشان دهنده ثبات مطلوب این مقیاس است )امیری و یعقوبی ، 

نامه به منظور سنجش هویت اخالقی طراحی شده این پرسش :1(MIQ) پرسشنامه هویت اخالقی

ماده و در  8و  12خود اخالقی است که به ترتیب شامل و دارای دو خرده مقیاس صداقت اخالقی و 

( 1( تا کامالً مخالفم )9ای از کامالً موافقم )درجه 9ماده است که بر اساس طیف لیکرت  20مجموع 

نمونه جمعیتی بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است و نشان  نامه در دوشود. این پرسشگذاری مینمره

بازآزمون و روایی است، که صداقت اخالقی و خود اخالقی را  -دهنده همسانی درونی، پایایی آزمون

و دو خرده  91/0نامه سنجد. ضریب آلفای کل پرسشگیری سیاسی یا جنسیت میمستقل از جهت

به دست آمده است؛ که نشان دهنده  86/0و  89/0ترتیب مقیاس صداقت اخالقی و خود اخالقی به 

 (.2016، 3و رینولدز 2نامه است )بِلکسنجی مطلوب این پرسشهای روانویژگی

-نامه به منظور سنجش شناخت اخالقی و نگرشاین پرسش :4(MFDAمقیاس شناخت اخالقی )

بر  گذاری معکوس است ونمرههای آن دارای و برخی مادهماده است  20و شامل های طراحی شده 

شوند. ضریب گذاری می( نمره1( تا کامالً مخالفم )9ای از کامالً موافقم )درجه 9اساس طیف لیکرت 

سنجی مطلوب این های روانبه دست آمده است؛ که نشان دهنده ویژگی 98/0نامه آلفای کل پرسش

 (.2013، 6و الندی 5نامه است )پیزاپرسش

 روش اجرا

                                                           
1 . Moral Identity Questionnaire 

2. Black 

3. Reynolds 

4 . Morality Founded on Divine Authority scale 

5 . Piazza 

6 . Landy 
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ور کنندگان نهایی تحقیق حضگر در بین شرکتهای پژوهش، پژوهشمنظور گردآوری دادهبه 

نیز  و قی، پرسشنامه هویت اخالنامه صفات تاریک کوتاهیافته و پس از توضیح فرایند اجرا، پرسش

دآوری ها توزیع نمود تا پاسخ دهند، در حین گرکنندهبین شرکت رانامه شناخت اخالقی پرسش

ادفی دهی تصگویی به موارد ابهامی از پاسخپژوهشگر حضوری فعال داشت تا ضمن پاسخها داده

های توصیفی آماره و SPSS-22های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار جلوگیری نماید. داده

ورد تجزیه و م 8.8مانند میانگین و انحراف استاندارد و تحلیل مسیر از طریق نرم افزار لیزرل نسخه 

 .حلیل قرار گرفتندت

 یافته ها

علوم  های ادبیات ورشته های مختلفنفر از دانشجویان رشته 421کنندگان پژوهش حاضر شرکت

گان میزان کننداز مجموع شرکتبودند.  اقتصاد و علوم اجتماعی و فنی مهندسیانسانی، علوم پایه، 

ند. از این ( بود%6/7نفر ) 32باالتر  (، مقطع ارشد و %4/92نفر ) 389دانشجویان مقطع کارشناسی 

ماره شدر جدول  ( پسر بودند.%9/40نفر ) 172( و %1/59کنندگان دختر )نفر از شرکت 249میان 

 ناخت اخالقیهویت اخالقی و ش، گانه تاریکصفات سهبه ترتیب میانگین و انحراف معیار متغیرهای  1

  درج گردیده است. 

 قیهویت اخالقی و شناخت اخال، گانه تاریکیار صفات سه: میانگین و انحراف مع1جدول 

 کل  دختر پسر متغیر

 M    (SD) M    (SD) M    (SD) 

 32/31( 99/3) 28/31( 12/4) 35/31( 90/3) ماکیاولیسم

 14/30( 14/4) 82/29( 37/4) 36/30( 97/3) خودشیفته

 61/26( 93/3) 86/26( 00/4) 44/26( 88/3) پسیکوپات

 95/39( 84/6) 28/39( 81/6) 41/40( 83/6) صداقت اخالقی 

 87/37( 16/6) 66/37( 11/6) 01/38( 20/6) خود اخالقی

 14/72( 12/11) 30/71( 95/10) 72/72( 22/11) شناخت اخالقی

 

ستگی میان پیش از تعیین و ارائه مدل علی و استفاده از تحلیل مسیر، الزم است تا ماتریس همب

ای در بر دارنده ماتریس همبستگی بین متغیره 2متغیرهای پژوهش محاسبه شود. جدول شماره 

 پژوهش است. 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول

 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      1 ماکیاولیسم

     1 43/0** خودشیفته
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    1 44/0** 48/0** پسیکوپات

صداقت 

 اخالقی 

*12/0 04/0 **17/0- 1   

  1 37/0** -05/0 08/0 13/0** خود اخالقی

شناخت 

 اخالقی

**18/0 09/0 *12/0- **92/0 **54/0 1 

    **= P<0. 01    *= P<0.05 
های صفات تاریک نشان دهنده وجود روابط معنادار بین متغیر مؤلفه 2نتایج جدول شماره 

 است. به طوری که رابطه مثبت معناداری بین صفت هویت اخالقی و شناخت اخالقیشخصیتی، 

با  ( و همچنین همبستگی مثبت معناداری بین این صفت>01/0Pبا شناخت اخالقی )ماکیاولیسم 

ت بین صف .( به دست آمد>05/0Pخالقی شامل صداقت اخالقی و خود اخالقی )دو مؤلفه هویت ا

این  (>05/0Pپیسکوپاتی از صفات تاریک با شناخت اخالقی رابطه منفی معناداری به دست آمد )

داقت اخالقی رابطه در ارتباط با دو مؤلفه هویت اخالقی نیز به دست آمد که در ارتباط با مؤلفه ص

تغیرها، به منظور (. با توجه به معنادار بودن تعدادی از روابط بین م>01/0Pشان داد)رابطه معناداری ن

آزمون مدل شناخت و هویت اخالقی از طریق متغیرهای صفات تاریک شخصیتی )ماکیاولیسم، 

اصلی به  نتایج آزمون فرضیه 1خودشیفته و پسیکوپات( از تحلیل مسیر استفاده شد. نمودار مسیر 

ین متغیرهای دهد. این نمودار نمایانگر ضرایب مسیر در رابطه عِلی بیر، را نشان میروش تحلیل مس

های آنها است. همچنین مقادیر اثرات مستقیم متغیرهای صفات تاریک شخصیتی با پژوهش و مؤلفه

 مشاهده کرد.  3توان در جدول شماره شناخت و هویت اخالقی در مدل تحلیل مسیر را می

 
 مسیر رابطه صفات تاریک با شناخت و هویت اخالقی : نمودار2شکل 
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 : مقادیر ضرایب اثر مستقیم صفات تاریک با شناخت و هویت اخالقی3جدول

ضریب  اثرات مستقیم

 مسیر

مقدار 
t 

سطح 

 معناداری

اثرات 

 مستقیم

ضریب 

 مسیر

مقدار 
t 

سطح 

 معناداری

ماکیاولیسیم بر 

شناخت 

 اخالقی

28/0 06/5 P<0/05  بر خودشیفته

 هویت اخالقی

09/0 67/1 P>0/05 

ماکیاولیسیم بر 

 هویت اخالقی

25/0 55/4 P<0/05  پسیکوپات بر

شناخت 

 اخالقی

30/0- 37/5- P<0/05 

خودشیفته بر 

شناخت 

 اخالقی

10/0 94/1 P>0/05  پسیکوپات بر

 هویت اخالقی

30/0- 35/5- P<0/05 

 

دهد صفت تاریک ماکیاولیسم اثر مثبت مینشان  3و جدول شماره  2طور که نمودار مسیر همان

بر شناخت اخالقی و هویت اخالقی دارد. همچنین صفت پیسکوپاتی اثری منفی بر شناخت اخالقی 

و هویت اخالقی دارد. اما در صفت خودشیفته هیچ نوع رابطه معناداری یافت نشد. با توجه به معنادار 

شود. باید در و هویت اخالقی این مدل تائید میبودن اکثر مسیرهای صفات تاریک و شناخت اخالقی 

معیار سنجش معناداری روابط مستقیم در تحلیل مسیر است و این مقدار  Tنظر داشت که شاخص 

دهد. همچنان که باشد روابط معنادار را نشان می 96/1تر و مساوی قدر مطلق در صورتی که بزرگ

بت بر ابعاد اخالق دارد و پسیکوپات دارای اثر منفی دهد ماکیاولیسم اثری مثنشان می 3نتایج جدول 

های برازندگی مدل استفاده شد که نتایج آن و معناداری است. جهت بررسی مدل نهایی از شاخص

های برازش شود. تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل سه طبقه از شاخصدر ادامه مشاهده می

های برازش مطلق مانند ( شاخص1(: )2003رمینه/انگل و همکاران، ؛ ش2006مدل را ارائه داد )براون، 

های ( شاخص2، )1(SRMRی استاندارد باقی مانده مجذور میانگین )خی و ریشه مجذور شاخص

برازندگی  ( شاخص3و ) 2(RMSEAتقریب ) مجذورات ی خطای میانگینبرازش ایجاز مانند ریشه

های برازش مختلف اختالف نظر وجود دارد برای شاخص . درباره نمرات برش دقیق3(CFIتطبیقی )

؛ تاباچینگ 1999؛ هو و بنتلر، 2009؛ هایر و همکاران، 2003؛ شرمینه/انگل و همکاران، 2006)براون، 

، و نیکویی 5(RFI، برازندگی نسبی )4(NFIهای برازندگی هنجارشده )(. شاخص2007و فیدل، 

                                                           
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) 



 
 1398، پاییز 30، شماره هشتمژوهشی روان سنجی، دوره پ -فصلنامه علمی                                     54

شد بیانگر برازش مطلوب الگو است. در پژوهش حاضر از هر چقدر نزدیک به یک با 1(GFIبرازش )

نشان دهنده برازش  SRMR 08.>معتبرترین نمرات برش برای ارزیابی برازش مدل استفاده شد. 

است مدل رد  SRMR 10.<نشان دهنده برازش قابل قبول و زمانی که  SRMR<.10مطلوب و 

 RMSEAن دهنده مدل خوب، نشا RMSEA≤.8(. ارزش شاخص 1999شود )هو و بنتلر، می

نشان دهنده برازش خوب  CFI≥.95. نشان دهنده مدل قابل قبول است. در نهایت 10. و 08بین 

نسبت به اندازه نمونه حساس است، از همین  2X(. به دلیل اینکه آماره 1999مدل است )هو و بنتلر، 

( برای ارزیابی برازش کلی مدل محاسبه گردید. میزان df/2Xهمراه با درجه آزادی ) 2Xرو میزان 

2df</2X  نشان دهنده برازش خوب مدل و میزانdf/2X  نشان دهنده برازش قابل قبول  3پیرامون

بوده و بنابراین نشان دهنده برازش مطلوب  2بود که پیرامون  36.2برابر  df/2Xمدل است. میزان 

نشان دهنده برازش مطلوب مدل بود و  SRMR=.05ی برازندگ مدل است. عالوه بر این شاخص

های برازش خوب مدل را نشان داد. شاخص RMSEA=.06و  CFI=.92های برازش شاخص

توان نتیجه گرفت فرضیه های پژوهشی است، میبرازندگی نشان دهنده برازش مطلوب مدل با داده

های جنسی در متغیرهای از آزمون شود. در ادامه جهت بررسی تفاوتپژوهشی در این مدل تائید می

 درج گردیده است.   4تی مستقل استفاده گردید. که نتایج آن در جدول

 

 : نتایج آزمون تی مستقل مقایسه متغیرهای پژوهش در دو جنسیت 4جدول

-تفاوت میانگین DF ارزش آزمون متغیر

 ها

خطای 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

 855/0 39/0 072/0 419 18/0 ماکیاولیسم

 189/0 41/0 53/0 419 31/1 خودشیفته

 288/0 39/0 -41/0 419 -06/1 پسیکوپات

 095/0 67/0 13/1 419 67/1 صداقت اخالقی 

 570/0 61/0 34/0 419 56/0 خود اخالقی

 198/0 10/1 41/1 419 28/1 شناخت اخالقی

 

ناخت هویت اخالقی و ش نتایج جدول شماره جدول پیرامون مقایسه دو جنسیت در صفات تاریک،

  اخالقی نشان داد که بین دو گروه جنسیتی در این ابعاد تفاوت معناداری وجود ندارد

 

 بحث و نتیجه گیری

                                                           
1 . Goodness of Fit Index (GFI) 
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گانه تاریک شخصیت با ابعاد شناخت هدف پژوهش حاضر روشن ساختن روابط بین صفات سه

گانه تاریک و ابعاد ههای جنسیتی در صفات ساخالقی و هویت اخالقی و نیز بررسی نقش تفاوت

داد که رابطه  صفات تاریک و ابعاد اخالقی نشان اخالقی بود. در همین راستا بررسی  نتایج همبستگی

صداقت  ومثبت معناداری بین صفت ماکیاولیسم با دو مؤلفه منفی هویت اخالقی شامل خود اخالقی 

ویت هبطه منفی معناداری با اخالقی وجود دارد؛ همچنین نشان داده شده که صفت پسیکوپات را

 اخالقی و شناخت اخالقی دارد که این روابط در قالب تحلیل مسیر نیز تائید شد. 

کاری، قساوت، نادرستی، فقدان احساس گناه، صفت پسیکوپاتی شامل جذابیت سطحی، فریب

گویی، گیری از دیگران، دروغسطحی بودن عاطفی، تحریک جویی و رفتارهای ضداجتماعی شامل بهره

(. رابطه بین هویت اخالقی و پسیکوپاتی بسیار نیرومند بود. 2003تقلب و ترک روابط است )هاری، 

دهد که هویت اخالقی ممکن است عامل مهمی در بررسی این موضوع باشد که چرا این نشان می

لفات اخالقی رسد باال بودن میزان تخکنند. به نظر میافراد پسیکوپات به طور غیر اخالقی رفتار می

شود در افراد با صفات شخصیتی پیسکوپاتی ناشی از نقص هیجانی در این افراد باشد که منجر می

دهد قادر به درک هیجان و احساسات دیگران نباشند. این یافته همسو با دیدگاهی است که نشان می

راز و درک اطالعات افراد با نمرات باال پیسکوپاتی، گرایش بیشتری به سمت نشان دادن نقص در اب

-هیجانی دارند. تحقیقات ژنتیک رفتاری پیرامون این روابط نشان داده است که تقریباً تمام همبستگی

های محیطی غیرمشترک های معنادار در این موارد، قابل اسناد به عامل ژنتیکی مشترک و عامل

های های مرتبط با تواناییهستند. بدین معنا که این نتایج نشان دهنده همپوشی قابل توجه در ژن

کنند که بینی میهای نظری گوناگون، محققان پیشگانه تاریک است. از دیدگاههیجانی و صفات سه

شناسان تکاملی این صفت تاریک باید دارای نقایص هیجانی باشند. با این حال، به طور  غالب روان

شناختی هستند و نیازمند درمان. تاً آسیبگانه تاریک ضرورکنند که صفات سهگیری را نمیاین نتیجه

های منسجم و های فردی بازنمایی کننده سیستمکند که تفاوتدر عوض دیدگاه تکاملی بیان می

(. به نظر 2012سازد )جانسون و همکاران، هماهنگی است که تعقیب اهداف انطباقی را تسهیل می

یجانی، نشان دهنده همین باشد. بدین معنا گانه تاریک و نقایص هرسد که روابط بین صفات سهمی

های خود با دیگران که داشتن سطوح پایین همدلی، توانایی یا انگیزه اندک برای ارتباط دادن هیجان

آمیزی باشد که در قالب صفات ها، تسهیل کننده راهبردهای اجتماعی خصومتو پرداختن به هیجان

گانه تاریک ممکن است گیری بیرونی افراد با صفات سههتاند. در واقع جگانه تاریک گنجانده شدهسه

گانه تاریک به ویژه پیسکوپاتی باال هستند، زمان اندکی نشان دهنده این باشد که آنهایی که در سه

را صرف توجه به دنیای درونی خود کرده و در عوض بیشتر بر روی چیزی که از دنیایی بیرونی به 

. به عبارت دیگر، صرف زمان زیاد برای نگران بودن درباره احساسات اندآورند تمرکز کردهدست می

خود یا دیگران ممکن است مانعی برای فرد در تعقیب راهبردهای سریع زندگی باشد که در صفات 

(. 2011دونالد، دونهلن و ناوارت، ؛ مک2012گانه تاریک گنجانده شده است )جانسون و همکاران، سه
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ات تاریک شخصیتی به دنبال تحقق اهداف و تمایالت خودمحورانه خود بوده و بنابراین افراد با صف

مندی از دیگران در راستای منافع خود در نتیجه توجهی به دیگران نداشته و صرفًا در جهت بهره

های خود و دیگران در تضاد قرار دارد )پتردیس ای که با توانایی درک و تنظیم هیجانهستند ویژگی

تواند تبیین کننده نقص در ( و می2009؛ برانیکت و همکاران، 1993ب؛  کارول، 2007و همکاران، 

 ابعاد اخالقی و به ویژه هویت اخالقی در افراد با تمایالت پسیکوپاتیک باشد.  

ازمند های خود گزارشی به دست آمده است؛ نیهای گزارش شده در پژوهش حاضر از دادهیافته

ه از طریق های به دست آمدهای خودگزارشی را با سایر دادهینده دادهباشد که مطالعات آاین می

تر قیاس بزرگمها مقایسه کرده و آنها را در های غیررسمی و همچنین مصاحبهابزارهایی مانند گزارش

رفت. های جمعیتی مختلف بیازمایند. پژوهش حاضر بر روی جامعه دانشجویان صورت پذیو نمونه

ی دیگر های سنهای مشابهی از منظری تطبیقی بر روی گروهگردد تا پژوهشمیبنابراین پیشنهاد 

تواند گانه تاریک میساالن صورت گیرد. همچنین با توجه به اینکه  صفات سهشامل نوجوانان و بزرگ

ختلف به نظر شناختی گوناگون مرتبط باشد، بنابراین، مطالعه این ابعاد مبا ابعاد شخصیتی و روان

های ازههای نظری و تجربی پیرامون صفات شخصیتی تاریک با سدر ایجاد و گسترش دیدگاه رسدمی

اشت که های شخصیتی سودمند باشد. همچنین باید توجه ددیگر مانند رفتارهای اجتماعی و نظریه

ه سایر پژوهش حاضر بر روی جمعیت بهنجار صورت گرفت؛ بنابراین در تعمیم نتایج حاصل از آن ب

 ای جمعیتی و بالینی باید جانب احتیاط را رعایت کرد. هگروه
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