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Abstract 
 
Introduction: Suicidal and self-harm behaviors are among the topics that have long been considered by 

clinical psychologists. 

Aim: The present study aimed to compare suicidal and self-harm behaviors and the guilt and shame 

proneness among individuals with the "dark tetrad personality traits" and the "vulnerable dark triad" 

Method: The present cross-sectional study is a type of structural equation modeling that has been 

conducted using a large sample. The statistical population in the "general population" consists of all 

young people aged 18-40 in Tehran. The "clinical population" also included all people with suicidal and 

self-harm behaviors of the same age range. A total of 1876 people were included in the present analysis 

among which 1696 individuals were selected for the general population using online surveys and 180 

ones in purposive sampling for the clinical population from psychiatric hospitals, and prisons located in 

Tehran. The research tools in the present study included the Short Dark Tetrad (SD4), Scales for 

vulnerable dark personality traits, the Guilt and Shame Proneness Scale (GASP), the Self-Harm Inventory 

(SHI) and Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R). Data were analyzed by SPSS-26 and 

AMOS-24 using a comparison of path coefficients and invariance Testing. 

Results: The findings indicated that only a statistically significant difference observed between the dark 

tetrad of personality traits and the vulnerable dark triad was self-harm behaviors (not Suicidal Behaviors) 

(P<0.001, t=6.603, ∆β=0.13). Also, people with vulnerable dark triad possessed more pathological shame 

(P<0.001, t=7.346, β=0.21) compared to those with dark tetrad of personality traits. 

Conclusion: It can be concluded that the vulnerable dark triad (Factor 2 psychopathy, vulnerable 

narcissism and BPD) is associated with an increasingly greater risk of self-harm behaviors and 

pathological shame compared to a dark tetrad of personality (Sadism, Psychopathy, Machiavellianism and 

Narcissism). 

Keywords: Dark tetrad of personality traits, Vulnerable dark triad, Guilt and shame proneness, Suicide, 

Self-harming behaviors 
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 چکیده

 مورد توجه ربازیاز دهستند که  یموضوعات از جمله ظرفیت شرم و احساس گناه خودکشی گرایانه و و رسان بیخودآس یرفتارها :مقدمه

 .روانشناسان بالینی بوده است

افراد با  انیشرم و احساس گناه در م تیرسان و ظرف بیخودآس یرفتارها ،گرایانه خودکشیهای رفتار یمقایسه هدف باحاضر  پژوهش :هدف

  .انجام شد «تیشخصتاریک  ریپذبیگانه آسسه» و افراد با «تیشخص کیصفات چهارگانه تار»

ساله شهر تهران  04تا  11کلیه جوانان  شامل« جمعیت عمومی»در بخش جامعه آماری  .است معادالت ساختاریاز نوع مطالعات  این پژوهش :روش

با استفاده از  ، در بخش عمومیبود کلیه افراد دارای رفتارهای خودکشی گرایانه و خودآسیب رسان در همان بازه سنیشامل نیز « بالینی»و در بخش 

 نفر و 114 های شهر تهرانزندان های روانپزشکی ومیان بیمارستان از به شکل حضوری در بخش بالینی نیز و نفر 1161گیری آنالین روش نمونه

-های سهسمقیا ،(SD-4) تیچهارگانه کوتاه شخص اسیمقشامل  ابزارهای پژوهش. در تحلیل وارد شد آوری وجمع نفر 1101مجموعاً اطالعات 

پرسشنامه و  (SHI) نیز بیپرسشنامه خودآس،  (GASP) ماحساس گناه و شر یتجربه تیظرف اسیمق ،پذیر تاریک شخصیتگانه صفات آسیب

و با  30نسخه  AMOSو  31نسخه   SPSSهایافزارنرم با استفاده ازآمده بدست های  داده .بود ((SBQ-Rه تجدیدنظرشد -رفتارهای خودکشی

 .مسیر و آزمون تغییر ناپذیری تجزیه و تحلیل شدند ز مقایسه ضرایباستفاده ا

پذیر تاریک شخصیت بر رفتارهای ی آسیبگانهبه لحاظ آماری تفاوت معنادار بین صفات تاریک شخصیت و سه که ها نشان دادیافته :ها یافته

پذیر تاریک شخصیت شرم ی آسیبگانهسه افراد با مچنینو ه وجود داشت (نه خودکشی)و  (=441/4P< ،142/1t= ،12/4∆β) رسانآسیب خود

 .شتنداز افراد با صفات تاریک شخصیت دا (=441/4P< ،201/0t= ،31/4∆β) بیمارگونه بیشتری

فاکتور دو جامعه ستیزی، خودشیفتگی آسیب پذیر و اختالل )شخصیت  تاریک پذیرآسیبگانه سهصفات  نتیجه گرفت کهتوان می :گیری یجهنت

با خطر بیشتر گرایش به رفتارهای  (سادیسم، جامعه ستیزی، ماکیاولیانیسم و خودشیفتگی) تاریکچهارگانه در مقایسه با صفات ( خصیت مرزیش

 .خودآسیب رسان و تجربه شرم بیمارگونه همراه است

اس گناه، خودکشی، رفتار خودآسیب ، ظرفیت شرم و احسشخصیت تاریک پذیرگانه آسیب، سهشخصیت صفات چهارگانه تاریک :هاکلیدواژه

 رسان
 

 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق تمامی
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 مقدمه

تبدیل به یکی از  1در طول سی سال گذشته خودکشی

ترین دالیل مرگ و میر در سرتاسر دنیا شده است به شایع

میزان مرگ و میرهای ناشی از  3412عنوان مثال در سال 

نفر گزارش شده است  011444ر سرتاسر دنیا خودکشی د

عالوه بر خودکشی  (.3416 ،3سازمان بهداشت جهانی)

گرایانه، رفتارهای خودآسیب  رفتارهای غیر خودکشی

. ای دارندنیز در سرتاسر دنیا شیوع گسترده 2رسانی عمدی

 (3416) 0به عنوان مثال پژوهش فراتحلیل لیم و همکاران

ی عمر جهانی و دوازده ماههکه به بررسی شیوع طول 

رفتارهای خودآسیب رسان اعم از رفتارهای خودکشی 

تا  1616های گرایانه و غیر خودکشی گرایانه در میان سال

پرداخته بودند یکی از مطالعات قابل توجه در این  3411

 .حوزه است

ها نشان داد که شیوع اقدام به در این مطالعه یافته

درصد، افکار  6/6 2خودکشیدرصد، برنامه  1 خودکشی

درصد، رفتارهای خودآسیب رسان غیر  33 1خودکشی

درصد، خودآسیب رسانی  1/33خودکشی گرایانه 

در مطالعات داخلی نیز شیوع . درصد بود 0/12  0عمدی

های مختلف رفتارهای خودآسیب رسان در میان گروه

میرزاییان ، ؛ ایزکیان1263پیوسته گر، )گزارش شده است 

هایی خصوص اینکه چه مکانیسم در (1260، نیانو حسی

های شوند پژوهشسبب گرایش افراد به این رفتارها می

شخصیت هم در این میان  .متعددی صورت گرفته است

وجه اختالل گونه آن و هم در سطح صفات و  در

                                                           
1- Suicide 
2- World Health Organization 
3- Deliberate self-harm 
4- Lim KS & et al 
5- Suicidal plan 
6- Suicidal ideation 
7- Self-harming Behaviors 

های شخصیتی با پیامدهای رفتاری و سالمتی متعددی  رگه

 .همراه است

یقات روانشناسی در مورد صفات های اخیر تحقدر دهه

شخصیت به برخی صفات آزارنده اجتماعی معطوف شده 

یکی از . کنندبالینی عمل می است که در سطح زیر

سه گانه تاریک »مهمترین اشکال این گونه صفات 

است که مورد توجه روانشناسان قرار گرفته « 1شخصیت

سه های مولفه(. 3410 ،6گیامارکو و ورنون ،وسلکا)است 

 14گانه تاریک شخصیت که توسط پالهوس و ویلیامز

، 11اند؛ عبارتند از خودشیفتگیمفهوم سازی شده( 3443)

را  که اشکال مختلف آن 12و جامعه ستیزی 13ماکیاولیسم

اخیراً  .توان مشاهده نمودعادی نیز می در سطح جمعیت

و  به دالیل روش شناختی (3434) 10پالهوس و همکاران

به این  تحقیقاتی سادیسم زیر بالینی رامتاثر از شواهد 

سادیسم به عنوان یک مولفه با . نمودند صفات اضافه

-ساختار متمایز که ابعاد متفاوتی از صفات تاریک را می

سنجد مطرح است چرا که در آن آسیب زدن به دیگران 

به ؛ 3441 ،12نل)واجد یک لذت درونی برای افراد است 

و همچنین واجد ( 3434 نقل از پالهوس و همکاران،

ست ا های مفهومی سردی و همدلی پایین نیزویژگی

به همین دلیل در کنار سایر صفات ( 3410پالهوس، )

خودشیفتگی، سایکوپاتی و  تاریک شخصیت

ماکیاولیانیسم به عنوان مولفه چهارم و در مقیاسی با عنوان 

 .مطرح شد« 11فرم کوتاه چهارگانه تاریک»

                                                           
8- Dark Triad of personality (DT) 
9- Veselka L, Giammarco EA & Vernon PA 
10- Paulhus DL, Williams KM 
11- Narcissism 
12- Machiavellianism 
13- Psychopathy 
14- Paulhus DL, Buckels EE, Trapnell PD & Jones DN  
15- The Short Dark Tetrad (SD4) 
16- Nell 



 ...ر شرم و احساس گناه د تیرسان و ظرف بیخودآس یهارفتار ،ی رفتار خودکشیمقایسه     16

11-23، 1041، 1م، شماره نهپزشکی شناخت، سال مجله روانشناسی و روان  

تواند جزو پیامدهای می نرفتارهای خودآسیب رسا

 1هاروپ و همکاران)صفات تاریک شخصیت باشد 

، ، دایرمیلراما  .(3410 ،3اودل و زیگلر ،المل؛ 3410،

در پژوهشی خالقانه یک ( 3414) 2جنتایل و همکاران

سه »ی تاریک شخصیت را تحت عنوان سه گانه تیپ نو از

 .را مطرح نمودند« 0پذیر تاریک شخصیتی آسیبگانه

ی دوم توان از یک سه گانهکه می ها در نتیجه گرفتندآن

های فاکتور که با ویژگی ن گفت؛ سه گانه شخصیتیسخ

اختالل پذیر و خودشیفتگی آسیب، دو سایکوپاتی

 ها این ایده را مطرحآن .شودشخصیت مرزی مشخص می

ی اصلی در سه گانه 2ی تاریکیاگر واژه»کردند که 

فاده از رویکردهای مخالفت تاریک شخصیت به است

 1سبک بین فردی خودمحورانه  و 0، فریبکارانه1جویانه

با  «پذیر تاریک شخصیتسه گانه آسیب»در « اشاره دارد

صفات »های شخصیتی تاریک و ترکیبی از ویژگی

به این معنا که در »رو به رو هستیم « 6پذیر هیجانیآسیب

لفت های مخااین سبک شخصیتی ترکیبی از ویژگی

های ، هیجان14ی بین فردی و بد تنظیمی هیجانیجویانه

شکل همزمان در  به( 11های نوروتیک باالترحالت) منفی

به همین دلیل نتیجه گرفتند که . «افراد وجود دارد

) آشفتگی و بدتنظیمی هیجانات در این تیپ شخصیتی 

تواند می( شخصیتتاریک پذیر ی آسیبسه گانه

رای سالمت روان داشته باشد و با تری بپیامدهای منفی

 . باشداختالالت درونی ساز بیشتری همراه 

                                                           
1- Harrop TM, Preston OC, Khazem LR & et al 
2- Lammle L, Oedl C &  Ziegler M 
3- Miller, Dir, Gentile & et al 
4- Vulnerable dark triad )VDT( 
5- Darkness 
6- Antagonism 
7- Dishonest 
8- Egocentric interpersonal styles 
9- Emotionally vulnerable traits 
10- Emotional dysregulation 
11- High Neuroticism 

این در حالی است که نوع اصلی و کالسیک صفات 

های بین فردی تاریک شخصیت فقط در برگیرنده سبک

پذیر این سبک های آسیبناسازگار است و جنبه

به همین  .شخصیتی چندان مورد توجه قرار نگرفته است

لیل محدودیت تعداد مطالعات مشخص نیست دلیل به د

پذیر شخصیت به نسبت صفات که آیا صفات آسیب

تاریک شخصیت خطر بیشتری برای مشارکت در 

از سوی دیگر  رفتارهای خودآسیب رسان به همراه دارد؟

در ارتباط با رفتارهای خودآسیب رسان و خودکشی نقش 

ه شده شرم و احساس گناه نیز برجست 13های اخالقیهیجان

-رخ می12ها در پاسخ به ارزیابی خوداین هیجان .است

 (.3443 ،10تانگنی و دیرینگ)دهند 

است که شامل  12ی عاطفی شناختیشرم یک سازه

ها این قضاوت. ی خود استهای منفی دربارهقضاوت

-ی برداشتفراگیر و نامطلوب بوده و ارزیابی دربرگیرنده

چو )ورد خود است مو نامطلوب در  11بد، ناقص های ذاتاً

در ( 3411 ،10و همکاران ؛ بالیسین3411 همکاران، و

گناه بر رفتار فرد متمرکز است و  حالی که احساس

تانگنی و )های منفی بیشتر معطوف به رفتار است ارزیابی

 11در این راستا کوهن و همکاران (3443 دیرینگ،

ابزاری طراحی کردند که هم وجوه هیجانی و  (3411)

گیرد و بر می ی شرم و گناه را دررفیت تجربهرفتاری ظ

های شخصی هم نحوه تجربه این هیجانات در موقعیت

ها ابتدا آن. را بررسی کند( شرم)و عمومی ( احساس گناه)

اند به جای کنند که ابزاری که طراحی کردهتصریح می

بررسی حاالت هیجانی شرم و گناه در یک لحظه 

                                                           
12- Moral emotions 
13- Evaluation of the self  
14- Tangney JP & Dearing RL 
15- Cognitive affective 
16- Flawed 
17- Blythin SPM 
18- Cohen TR, Wolf ST, Panter AT & Insko CA 
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ی تجربه این دو هیجان و به بررسی صفات هیجان مشخص؛

در این . پردازندبارتی ظرفیت تجربه شرم و گناه میبه ع

ها احساس گناه در واکنش به خطاها و رویکرد، آن

کنند که دارای دو ها را به این صورت بررسی میشکست

های فردی در موقعیت« جبران»و « ارزیابی منفی رفتار»بعد 

« خودارزیابی منفی»بعد  است و احساس شرم نیز دارای دو

مجموعه تحقیقاتی که با این ابزار . است« گیریکناره»و 

احساس گناه از احساس دهد که انجام شده است نشان می

تر است چرا که احساس گناه تر و سازگارانهشرم انطباقی

شود افراد برای جبران رفتارهای اشتباه خود باعث می

-باعث می کاری انجام دهند در حالی که احساس شرم

شود افراد از پذیرش عواقب رفتار خود پرهیز کنند و با 

تانگنی و دیرینگ، )گیری با آن رو به رو شوند کناره

3443.) 

در پژوهش حاضر و همسو با نتایج مطالعات آماری در اما 

خودارزیابی »و « جبران»،  « ارزیابی منفی رفتار»این زمینه 

گناه سالم مطرح به عنوان ظرفیت شرم و احساس « منفی

چرا که در خدمت اهداف عملکردی و محافظتی اند شده

 ،1لیکل و همکاران ؛3411کوهن و همکاران، ) هستند

به « گیریکناره»و  (3412 ،3استوینگ و همکاران ؛3410

مطرح است دلیل این تفکیک  به عنوان شرم بیمارگونه

ی نحوه»عالوه بر توجه به تجربه شرم به  این است که 

نیز باید توجه کرد، چرا که این موضوع « اری با شرمسازگ

ماه )گذارد تاثیرات بسیار قابل توجهی بر عملکرد افراد می

 2، در این راستا ناتانسون(3411، نگیو هاسک نی، ملویتن

به عنوان  «گیریکناره»این ایده را مطرح کرد که ( 1663)

مطرح « 0استراتژی درونی ساز سازگاری با شرم»یک 

                                                           
1- Lickel B & et al. 
2- Stuewig J & et al 
3- Nathanson 
4- Internalizing shame coping scripts 

تری برای سالمت روان به همراه و پیامدهای منفی است

  2، لنون و پیلوسالیسونو این موضوع در مطالعه ی  دارد

در پیشینه پژوش چندین . نیز نشان داده شده است (3441)

اساسی وجود دارد که ضرورت پژوهش حاضر را  ءخال

پذیر کند، ابتدا اینکه سه گانه ی آسیبنمایان می

است و تعداد مطالعات در مورد  شخصیت یک سازه نو

آن در مطالعات بین المللی بسیار محدود و انگشت شمار 

است و اثرات آن بر پیامدهای رفتاری چندان واضح 

های آن با صفات نیست و مشخص نیست تفاوت

بینی پیامدهای کالسیک تاریک شخصیت در پیش

رفتاری مانند رفتارهای خودکشی گرایانه و خودآسیب 

مشخص نیست که  چیست؟ از سوی دیگر رسان در

پذیر شخصیت چگونه با ظرفیت صفات تاریک و آسیب

شرم و احساس گناه سالم و بیمارگونه مرتبط هستند و 

ها چیست؟ بر همین مبنا پژوهش حاضر با های آنتفاوت

 یرفتارها انه،یگرا یخودکش یرفتارها یمقایسههدف 

 انیه در مشرم و احساس گنا تیرسان و ظرف بیخودآس

و افراد با   «تیشخص کیصفات چهارگانه تار»افراد با 

 .انجام شد «تیشخص ریپذبیسه گانه آس»

 

 روش
نوع  ثیاز ح. است یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد

از  ،یو از نظر روش شناس یشیمایاطالعات پ یگردآور

یابی معادالت ساختاری به حساب جمله مطالعات مدل

 -یفیتوص یطرح پژوهش کی یکل که در قالب دیآیم

با استفاده از آزمون تغییر و  انجام گرفته است مقطعی

صفات چهارگانه »از  دو گروهی ناپذیری به مقایسه

از منظر « پذیر تاریک شخصیتتاریک و سه گانه آسیب

                                                           
5- Elison J, Lennon R & Pulos S 
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اثرگذاری بر رفتارهای خودآسیب رسان، خودکشی و 

 یآمار جامعه .ظرفیت شرم و احساس گناه پرداخته است

جامعه   اول بخش :شامل دو بخش استپژوهش  نیا

ساله شهر  11-04جوانان تیجمعآماری  شامل تمامی 

به عنوان شهری چند فرهنگی و ) 1044تهران در سال 

 جامعهدوم در بخش . بود( متشکل از تمامی اقوام ایرانی

که بیشتر با هدف بررسی سطوح بالینی این معادله  یآمار

جوانان همان ) افرادتعدادی از . گرفت مورد بررسی قرار

تشخیص گذاری شده  تیبا اختالالت شخص (بازه سنی

که به صورت توسط روانپزشک و روانشناس بالینی )

-، کلینیکهای روانپزشکیدر بیمارستان ییو سرپا یبستر

قرار  یابیمورد ارزهای شهر تهران های درمانی و زندان

به هنگام اجرای این  .ندمورد بررسی قرار گرفت( اندرفتهگ

آوری و جمع پاندمی کرونا در حال شیوع بودپژوهش 

ها به شکل آنالین انجام شد به همین بخش غیر بالینی داده

شد بر تخصیص دقیق ها نمیآوری دادهدلیل در جمع

و در چنین  داشتنمونه به تناسب جنسیت و سن نظارت 

در سنجش  مواردی باال رفتن حجم نمونه به ایجاد تنوع

اینکه از آنجا که در کند، دوم جامعه آماری کمک می

 ه بالینی در مطالعه وجود داشتیک گرو این پژوهش 

نی برای این مدل نفر از گروه بالی 344اختصاص حداقل 

ها آوری دادهو در مجموع اقدام به جمع در نظر گرفته شد

 .شد

م گیری به شکل حضوری انجادر بخش گروه بالینی نمونه

گیری هدفمند نمونه بالینی به شکل نمونه 344شد و تعداد 

از میان بیماران و افراد با اختالالت شناخته شده شخصیتی 

.  آوری شدانتخاب شده و اطالعات پژوهش از آنان جمع

هایی که در گروه بالینی مورد بررسی قرار از جمله گروه

دکشی افراد دارای رفتارهای خو: گرفتند عبارت بودند از

گرایانه و یا دارای سابقه اقدام قبلی به خودکشی، بیماران 

با رفتارهای خودجرحی و خودزنی، افراد دارای اختالل 

شخصیت مرزی، افراد دارای اختالل شخصیت جامعه 

ستیزی، افراد دارای اختالل شخصیت خودشیفته و نهایتاً 

 161این گروه در نهایت  از. افراد با جرایم جنسی و مالی

پرسشنامه به دلیل مخدوش  11دست آمد که تعداد نمونه ب

اطالعات کنار گذاشته شد و در  بودن و کامل نبودن

نفر در این بخش وارد تحلیل مدل  114مجموع اطالعات 

در بخش غیر بالینی نیز از طریق انتشار لینک  .شد

های مجازی مانند لینکدین، پرسشنامه در پلتفرم

-پ، گروهاهای گروهی، واتس میلاینستاگرام، تلگرام، ای

های شهر تهران های مجازی دانشجویی و ورزشی و پیج

ها شد و این فرآیند به مدت سه آوری دادهاقدام به جمع

عدد پرسشنامه تکمیل  1662ماه ادامه داشت و در نهایت 

 11سال و یا کمتر از  04شد که بخشی از این افراد باالی 

ل از مطالعه کنار گذاشته سال سن داشتند به همین دلی

 1161شدند در نهایت در گروه غیر بالینی در مجموع 

پرسشنامه وارد تحلیل و سنجش مدل شدند، بر این اساس 

نفر مورد  1101در دو بخش بالینی و غیر بالینی مجموعاً 

معادالت اساس در نهایت بر .بررسی قرار گرفتند

زمون ، بررسی تفاوت ضرایب و استفاده از آساختاری

های پژوهش پاسخ داده شد، کلیه تغییر ناپذیری، به فرضیه

و  31نسخه  SPSSافزارهای ها با استفاده از نرمتحلیل

AMOS   صورت گرفت 30نسخه. 

 

 ابزار
این مقیاس  (:SD4) 1مقیاس چهارگانه کوتاه شخصیت

 3آیتمی است که توسط پالهوس و همکاران 31یک ابزار 

                                                           
1- The Short Dark Tetrad (SD4) 
2- Paulhus DL, Buckels EE, Trapnell PD & Jones DN 



     33      و همکاران حسین اسکندری

11-23، 1041، 1م، شماره نهپزشکی شناخت، سال مجله روانشناسی و روان  

مولفه تاریک شخصیت  0 ه شده است وئارا( 3434)

خودشیفتگی، سایکوپاتی، ماکیاولیانیسم و سادیسم را 

-ای نمرهدرجه 2این ابزار در طیف لیکرت . سنجدمی

نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از . شودگذاری می

پالهوس و )عاملی مقیاس است  0مناسب بودن مدل 

های روانسنجی این مقیاس تا مشخصه(. 3434همکاران، 

ل از اجرای پژوهش حاضر در جامعه ایرانی مورد قب

بررسی قرار نگرفته بود، به همین دلیل برای اولین بار 

های روانسنجی این مقیاس در جامعه ایرانی به مشخصه

ساختار شبکه »روش تحلیل عاملی تاییدی و بررسی 

مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در قالب « 1منطقی

قادری بگه جان، زیگلر، ) گزارش شدیک مقاله مجزا 

 .(در حال چاپ 3433و همکاران،  پالهوس سلیمانی، 

از  چهارگانه کوتاه شخصیت اعتباریابی مقیاسبه منظور 

های رقیب و با تست مدل روش تحلیل عاملی تاییدی

پس از تست پنج مدل  .استفاده شد شبکه منطقی همچنین

ت های برازش و فرضیاساختاری رقیب، براساس شاخص

الگوی چهار عاملی بهترین برآورد را داشته  شبکه منطقی

چهارگانه کوتاه مقیاس  به منظور بررسی پایایی. است

ضریب از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و  شخصیت

 و (021/4)جامعه ستیزی  ،(022/4)سادیسم  ابعادپایایی 

در سطح مطلوب و پایایی بعد ( 131/4)خودشیفتگی 

بنابراین  .در سطح نسبتاً مطلوب بود( 266/4)ماکیاولیانیسم 

توان نتیجه گرفت مقیاس چهارگانه کوتاه تاریک می

عاملی است و  0شخصیت در جامعه ایرانی دارای ساختار 

توان از از پایایی و اعتبار الزم برخوردار بوده در نتیجه می

آن به عنوان یک ابزار سنجش صفات تاریک شخصیت 

 .وددر ایران استفاده نم

                                                           
1- Nomological Network 

با سه مقیاس زیر  :شخصیت  تاریک صفات آسیب پذیر

 .سنجیده شد

 راستیو تیاختالالت شخص یصیتشخ اسیمق( الف

 یخودگزارش اسیمق کی اسیمق نیا: (PDQ-4) 3چهارم

نسخه  یارهایاساس معرا بر تیاست که اختالالت شخص

 یو آمار یصیتشخ یچهارم راهنما راستیشده و ینیبازب

و  لریم)دهد یقرار م یرد بررسمو یاختالالت روان

 بهو  دهبو گویه 66داراى  پرسشنامه ینا .(3414همکاران،

 شخصیت لختالا 14 وداده  پاسخ غلطو  صحیح رتصو

 بیندر  اربزا ینا. هددمی ارقر یابیارز ردمورا 

 نتایجو  گرفته ارقر سیربر ردمو مختلفی ىجمعیتها

 مطلوبی اییپایو  نیدرو همسانیداراى  که نداداده ننشا

؛ نقل 3411 ان،یگرو د بدین؛ ا3413 ان،یگرد وکالو) ستا

 نسنجیروا ىیژگیهاو(. 1262 ،یو پورشهباز یمانیاز ا

 مطالعه ردمو( 1261) ىصفر توسط انیردر ا پرسشنامه ینا

در (. 1262 ،یو پورشهباز یمانینقل از ا) ستا گرفته ارقر

 مدآ تبدس 16/4 پرسشنامه ماییزآزبا ضریبوى  مطالعه

مشابه  حاضر یدر رساله. دبو دارمعنا 41/4 سطحدر  که

مربوط به  یهاتمیآ صرفاً( 3414)و همکاران  لریبا م

مورد استفاده قرار ( تمیآ 6)  یمرز تیاختالل شخص

و  لرینقل از م ؛3446) گاردنر و کوالتر یهاافتهی. گرفت

گانه  6 یهاتمیآ نینشان داده است که ا( 3414 همکاران،

با  نیاست و همچن  یثبات درون یبا کل پرسشنامه دارا

 یهااسیمق گریو د یصیحاصل از مصاحبه تشخ جینتا

 یهمبستگ یدارا یمرز تیاختالل شخص یخودگزارش

-در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ برای آیتم .است

 .دست آمدب( 10/4)گانه  6های 

                                                           
2- Personality Diagnostic Questionnaire-IV (PDQ-4) 
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اه در نسخه کوت ریپذبیآس یفتگیخودش اسیمق خرده( ب

کوتاه  نسخه: (B-PNI) 1یمرض یفتگیخودش اسیمق

توسط شئون لبر با  3412که در سال  یمرض یفتگیخودش

آن مورد  یروانسنج یهاو مشخصه هیته نکاسیپ یهمکار

 شیارگزدخو اسیمق کی اسیمق نیا .قرار گرفت دییتا

 تلیکر طیف سساابرو  تـسا رتعبا 31 شامل کهاست 

 من شبیه کامالً» تا «نیست نـم هـب شبیهاصال »از  اىجهدر 1

 2 کهدارد،  مؤلفه 0 اربزا نـیا. دوـمیش ارىگذهنمر «ستا

 پوششرا  منشانهبزرگ شیفتگیدخو بعدآن  مؤلفه

با از  دخو ىتقا، ارکشیهبهر شاملو  هددمی

 0و  ستا منشانهبزرگ دازىپرلخیاو  یخودگذشتگ

 زىسا نپنها، وطرـمشحرمت خود  شامل یگرد هـمؤلف

 بعد که ستا محق خشم و زىساارزشبی، دخو

 یآخان، حسن زاده) میسنجدرا  سیبپذیرآ شیفتگیدخو

 نیدرو همسانی ههندد ننشا یافتهها(. 1266 غرنژاد،صو ا

 ینا خنباوکر ىاـلفآ ضریب، و میباشد نسخه ینا مناسب

 ستا هشد ارشگز 01/4 ىاالـب سمقیا یرز هردر  نسخه

در جامعه  اسیمق نیا(. 3412 شئون لبر و همکاران،)

 یمورد بررس( 1266)و همکاران  توسط حسن زاده یرانیا

 یعامل لیحاصل از تحل یها افتهی. قرار گرفته است

 ریپذبیآس منشانه وبزرگ یهادر سطح سازه یدییتا

 یعامل ییایپا. عوامل بود نیاز برازش مطلوب ا یحاک

قابل  12/4 تا 11/4در دامنه  پرسشنامه نیا یهااسیرمقیز

 اسیفقط خرده مق پژوهش حاضردر . قبول بود

گرفت و قرار  یمورد بررس ریپذبیآس یفتگیخودش

( 61/4) ریپذبیآس یفتگیخودشآلفای کرونباخ برای 

 .دست آمدب

                                                           
1- Brief-Pathological Narcissism Inventory (B-PNI) 

نسخه  جامعه ستیزیمقیاس خودگزارشی ( ج

3سوم
(SRP-III)  :  نسخه اولیه این پرسشنامه توسط هیر

ماده است، ساختار  14ارای این پرسشنامه که د. تهیه شد

این . کنداجتماعی را ارزیابی می ل شخصیت ضدالاخت

های این با سایر مقیاس المقیاس همبستگی متوسط تا با

مانند نسخه تجدید نظر شده فهرست وارسی  شخصیت

سیاهه شخصیتی ضداجتماعی  و( 20/4)پسیکوپاتی 

نقل ؛ به 3440ویلیامز و پالهوس، ) نشان داده است( 00/4)

دارای دو سنجه این  (.1261از میکاییلی و همکاران، 

است و هر کدام از این دو ( 3و  1فاکتور )عامل بزرگ 

 1فاکتور » . ی دو خرده مولفه هستندعامل دربرگیرنده

وه عاطفی و بین ی وجبیشتر دربرگیرنده« جامعه ستیزی 

ی دو اجتماعی است و دربرگیرندهفردی رفتارهای ضد 

« 0عاطفه سرد»و « 2دستکاری بین فردی»ی فهخرده مول

« جامعه ستیزی 3فاکتور »این در حالی است که . است

 ی وجوه ضد اجتماعی و تکانشی جامعهدربرگیرنده

سبک زندگی »ی ستیزی است و دارای دو خرده مولفه

. باشدمی« 1رفتارهای ضد اجتماعی»و « 2آشفته نامنظم و

مخالفم تا  الًی از کامبخش 2این مقیاس در یک پیوستار 

ها به برخی از سؤال. شودموافقم جواب داده می الًکام

-گذاری میشکل مستقیم و برخی به شکل معکوس نمره

برای کل ( آلفای کرونباخ)ضریب ثبات درونی  .شوند

های این ابزار مناسب خرده مولفه و( 11/4)مقیاس 

ین آزمون در ایران توسط افخم ا. گزارش شده است

 .ترجمه و استفاده شده است( 1210) راهیمی و همکاراناب

گزارش  16/4در بازآزمایی  را ها ضریب پایایی آنآن

 3های فاکتور فقط از مولفه پژوهشدر این . اندکرده

                                                           
2- Self-Report Psychopatny Scale (SRP-III) 
3- Interpersonal Manipulation (IPM) 
4- Callous Affect (CA) 
5- Erratic Life Style (ELS) 
6- Anti-Social Behavior (ASB) 



     30      و همکاران حسین اسکندری

11-23، 1041، 1م، شماره نهپزشکی شناخت، سال مجله روانشناسی و روان  

و ( تکانشگری)جامعه ستیزی شامل سبک زندگی نامنظم 

آلفای شد و استفاده ( بی پروایی)رفتارهای جامعه ستیز 

 جامعه ستیزی  3خرده مقیاس فاکتور  کرونباخ برای

و بی پروایی ( 12/4)ری های تکانشگو برای مؤلفه( 11/4)

 .دست آمدب( 61/4)
: (GASP)  1احساس گناه و شرم یتجربه تیظرف اسیمق

 یبرا( 3411)همکاران  مقیاس توسط کوهن و این

شرم و احساس  یاخالق یهاجانیمند هسنجش ساختار

گویه برای  11دارای  اسیمق نیا. گناه ساخته شده است

 یها رگه اسیمق نیا. سنجش دو بُعد شرم و گناه است

سنجند و نه یرا م( احساس گناه و شرم یآمادگ) یجانیه

( یااحساس گناه و شرم لحظه یعنی) یجانیه یهاحالت

محور است که در آن پاسخ دهندگان  ویسنار اسیمق نیا.

ها ی روزمره با آندر زندگ را که احتماالً ییوهایسنار

کنندگان  از شرکت سخوانند و سپیشوند را  ممواجه می

شود خود را در آن موقعیت تصور کنند و خواسته می

میزان احتمال واکنش خود را در این شرایط روی مقیاسی 

 مشخص 2= تا خیلی زیاد 1= ندرت از به ایپنج درجه

مل تحلیل عا(. 1261 و همکاران، ینقل از هاشم)کنند 

دهد که احساس گناه توسط سازندگان مقیاس نشان می

، 6، 1های شامل سؤال دو زیرمقیاس ارزیابی منفی دارای

شامل  دنبال تخلف فرد و انجام اعمال جبرانی به 11، 10

است؛ و احساس شرم متشکل  21و  11، 12، 3های سؤال

 1، 2های شامل سؤال های خود ارزیابی منفیاز زیرمقیاس

دنبال افشای عمومی  جویانه به و رفتار کناره 21، 14، 

کوهن و . است 31و  1، 0، 0های شامل سؤال فتخل

در در دو بررسی جداگانه ضرایب ( 3411)همکاران 

های را برای زیرمقیاس 01/4تا  11/4آلفای مطلوبی بین 

 و همکاران، ینقل از هاشم)دست آوردند این مقیاس ب

                                                           
1- Guilt and Shame Proneness Scale (GASP) 

بار در  نیاول یبرا اسیمق نیا یمطالعات داخل در (.1261

و . شد یاستاندارد ساز( 1260)و همکاران  کیمطالعه تب

 یها باالاسیمق یکرونباخ تمام یها آلفادر مطالعه آن

( 1260)و کمالی  جوکار. گزارش شده است 14/4

های ضریب آلفای کرونباخ را به ترتیب برای احساس

در . اندهگزارش کرد 21/4و  12/4گناه و شرم برابر با 

های شرم پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ برای مقیاس

و ( 06/4)و شرم و احساس گناه سالم ( 10/4)بیمارگونه 

، ارزیابی منفی (12/4)های خود ارزیابی منفی برای مؤلفه

 .بدست آمد( 14/4)و انجام اعمال جبرانی ( 00/4)رفتار 

 سطتوسشنامه این پر :(SHI) 2یزن بیخودآس پرسشنامه

 گویه33 دارای تهیه شده که  (1661)سانسون و همکاران 

 دخو یهارفتاو ر، دهبو خیر و بله پاسخگویی هشیو به

 دستب یبرا  .هددمی ارقر یابیارز ردمورا  تخریبی

 دییتأ یها فقط پاسخ دیپرسشنامه با نیآوردن نمره کلی ا

-هم جمع شود و پاسخ با «بله یها پاسخ تعداد» عنیی شده

در این مطالعه بر . نقشی ندارد یگذار نمره در ریخ یها

های خرده مولفه خالف برخی از مطالعات داخلی از

 2، کامینگ و همکارانکویکالتیمر،  پیشنهاد شده توسط

« 0سازی راشمدل»اساس که براستفاده شد (3446)

 و نسنجیروا ییژگیهاو .پیشنهاد شده است طراحی و

 نیایرا غیر یجمعیتهادر  اربزا ینا زهسا و قیافترا رعتباا

؛ 1661 سانسون و همکاران،) ستا گرفته ارقر تایید ردمو

و  یزمستان ، یمانی؛ نقل از ا3414سانسون و سانسون،

توسط  یابزار در مطالعات داخل نیا. (1261 ،یمیکر

 یلفاآ وقرار گرفته  دییمورد تا (1261)و همکاران  یمانیا

 .یددمحاسبهگر 01/4 اب برابر پرسشنامه ینا کل خنباوکر

                                                           
2- Self-Harm Inventory 
3- Latimer S, Covic T, Cumming SR & et al 
4- Rasch modelling 
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 خودآسیب در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ برای مقیاس

 .بدست آمد( 61/4)زنی 
-SBQ  1تجدیدنظرشده -پرسشنامه رفتارهای خودکشی

R)) : عثمان و  توسطگویه دارد و  0این پرسشنامه

 ایدهاین پرسشنامه . تهیه شده است( 3441) همکاران

 راسر زندگی، ایدهپردازی و اقدام به خودکشی در س

پردازی برای خودکشی در سال گذشته، تهدید به 

خودکشی و احتمال ارتکاب خودکشی در آینده را 

دهنده سطح بیشتری  نمره کل بیشتر نشان. کندبررسی می

نمره برش این مقیاس . از تمایل فرد به خودکشی است

مطالعه اصلی . باشدمی  0 گراخودکشی غیر برای جمعیت

روایی همگرای عالی این مقیاس و حساسیت نشان از 

 گرا از غیرهای خودکشیعالی در تمییز آزمودنی

چلمردی و همکاران  کیانی در تحقیق. گرا داردخودکشی

برای این ، همسانی درونی در سطح قابل پذیرشی (1261)

 در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ .ابزار گزارش شده است

 .دست آمدب (10/4)برای رفتارهای خودکشی 

 

 هایافته

تهران  شهر نفر در دو جمعیت جوان 1101در این مطالعه 

 شخصیت اختالالت با افراد و جمعیت (نفر 1161)

 ± 13/0با میانگین سنی  (نفر 114)شده  گذاری تشخیص

سال مورد بررسی  04تا  11سال در طیف سنی  21/24

از نتایج نشان داد، بیشتر افراد مورد مطالعه .  قرار گرفت

زن، از نظر وضعیت ( درصد 2/10)نفر  1341نظر جنسیت 

مجرد، از نظر وضعیت ( درصد 1/21)نفر  1413تأهل 

دانشجو، از نظر سطح ( درصد 2/24)نفر  202شغلی 

ارشد و باالتر، از نظر ( درصد 3/21)نفر  114تحصیالت 

آزاد و از نظر ( درصد 0/30)نفر  216وضعیت شغلی پدر 

                                                           
1- Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R) 

زیر دیپلم ( درصد 2/06)نفر  630سطح تحصیالت پدر 

 . بودند

درصد از شرکت کنندگان این پژوهش را زنان و  2/10

، اگر چه در کل نمونه دادندتشکیل  درصد را مردان 0/22

مورد بررسی درصد زنان به نسبت مشارکت کنندگان مرد 

نسبت معکوس بود و  باالتر بود اما در گروه بالینی این

. از نمونه را تشکیل دادند 6/21درصد و زنان  1/11مردان 

از مشارکت  1/21از نظر وضعیت تأهل در کلیت نمونه 

درصد بیوه بر اثر  1درصد متأهل،  1/20کنندگان مجرد، 

نیز افرادی بودند که طالق گرفته  3/23مرگ همسر و 

د همسرشان را درصد از افرا 1/2اما در بخش بالینی ؛ بودند

توان بر اثر مرگ از دست داده بودند، در این بخش می

گفت نسبت بیشتری از مشارکت کنندگان را افراد مجرد 

 11تشکیل دادند که به نسبت گروه سنی مورد بررسی که 

سال است قابل توضیح است، اما نکته قابل توجهی  04تا 

که وجود دارد این است که تعداد افرادی که طالق 

بعد از افراد مجرد در نسبت دوم ( درصد 3/23)اند فتهگر

کثرت تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش قرار دارند و 

ی اثرات این صفات شخصیتی بر تواند نشان دهندهاین می

عملکرد روزمره و بین فردی افراد باشد که البته در این 

پژوهش به شکل مستقیم به آن پرداخته نشده است و صرفاً 

 .گیردطح توصیفی مورد توجه قرار میدر س

از شرکت کنندگان بیکار،  0/0نظر وضعیت شغلی  از

درصد  6/1درصد خانه دار،  3/1درصد دانشجو،  2/24

 درصد 0/31آزاد و  1/6درصد کارمند،  1/34کارگر، 

از نظر سطح  .سایر مشاغل را گزارش کرده بودند

دیپلم، درصد  2/11درصد زیر دیپلم،  1/1تحصیالت نیز 

درصد  3/21درصد لیسانس و  1/23درصد فوق دیپلم،  1

 .ارشد و باالتر بودند
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های استنباطی ابتدا به بررسی تفاوت بین در بخش یافته

-ی آسیبگانهو سه صفات چهارگانه تاریک شخصیت

 بینی رفتارهای خودآسیبپذیر تاریک شخصیت در پیش

فرضیه با  در پاسخ به این. رسان و خودکشی پرداخته شد

توجه به همبستگی باالی بین دو متغیر مستقل، هر کدام از 

متغیرهای مستقل جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و در 

ادامه جهت بررسی وجود تفاوت بین صفات تاریک 

پذیر تاریک شخصیت در ی آسیبگانهشخصیت و سه

رسان و خودکشی از  ی رفتارهای خودآسیبینبپیش

تأثیر صفات  1 شکل. مسیر استفاده شدتفاوت ضرایب دو 

رسان و  تاریک شخصیت بر رفتارهای خودآسیب

 .دهدخودکشی را نشان می

 

 
 خودکشی و رسان خودآسیب رفتارهای بر شخصیت تاریک صفات چهارگانه ضرایب استاندارد تأثیر 1شکل 

 

بر رفتارهای  تاریک شخصیت صفاتدهد، نتایج نشان می

خودکشی و ( 441/4P< ،03/4=β)رسان  خودآسیب

(441/4P< ،20/4=β )3 شکل .اثر مثبت و معنادار دارد 

پذیر تاریک شخصیت بر رفتارهای ی آسیبگانهتأثیر سه

 . دهدرسان و خودکشی را نشان می خودآسیب

 

 
 خودکشی و رسان خودآسیب رفتارهای شخصیت بر تاریک پذیرآسیب یگانهسه ضرایب استاندارد تأثیر 2شکل 
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پذیر تاریک ی آسیبگانهسهدهد، نتایج نشان می

، >441/4P)رسان  بر رفتارهای خودآسیب شخصیت

12/4=β ) خودکشی و(441/4P< ،03/4=β ) اثر مثبت و

دهد، نشان می 3و  1های بنابراین نتایج شکل. معنادار دارد

پذیر تاریک ی آسیبگانهسهصفات تاریک شخصیت و 

رسان و خودکشی اثر  تارهای خودآسیببر رف شخصیت

ی گانهسهمقدار ضریب تأثیر . مثبت و معناداری دارند

- بر رفتارهای خودآسیب پذیر تاریک شخصیتآسیب

رسان و خودکشی نسبت به صفات تاریک شخصیت 

جهت بررسی وجود تفاوت میان ضرایب . باالتر بود

پذیر تاریک ی آسیبگانهصفات تاریک شخصیت و سه

رسان و خودکشی از  خصیت بر رفتارهای خودآسیبش

مقدار تفاوت ضرایب . آزمون تغییرناپذیری استفاده شد

پذیر تاریک آسیب یگانهصفات تاریک شخصیت و سه

رسان  شخصیت به ترتیب بر رفتارهای خودآسیب

(441/4P< ،142/1t= ،12/4∆β= ) و خودکشی

(104/4P= ،203/1t= ،11/4∆β= )نها بدست آمد که ت

ی گانهتفاوت معناداری بین صفات تاریک شخصیت و سه

- تاریک شخصیت بر رفتارهای خودآسیب پذیرآسیب

پذیر ی آسیبگانهکه سهطویرسان وجود داشت؛ به

واحد نسبت به صفات تاریک  12تاریک شخصیت 

رسان  شخصیت تأثیر بیشتری بر رفتارهای خودآسیب

ات تاریک شخصیت اما تفاوت معناداری بین صف. داشت

پذیر تاریک شخصیت بر خودکشی ی آسیبگانهو سه

 .وجود نداشت

و  بین صفات تاریک شخصیتدر ادامه به بررسی تفاوت 

پذیر تاریک شخصیت از منظر ظرفیت ی آسیبگانهسه

در . ی شرم و گناه سالم و بیمارگونه پرداخته شدتجربه

ی بین دو پاسخ به این فرضیه با توجه به همبستگی باال

هر کدام از متغیرهای مستقل جداگانه مورد  متغیر مستقل،

تفاوت بررسی قرار گرفت و در ادامه جهت بررسی وجود 

پذیر ی آسیبگانهبین صفات تاریک شخصیت و سه

 و شرم یتجربه بینی ظرفیتتاریک شخصیت در پیش

از تفاوت ضرایب دو مسیر استفاده  بیمارگونه و سالم گناه

تأثیر صفات تاریک شخصیت بر  2 شکل. شده است

را نشان  مارگونهیشرم و گناه سالم و ب یتجربه تیظرف

.دهدمی

 

 
 بیمارگونه و سالم گناه و شرم یتجربه ظرفیت بر شخصیت تاریک صفات ضرایب استاندارد تأثیر 3شکل
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 ظرفیتبر  تاریک شخصیت صفاتدهد، نتایج نشان می

اثر ( 441/4P< ،02/4-=β) سالم گناه و شرم یتجربه

، >441/4P)شرم و گناه بیمارگونه منفی و معنادار و بر 

22/4=β )ی گانهتأثیر سه 0 شکل .اثر مثبت و معنادار دارد

 و شرم یتجربه پذیر تاریک شخصیت بر ظرفیتآسیب

 .دهدرا نشان می بیمارگونه و سالم گناه

 

 
 بیمارگونه و سالم گناه و شرم یتجربه ظرفیت شخصیت بر تاریک پذیرسیبآ یگانهسه ضرایب استاندارد تأثیر 4شکل 

 

پذیر تاریک ی آسیبگانهسهدهد، نتایج نشان می

 سالم گناه و شرم یتجربه بر ظرفیت شخصیت

(441/4P< ،20/4-=β ) بر شرم و اثر منفی و معنادار و

اثر مثبت و معنادار ( 441/4P< ،21/4=β)گناه بیمارگونه 

 . ددار

دهد، صفات نشان می 0و  2های بنابراین نتایج شکل

پذیر تاریک ی آسیبگانهسهتاریک شخصیت و 

اثر منفی و  سالم گناه و شرم یتجربه ظرفیتبر  شخصیت

اثر مثبت و معناداری  بیمارگونه و بر شرم و گناهمعنادار 

مقدار ضریب تأثیر صفات تاریک شخصیت بر . دارند

ی گانهسهنسبت به  سالم گناه و شرم یتجربه ظرفیت

اما مقدار ضریب . باالتر بود پذیر تاریک شخصیتآسیب

 ظرفیتبر  پذیر تاریک شخصیتی آسیبگانهسهتأثیر 

نسبت به صفات تاریک  بیمارگونه گناه و شرم یتجربه

جهت بررسی وجود تفاوت میان  .شخصیت باالتر بود

پذیر یبی آسگانهضرایب صفات تاریک شخصیت و سه

 و سالم گناه و شرم یتجربه تاریک شخصیت بر ظرفیت

مقدار تفاوت . بیمارگونه از تغییرناپذیری استفاده شد

پذیر ی آسیبگانهضرایب صفات تاریک شخصیت و سه

 گناه و شرم یتجربه تاریک شخصیت به ترتیب بر ظرفیت

گناه  شرم و( =P ،003/1t= ،11/4∆β=101/4) سالم

بدست ( =441/4P< ،201/0t= ،31/4∆β)بیمارگونه 

که تنها تفاوت معناداری بین صفات تاریک ، آمد

پذیر تاریک شخصیت بر ی آسیبگانهشخصیت و سه

-گانهکه سهیرطوشرم و گناه بیمارگونه وجود داشت؛ به

واحد نسبت به صفات  31پذیر تاریک شخصیت ی آسیب

گونه تاریک شخصیت تأثیر بیشتری بر شرم و گناه بیمار

اما تفاوت معناداری بین صفات تاریک شخصیت . داشت

پذیر تاریک شخصیت بر شرم و گناه ی آسیبگانهو سه

 .سالم وجود نداشت

 

 بحث
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ارهای رفت یسهیمقاهدف پژوهش حاضر عبارت بود از 

 تیو ظرف رسان بیخودآس یرفتارها ،گرایانه یخودکش

صفات چهارگانه »افراد با  انیشرم و احساس گناه در م

 ریپذبیگانه آسسه»و افراد با  «تیشخص کیتار

 صفات نشان داد که های این پژوهشیافته؛ «تیشخص

پذیر ی آسیبگانهتاریک شخصیت و سه چهارگانه

رسان و  تاریک شخصیت بر رفتارهای خودآسیب

گانه ی اما سه خودکشی اثر مثبت و معناداری دارند

 پذیر شخصیت در مقایسه با صفات چهارگانهآسیب

تواند رفتارهای تاریک شخصیت به میزان بیشتری می

بینی و از منظر پیش بینی کندخودآسیب رسان را پیش

ی شخصیتی تفاوت معناداری خودکشی بین این دو سازه

ها از منظر ارتباط بین صفات این یافته .وجود نداشت

چهارگانه تاریک شخصیت با رفتارهای خودآسیب رسان 

 3و اودل و زیگلر( 3410) 1و همکارانهاروپ های با یافته

ها به شکل ضمنی با همسوست همچنین این یافته( 3410)

همسوست که در یک مطالعه که ( 3434) 2پژوهش پیلچ

 که اگر چه داد نشان 0با استفاده از مدل سازی چندسطحی

منشانه و ابعاد آن هیچ ارتباطی با خودشیفتگی بزرگ

د، اما بر خالف این مولفه افراد ندار 2ایی لحظهعاطفه

ای منفی و ی لحظهسایر صفات تاریک شخصیت با عاطفه

ها به در نتیجه آن. تعادلی هیجانی روزمره ارتباط داشتندبی

نقد این دیدگاه پرداختند که افراد با صفات تاریک 

شخصیت فقط تمایل به دستکاری و استثمار دیگران دارند 

ناپذیر  ی سرد و آسیبات منفو معموالً نسبت به احساس

ها در مقابل بر این نکته تاکید کردند که وجود ، آنهستند

با باال رفتن احتمال ( های آننه همه)این صفات شخصیتی 

                                                           
1- Harrop TM, Preston OC, Khazem LR & et al 
2- Lammle L, Oedl C &  Ziegler M 
3- Pilch I 
4- Multilevel modelling 
5- Momentary affect 

تعادلی عاطفی همراه ای منفی و بیتجارب عاطفی لحظه

است و این موضوع خطر رفتارهای خودآسیب رسان را 

ش حاضر نشان داد که های پژوهبرد، یافتهدر آنان باال می

فتارهای خودآسیب رسان غیر این صفات نه تنها خطر ر

برند بلکه با باال رفتن خطر گرایانه را باال میخودکشی

 .رفتارهای خودکشی گرایانه نیز همراه هستند

پذیر گانه آسیب از سوی دیگر در تبیین ارتباط بین سه

 ها بهاین یافتهشخصیت و رفتارهای خودآسیب رسان 

( 3414)های میلر و همکاران شکل ضمنی با یافته

پذیر ی آسیبگانههمسوست که نشان داده بودند سه

 یهاجانیهشخصیت در کنار مخالفت جویی بین فردی با 

های همراه است و یافته (باالتر کینوروت یهاحالت) یمنف

این پژوهش در تکمیل دیدگاه آنان نشان داد که این 

شود های بیشتر هیجانی سبب میریپذیمشکالت و آسیب

جامعه  3فاکتور )پذیر شخصیت ی آسیبگانهتا افراد با سه

پذیر و اختالل شخصیت ستیزی، خودشیفتگی آسیب

در مقایسه با نوع کالسیک صفات چهارگانه ( مرزی

سادیسم، جامعه ستیزی، ماکیاولیانیسم )تاریک شخصیت 

های خودآسیب به میزان بیشتری در رفتار( و خودشیفتگی

رسان و خودکشی شرکت کنند ولی این تفاوت به لحاظ 

و نه )آماری فقط در رفتارهای خودآسیب رسان 

مشاهده شد، احتماالً دلیل این موضوع این ( خودکشی

پذیر تاریک شخصیت ی آسیبگانهباشد که افراد با سه

های های تاریک شخصیت و هم جنبهکه هم واجد جنبه

شان را بیشتر پذیری هیجانیتند آسیبپذیر آن هسآسیب

به زبان خودتخریبی و رفتارهای خودآسیب رسان 

کنند تا گرایانه بیان میغیرعمدی و غیر خودکشی

گیری رفتارهای خودکشی واضح، و احتماالً در شکل

گرایانه دالیل دیگری نهفته باشد که بهتر است خودکشی
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اه گهای بعدی بر تکمیل و گسترش این دیدپژوهش

 .متمرکز شوند

صفات های این پژوهش نشان داد که همچنین یافته

 کیتار ریپذبیآس یگانهو سه تیشخص کیتار

شرم  یتجربه تیبر ظرف یهر دو به شکل مشابه تیشخص

 مارگونهیو معنادار و بر شرم ب یو گناه سالم اثر منف

، اما صفات سهدارند یاثر مثبت و معنادار (گیریکناره)

جامعه ستیزی،  3 فاکتور)پذیر شخصیت سیبگانه آ

به ( پذیر و اختالل شخصیت مرزیخودشیفتگی آسیب

 نیدر ا .کندبینی میمیزان بیشتری شرم بیمارگونه را پیش

نشد اما به  افتی یاپژوهش مطالعه نهیشیخصوص در پ

-یتفاوت نشان م نیمنعکس شده در ا یالگو یشکل کل

 یهاو حالت یجانیه یریپذبیآس زانیدهد که هر چه م

وجود داشته باشد  تیباالتر در سطح شخص کینوروت

سمیاز مکان یروانشناخت یهاافراد در چالش نکهیاحتمال ا

 شتریاستفاده کنند ب یریگکناره یعنیشرم  زسایدرون یها

 یجانیه یریپذبیآس یهایژگیاست، در واقع افراد با و

، کنندیاستفاده م یریگاز کناره شتریها ببه هنگام چالش

این در حالی است که افراد با صفات تاریک شخصیت 

( سادیسم، ماکیاولیانیسم، جامعه ستیزی و خودشیفتگی)

مشکل بیشتری با تجربه شرم و احساس گناه سالم دارند، 

به عبارتی این افراد توانایی خود انتقادی، انتقاد از 

همین  تری دارند ورفتارهای خود و قدرت جبران پایین

شود تا بیشتر درگیر رفتارهای مجرمانه موضوع سبب می

ای است که در برخی از مطالعات مانند شوند و این نکته

 3410 ،3؛ ادوارد، آلبرتسون و ورونا3410 ،1ربکا و شفیتز

 . نشان داده شده است

 

                                                           
1- Rebecca T & Cheiffetz BS 
2- Edwards BG, Albertson E & Verona E 

 گیرینتیجه

توان نتیجه گرفت که صفات چهارگانه ها میاز این یافته

سادیسم، جامعه ستیزی، ماکیاولیانیسم )تاریک شخصیت 

پذیر تاریک گانه آسیبصفات سه و( و خودشیفتگی

-جامعه ستیزی، خودشیفتگی آسیب 3فاکتور )شخصیت 

خطر مشارکت در  (پذیر و اختالل شخصیت مرزی

رفتارهای خودآسیب رسان غیر خودکشی گرایانه و 

برند و در این میان صفات خودکشی گرایانه را باال می

در مقایسه با صفات  پذیر تاریک شخصیتآسیب

کالسیک تاریک شخصیت با خطر بیشتر رفتارهای 

همراه است، همچنین ( و نه خودکشی)خودآسیب رسان 

صفات چهارگانه تاریک  توان نتیجه گرفت کهمی

پذیر تاریک شخصیت، ظرفیت گانه آسیبشخصیت و سه

مشابه و  شرم و احساس گناه سالم و بیمارگونه را به شکل

مشابه از . دهنددر عین حال متمایزی تحت تاثیر قرار می

و شرم و ، این نظر که شرم بیمارگونه را به شکل مثبت

اما  ؛کنندبینی میاحساس گناه سالم را به شکل منفی پیش

پذیر شخصیت با خطر بیشتر تجربه شرم صفات آسیب

تواند برای فهم این موضوع می. بیمارگونه همراه است

چرایی شرکت این افراد در رفتارهای خودآسیب رسان 

توانند توجه بیشتری به این مفید باشد و بالینگران می

های پژوهش در مورد محدودیت .موضوع داشته باشند

مطالعه  این یک این موضوع اشاره کرد کهبه  توانمی

و باید در  دهدست و دیدگاه طولی به دست نمیمقطعی ا

اجرای آن در شرایط کرونا و کرد،  ها دقتتعمیم داده

ها را با آوری دادهباالی سواالت پژوهش که جمع دتعدا

 صینبود امکان تخصهمچنین ، مشکالتی همراه کرد

ی را در گروه عموم تیبه تناسب جنس یاطبقه یریگنمونه

 .توان به عنوان یک محدودیت قلمداد کردمی
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 سپاسگزاری

در ی تخصصی اکتررساله د این پژوهش برگرفته از

تهران و در دوره تحقیقاتی  مه طباطبائیالدانشگاه ع

همچنین دارای مجوز  .دانشگاه هومبولت برلین است

از  IR.ATU.REC.1399.093 شناسه اخالق به شماره

از همه شرکت . باشدمیتهران  مه طباطبائیالعدانشگاه 

کنندگانی که در اجرای این پژوهش ما را یاری رساندند 

حامی »همچنین از موسسه وزین  ،انه سپاسگزاریمصمیم

برای فراهم نمودن امکان شرکت در این « علوم انسانی

 .شوددوره مطالعاتی قدردانی می
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