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 های تاریک: گانهمدل قضاوت اخلاقی سودگرایانه در ارتباط با سه

 نقش میانجی صداقت/فروتنی و همدلی
 

 *قاسم آهیکتر دافراه،  حمیده

 ، ايرانبیرجنددانشگاه آزاد اسلامی، ، گروه روانشناسی، واحد بیرجند

 (7/7/77، تاریخ پذیرش:4/7/77ناریخ دریافت: ) 

 

 

 

 سرآغاز

 1شده بر  ععااهرای ااقرافی ی  ریهای انجامحجم وسیعی از پژوهش
اند که در آن ای اد باید تصایم بگی نرد ترا زنردخی اراد یرا عتا کزشده

تر ی را نجراد دهنرد  شخص دیگ ی را یدا کنند تا زندخی شاار بزرگ
شرااهد . شرادناعیرده عی 2این ناع ریترار فاراود ااقرافی سرادخ ایانه

انرد شنااتی نشان دادهب روانآعده از رویک دهای ریتاری و عصدستبه
های شنااتی شاعل الکسی تایایا  ناتاانی ب ای بیران تجرار  که نقص

های شخصیتی های هیجانی عخ   یا ویژخیهیجانی شخصی  پ دازش
 (.1شراد  های ااقرافی سرادخ ایانه عیپاتالاژیکال عنجر  بره فاراود
د  بقکه هاین شاه ناشی نایشانیاندژرفسادخ ایی عنحص اً از پ دازش 

تاان در ای ادی با کابادهای عرافیی و  رعد در الگای فااود را عی
خی ی نیز عشاهده ک د. تصایااد ااقرافی بر  اسراو دورنارای تصایم

ی ی د در تج بۀ رر   عسئقۀ تاانایررررآسیب رساندن یا کشتن ی دی دیگ
 کند.عاافد اجتااعی و ااقافی را عط ح عی

 
 
 

 

 
های آزارنده تحرت درعران  عردم اساسی شخصیت هاییکی از ویژخی 

(. اینکه یر د 2ی است  جاععه پسندهادلی و عدم عطقابیت اجتااعی یا 
در واکنش به آزار یا فتل ی دی دیگ   از تاانایی نسبی ب ای ب وز نگ انی 

های تااند ب  واکنشاجتااعی و ب وز آشیتگی ااقافی ب ااردار نباشد  عی
برا ایرن عنطر    راستاهمهای ااقافی تأثی  بگذارد. ی د نسبت به دوراهه

خانه تاریر  پژوهش حا   ب  ب رسی فااود ااقافی سادخ ایانه در سه
 5و هادلی 4و با تأکید ب  روابط عتقابل آن باصدافت و ی وتنی 3شخصیت

 عتا کزشده است.
 8و نارسیسم 7  عاکیاولیسم6ستیزیخانه تاری  شخصیت شاعل جاععهسه

عرافیگی  اااهانه  بیجانیههای ی شاعل وساسهزیستجاععه شاد.عی
دغرل و تاایقاد ی یبکارانره شاد عاکیاولیسم نیز با ی عیرحایبی یب و 
 ارتباط دارد. رایج یااقافاصال  به یتاجهیب و بدبینانه ینیبجهان  کارانه
 
 

 چکیده

 باهردف ایرن پرژوهش کننرد.های ااقافی یا غی ااقافی عال عیدر پی تبیین این عسئقه هستند که چ ا ع دم به شیاه قاسیه و روانشناسانی هاستسالزمینه: 

 انجام شد. یو هادل یصدافت/ی وتن یانجینقش ع باهای تاری  خانهسهدر ارتباط با  انهیسادخ ا یعدل فااود ااقافتعیین ب ازش 

و برا روش  داد لیتشرکدانش آعازان دات  عقطع عتاسطه دوم شره  بی جنرد پژوهش را کقیه  نیا یجاععه آعار باد. هابستگی-یییپژوهش تاصاین روش: 

 بیپرژوهش  ر  یهاهیی  ر آزعران یاستیاده شد. بر اپ سشناعه استاندارد  4 ها ازداده یخ دآور یب ا نی  انتخا  شدند. 288ای تصادیی خی ی ااشهناانه
 .عسی  بکار ریت لیو تحق ان سیپ یهابستگ

های اصرقاح دار و اعارال شرااصیععنرهای پیشنهادی اولیه ب ازش ندارند  اعا پس از حذف عسی های غی  های پژوهش نشان داد اخ چه عدلیایتهها: یافته

 ارتباط نقشی نداشت. تنی دراینخ ی ک د. صدافت/ی ویانجیعی تاری  با فااود ااقافی سادخ ایانه را هاخانهسهعدل یقط هادلی ارتباط 

های کارب دی ب ای عتخصصان و درعان خ ان در کار با ای اد دارای نا اد بالرا در های فبقی را تائید ک د و تاصیههای پژوهشها  یایتهاین یایتهگیری: نتیجه

 ی اهم آورد.ستیز و در نظ  خ یتن نقش هادلی در تعدیل این ارتباط اادشییتگی  عاکیاولیسم و جاععه

 

 صدافت/ی وتنی  هادلیهای تاری   خانه  سهانهیسادخ افااود ااقافی کلیدواژگان: 

 
 

 Ahigh1356@yahoo.comنایسندۀ عسئال: نشانی الکت ونیکی: 
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سبت به به ب ت ی ااد ن زیآععبالغهبا نگاه  ایخست دهفار بهنارسیسم نیز 
 کشریده تصای  ااد به به عش  ی واز اادعحاردیگ ان و سطح بالایی 

 (.3شاد  عی
یر  سرازه  عناانبهتاری  شخصیت  خانهسهبه صیاد  عسئقه پ دااتن

خانره تاریر  از زعانی که سه همابعادی جدا از  عناانبهیا  استهیپهمبه
 بهمبرهط ع برا . شرااهداسرتاست ترا اعر وز اداعره یایتره  شدهیعع ی

صیاد  آنب  فب   که تکاعقی یهابحث قهیوسبهپیاستگی این صیاد  
تطبیقری ارتبراط دارنرد   9ی عر تبط سرازیراهب دهراخانه تاری  برا سه

 رابطره زعینره در شدهانجام تج بی هایپژوهش(. 4شاند  پشتیبانی عی
 بره اراد کرادکی دوران در هناز ااقافی  هایفااود و شخصیت عیان
 اند کهشده خزارش ک دهانجام هایحال اندک پژوهشب ند. بااینعی س 

سررتیزی بررا جاععه و عاکیاولیسررم تاریرر  نارسیسررم  صرریت بررین سرره
های یایته (.5  دارد وجاد عثبت ایرابطه سادخ ایانه ااقافی هایفااود

بینری پیش سمیاولیو عاک یکاپاتیسا سم ینشان داد که نارس ی  عطالعه
هاچنرین  (.6هسرتند   یتیاوتی ااقرافو بی یی ی ریتارپذکننده ریس 
 یبرا اسرت اتژ تیشخصر  یرخانه تارصریاد سرهشده است که خزارش
های خانهسرهو ایرن  دارنرد یهاپاشران یعدد و استثاارکاتاه ییزناشا
 یو ی اجنسر یجنسر یاغراا  یعنج  به استیاده از تداب تیشخص  یتار
هرای ویژخی  برا ه ایر اددر ی  پژوهش عشخص شرد کر. (7  شادعی

سررایکاپاتی احتاررال بیشررت ی دارد تررا در ععااهررای ااقررافی فارراود 
کرره  انررددیگرر  عحققرران خررزارش ک ده (.8 سررادخ ایانه داشررته باشررند 

بر داری در بینری کننرده تققرب و کپیپیش سرمیاولیستیزی و عاکجاععه
ستیزی جاععه و سمیاولیشده که عاکراستا خزارش نیدر ا. اعتحان هستند

صدافتی در ارتبراط برا هاسر  و بی یهای آعازشبا دروغ خیتن  عافعیت
 شیخر ا زانیرعشده است که بین . هاچنین عشخص(9  هابسته است

ی رابطه اجتااع تیو عسئال یاعتقاد به ااقاق ش کت زانیو ع یستیاولیعاک
ستیز (. عحققان دیگ  خزارش ک دند که ای اد جاععه11عنیی وجاد دارد  

ستیز با  ا ط ا  بالا و ای اد غی  ا ط ا  پایین نسبت به ای اد جاععه  با
هرای حرلهای شخصری تاایرل بیشرت ی بره راهستیز  در دوراههجاععه

-دهرد جاععرهها نشران عیسای  یایتره(. 11دهند  سادخ ایانه نشان عی

رو و نیز های ااقافی کات  نسبت به عافعیت پیشستیزی بالات   با نگ انی
هرا تاسرط . ایرن یایتره(12تاجه کات  به عنایع جاعی هابستگی دارد  
ستیزی هرم برا عحکرام عحققان دیگ  که نشان دادند نا ه بالات  جاععه

ک دن کات  ریتارهای غی ااقافی و هم باانگیزه کات  ب ای دسرتیابی بره 
سرتیزی نارسیسم هم شربیه برا جاععه(. 13عدالت رابطه دارد  تائید شد  

ارتبرراط بررین نارسیسررم و  .پذی ی ریترراری اسررتبررا ریسرر  عرر تبط
پذی ی  های ااد خزارش دهری ریسر تنها در شااصپذی ی نهریس 

پذی ی ریتاری نیرز تائیرد شرده های ارزیابی ریس بقکه از ف ی  روش
(. ای اد با نارسیسم بالا عاکن است هذیان کنت ل داشته باشرند 14است  
هایشان سراخی ی داشرته خی یند تا در تصایم(. این ای اد تاایل دار15 

دیگ   (.14شاد  پذی  عیباشند و این یاکتارها عنج  به ریتارهای ریس 
و های تاری ( سادیسرم اسرت ها  چهارخانهخانهسازه نزدی  به این سه

بینری ی دی ریتارهای  رداجتااعی را پریشتااند به شکل عنحص بهعی

-ب ند  ی اتر  از برییستی از رنج دیگ ان عیکند  زی ا لذتی که ای اد ساد

شرده ستیزی  پ ااشرگ ی حسا تیاوتی نسبت به رنج دیگ ان در جاععه
نسبت به دیگ ان در عاکیاولیسم و اشانت ناشی از تهدید شدن اخرا در 

انرد کره هرا نشران دادههاچنرین پرژوهش (.16باشرد  اادشییتگی عی
گ اینت نتری  بزهکراری در ی دی با ت ولینرصارد عنحص بهسادیسم به

 (.17های ویردئایی اشرن رابطره دارد  ناجاانان و تاایل به انجام بازی
عراعقی  5های عردل شرده اسرت کره از برین ع لیرههاچنین عشخص

ای دارد با ااقاق ح یهععنادار  یعنی یهابستگ یروان رنجارشخصیت  
کرره سرره صرریت تاریرر  و ب ارری ععتقدنررد ازآنجایی درعجارراع(. 18 
های ااقافی رابطه دارند  چنین روابطی داجتااعی شخصیت با فااود 

های ااقررافی هررای عاجرراد دربرراره تاجیرره ااقررافی در فارراودنگ انرری
 اند.  سادخ ایانه را ایزایش داده

خانه تاری   در پیشاعدهای ارا  و هنگراعی حال  تاایز عیان سهبااین
کنتر ل شراد. عشرت ک عیران سره صریت  شاد که واریانسناایان عی

ت ی باصدافت/ ی وتنری خانه تاری  ارتباط فایعثال  صیاد سهعناانبه
دهنرد کره های اایر  نشران عیدارند. پژوهش 11پذی ی نسبت به تاای 
خانه تاری  با پ ااشرگ ی و ریتارهرای  رداجتااعی و عیان صیاد سه

ک عشت  که واریانسسطاح پایین هادلی ارتباط وجاد دارد؛ اعا هنگاعی
 سرهیدر عقاپرذی ی  ت ی با تاای ستیزی ارتباط فایکنت ل شاد  جاععه

صررارد باصرردافت/ی وتنی دارد. برر عکس نارسیسررم و عاکیاولیسررم به
کننرد بینی عیپذی ی پیش ت ی صدافت/ ی وتنی را نسبت به تاای فای
عشت کی دارند که این هسته  نقصان  خانه تاری  هسته(. صیاد سه19 

ستیزی عشت ک کنت ل شاد  جاععه که واریانساعا هنگاعی هادلی است 
کنرد عستقل هادلی عرافیی ناایران عری نیبشیپعناان تنها ااد را به

خانره تاریر   اثر اد که ه  ی  صریاد سره  ازآنجاییدرعجااع(. 21 
عتاایزی ب  صدافت/ ی وتنی و سطاح عتیاوتی از نقصان هادلی دارند و 

عناان صیاد وهش  در نظ  خ یتن این صیاد بهبا تاجه به هدف این پژ
سادعندت  است. با تاجه به اینکه نقصان هاردلی عرافیی برا  همجدا از 

های تاری  احتاال بیشت  تأثی  بیشت ی ب  تاایقاد سادخ ایانه شخصیت
 نیبرشیپت ین و تنهرا ستیزی فایدارد  انتظار عا ب  این است که جاععه

شده است که نارسیسم عقابل چان عشخص عستقل سادخ ایی باشد. در
رود که نارسیسرم ت ین ارتباط را با هادلی عافیی دارد انتظار عی عید
 (.2بین سادخ ایی باشد  ت ین پیش عید

های عتناعی عاننرد انصراف  تاا رع  سازه صدافت/ی وتنی شاعل ع لیه
ه رسرد کرشاد. به نظ  عیاااهی عیصدافت و اجتنا  از ح   و زیاده

ای در صرردافت و ی وتنرری هابسررتگی عثبترری بررا رعایررت ااقرراق ح یرره
هررای ی  اث بخشرری رهبرر ی  رعایررت انصرراف دربازیتجررارتصررایااد 

دارد  12و انتخا  عشارکتی در بازی ععاای زندانی 11دیکتاتار و اولتیااتام
انگاری و (. در عقابل سطح پرایین صردافت/ ی وتنری برا سرهل22؛ 21 

تاایل به آزار و اذیت جنسی ارتباط دارد. عقاوه بر   و کاراهاال در عحل 
رسد کره سرطح پرایین صردافت/ ی وتنری  برا تاایقراد این  به نظ  عی

(. ارتبراط ععکراو 23باشرد  ی یبکارانه و استثااری نیز رابطره داشرته 
 دکننردهییتأخانه تاری  و صدافت/ ی وتنی  شده عیان صیاد سهعشاهده
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-ااع  سطح پایین صدافت/ ی وتنی با نگ انیباشد. درعجاین عسئقه  عی

که پسند  ارتباط دارد. ازآنجاییها و تاجهاد  عید بش دوستانه و جاععه
خانه تاری  ی صیاد سههایژخیوسطح پایین صدافت/ی وتنی  بعای از 

دهنرد  سرطح پرایین صردافت/ی وتنی ارتبراط شخصیت را بازترا  عری
 بیشت ی با سادخ ایی اااهد داشت.

های شخصیتی در درک زیاد صیاد بالینی و سازه وه ب  اهایت بسیارعقا
های ااقافی ی دی نیرز های سادخ ایانه  بایستی به تیاود ارزشفااود

-های ااقافی  ب  جهرتتاجهی ویژه داشت زی ا که این تیاود در ارزش

  13هرای ااقرافیخی ی تصایااد ااقافی تأثی خذار اسرت. تئراری بنیان
دهد که بر  شنااتی را در ااتیار ف ار عیهای روانز سااتارای اعجااعه
کننرد.در ها  جااعع بش ی ععیارهای ااقافی اراد را ایجراد عریفب  آن

عهرم  عیان این پنج دسته جهانی  آسیب/ ع افبت  یکی از عسائل بسریار
-آسیب/ع افبت بره تاانرایی دروافعهای یداکارانه است. در زعینه دوراهه

تکراعقی یر د بر ای هاردلی برا دیگر ان و تاایرل بره  شدههای کسب
عحایظت از سقاعت جسراانی دیگر ان  اشراره دارد. ایرن کرار عسرتقزم 

 باشد.احساو هادردی با دیگ ان و تاانایی درک درد و رنج دیگ ان عی
های تکقییی و سادخ ایانه با یکدیگ  اند که انتخا ها نشان دادهپژوهش

دیگ  بعاری از ایر اد عاکرن اسرت در عباردارتباط ععکاسی ندارند. به
داشرته باشرند  نسبی و دوسراخ ا  ارجحیتی های سادخ ایانه اادانتخا 

به این نکته یک  کنند که اصل عقابل نادرست اسرت.  عطققاًبدون اینکه 
و فااود سرادخ ایانه ارتبراط وجراد  14عقاوه ب  این عیان هایت ااقافی

به در نظ خر یتن اصاصریاد ااقرافی  (. هایت ااقافی  تاایل23دارد  
ی د اسرت؛  اادپندارهعناان شالاده اساسی عانند هادردی و ع افبت  به

هررای عرر دم از ارتبرراط ااقررافی بنرراب این نظررام بخشرریدن برره ارزیررابی
آسرریب/ع افبت  جهررت نشرران دادن ایررن نکترره کرره عسررتعد بررادن 

ل های  داجتااعی به سادخ ایی  کاتر  بره عقرت تائیرد اصرشخصیت
ااد است و بیشرت  بره دلیرل جقراخی ی از تاایقراد اادیسادخ ایی به

عافیگی اسرت  یر  اصرل بنیرادی احساسی و بیتکقییی ع باط به بی
 است.

های خانه تاری  شخصریت و فاراوداخ  ارتباط عثبت عیان صیاد سه
عردم ناپذی  ادشرهوسیقه تاجه کات  بره اصرل ی بهتا حدودسادخ ایانه 
 داده شاد  باید اث  عنیی عیانجی هادلی عشاهده شراد؛ تا یح 15آسیب

بعقاوه اخ  این استدلال درست باشد  باید نقش عنیی عیرانجی صردافت  
دهرد کره صریاد ی وتنی و هادلی را نیز عشاهده شاد و این نشان عری

ی تراجهیبرخانه تاری  به دلیل نباد صدافت  ی وتنری و هاردلی و سه
قاد سادخ ایانه ارتباط دارند. لذا این پژوهش به دیگ ان  با تاای سقاعتبه

دنبال تردوین عردلی بر ای فاراود ااقرافی سرادخ ایانه در رابطره برا 
های تاری  شخصیت با نقش عیانجی صدافت/ی وتنی و هادلی خانهسه

شرنااتی خایی به این س ال انجام شد که آیا سرازه روانو باهدف پاسخ
های تاریر  و فاراود خانهبین سه صدافت/ی وتنی و هادلی در ارتباط

 تااند نقش عیانجی داشته باشد یا نه؟ااقافی سادخ ایانه عی
 

 روش
 زانیربعد ع ازو کارب دی  قادیتحق هپژوهش حا   ازلحاظ هدف  ازجاق

 تحقیرل عسری برا رویکر د  است که هابستگی-تاصییی  هایکنت ل عتغ
انش آعرازان داتر  را دکقیه  عاری این پژوهشآجاععه شده است. انجام

 1395-96 در سررال تحصرریقیعقطررع عتاسررطه دوم شرره  بی جنررد 
 1111n= .اعاای ناانه در این پژوهش با تاجه بره  دتعدا( تشکیل داد

نیر   311و ب  عبنای استیاده از ی عال ک جسی و عارخران  حجم جاععه
ای تصرادیی خی ی ااشرهب آورد شد. ب ای انتخا  ناانه از روش ناانه

با عسئالان عدرسه پژوهشگ  بره عردارو  یبعد از هااهنگه شد. استیاد
انتخا  ک ده  یفار تصادیهای عاردنظ  را بهعاردنظ  ع اجعه ک ده  پایه

ها ها اااسته شد تا پ سشناعهاهداف پژوهش از آزعادنی حیو  ان تا 
ها فبر  دسرتارالعال پ سشرناعه لیرکنند  درباره نحراه تکا لیرا تکا

 یداده شرد  جهرت پاسرخ بره سر الاد احتارال یکای حی پ سشناعه تا
هاکار پژوهشرگ  در جقسره  یدهندخان ااد پژوهشگ  و در عااردپاسخ
 شردهعیپ سشناعه تاز 311از عجااع  .ها حاار داشتپ سشناعه لیتکا
د و از ها باداده لیوتحقهیلازم جهت تجز یهاپ سشناعه واجد عقاک 288

درصرد( زن  24/64نی    185درصد( ع د و  76/35عارد   113این تعداد 
و انح اف ععیرار سرنی  32/16ها ب اب  با هستند. عیانگین سنی آزعادنی

درصد(  9/31نی    89سال   15درصد(  6/23نی    68باد.  95/1ب اب  با 
 18درصرد(  31/7نی    21سال و  17( درصد 21/38نی    111سال   16

پ سشناعه استاندارد استیاده  4از  هادهسال سن دارند.  ب ای خ دآوری دا
 شد.
س ال ع باط بره  11ااقافی و ععاای  9 شاعلااقافی لید فااود اتک(1
 است.ها آن
و سه ار ده عقیراو خایه هست  12دارای  پ سشناعه دوجین کثید(2 

 است. سمیو نارس سمیاولیعاک  یستیزجاععه
س الی برا  41ی ( عقیاو هادلی ی  ابزار ی  پ سشناعه ااد خزارش3 

 دو عاعل هادلی عافیی و هادلی شنااتی است.
( ب ای سنجش صدافت و ی وتنی از ا ده عقیاو صدافت ر ی وتنری 4 

 شاد. پ سشناعه ااد خزارشی هگزاکا استیاده عی
روایی پ سشناعه ها تاسط اب خان عارد تایید ف ار خ یت و پایایی آنها با 

 باد.  81/1و  64/1و  75/1 و 61/1روش آیای ک ونباخ به ت تیب 
های پژوهش از   یب هابستگی پی سان و تحقیل ب ای ب رسی ی  یه
 Lisrel8.8 ایرزارو ن م SPSS-24ایزارهرای عسی  و از ف یر  ن م

 استیاده شد.

 

 يافته ها
 فاراود برا نارسیسرم بین عنظار ب رسی ب ازش عدل عیهاعی رابطهبه

از تحقیرل  هادلی و ی وتنی/دافتص عیانجی نقش با سادخ ایانه ااقافی
 عقّری  هایعردل وتحقیلتجزیره عبنرای عسی  اسرتیاده شرد. ازآنجاکره

 عتغی هرای پرژوهش در هابسرتگی عرات یس روازاین است  هابستگی
 عتغی هررای بررین 81/1 از بالررات  هایهابسررتگی. شررد ارائرره( 1جردول  
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 از لحاصر نترایج. اسرت چندخانره برادن اطی هم دهندهنشان زادب ون
 تأیید بیانگ  ذیل جدول در عاردعطالعه عتغی های بین هابستگی   ایب
 است. عذکار عی و ه

تراان خیرت کره بیشرت ین هابسرتگی ب  اسراو افقاعراد جردول عی
برا هاردلی اسرت  ایرن  سرادخ ایانه ااقرافی شده بین فاراودعشاهده

عقاوه کاتر ین (. برهr=-34/1دار خزارش شرد  هابستگی عنیی و ععنی
 سرررادخ ایانه ااقرررافی شرررده برررین فاررراودابسرررتگی عشاهدهه

 دار اسرتباصدافت/ی وتنی است. ایرن هابسرتگی عنیری و غیر  ععنری
 18/1-=r) شده است.( ارائه1نگاره  .   ایب عسی  عدل ی  ی در 
های شرااص ب رسری ( و1پرژوهش  نگراره  داریععنی عدل اساو ب 
نداشرت. هاچنرین  ( عدل پیشرنهادی بر ازش2 جدول  ب ازش ییکاین

و ( t=6/1و  β=12/1عسی های نارسیسم به فااود ااقافی سادخ ایانه  
و  β=11/1  عسرری  صرردافت/ی وتنی برره فارراود ااقررافی سررادخ ایانه

79/1=t )دار بادغی  ععنی . 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش1جدول
 صداقت/ نارسیسم متغیر

 فروتنی

 قضاوت  همدلی

 اخلاقی 

 سودگرایانه

    1 نارسیسم
 صدافت/
 ی وتنی

**24/1- 1   

  1 31/1** -25/1** هادلی
 فااود

 ااقافی  
 سادخ ایانه

**17/1 18/1- **34/1- 1 

 

 

 
و  یصداقت/فروتن یانجیبا نقش م انهیسودگرا یبا قضاوت اخلاق سمینارس نیرابطه ب یمدل مفهوم مسیر : ضرایب1نگاره

 یهمدل

 

 گی مدل مفهومی پژوهشهای برازند: شاخص1جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
داری بعای از عسی ها پی ایش و اصرقاح عردل بر  با تاجه به غی  ععنی

های اصرقاح های اصقاح صارد خ یت. با انتخا  شااصاساو شااص
دار یعنرری عسری  عسررتقیم ( و حررذف عسری های غیرر  ععنریMIعردل  

های سادخ ایانه شرااص ااقافی نارسیسم و صدافت/ی وتنی به فااود
های ب ازش جدیرد نترایج آزعران ب ازش بهباد یایت. ب  اساو شااص

تاجهی نشان داد و عشرخص شرد برین الگرای کاهش فابل 2χعجذور 

 نتیجه میزان در مدل چه زمانی مدل برازنده است؟ معیار اصلی آزمون

1 χ2 .عدم ب ازش 55/21 ععنادار نباشد 

2 RMSEA  غی  ب ازنده 26/1 باشد. 18/1ت  از اخ  کاچ 

3 GFI ب ازنده 97/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

4 CFI غی  ب ازنده 81/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

5 AGFI غی  ب ازنده 65/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

6 NFI غی  ب ازنده 81/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

7 IFI غی  ب ازنده 81/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

8 NNFI غی  ب ازنده 22/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

9 RFI غی  ب ازنده 21/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 
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 31/2و   < 15/1pشده ب ازش کاعل وجاد دارد  پیشنهادشده و عشاهده
= 1)2χهای (. شررررررااصGFI  AGFI  CFI  RFI  NFI  IFI  

NNFI RMSEA  98/1  97/1  99/1  93/1برره ت تیررب ب ابرر  بررا  
به دست آعد کره هاگری حراکی از  167/1و  93/1  98/1  96/1  91/1

 (2ها است  نگاره ب ازش عناسب عدل با داده
 فاراود برا سایکاپاتی بین عنظار ب رسی ب ازش عدل عیهاعی رابطهبه

از تحقیرل  صدافت/ی وتنی و هادلی عیانجی نقش با سادخ ایانه ااقافی
( 3جردول   عتغی های پژوهش در هابستگی د. عات یسعسی  استیاده ش

 .شد ارائه
 

 
 شده: ضرایب مسیر مدل اصلاح1نگاره 

 هابسرتگی بیشرت ین کره خیرت تراانعی جردول افقاعراد اسراو ب 
 ایرن اسرت  هاردلی برا سرادخ ایانه ااقرافی فاراود بین شدهعشاهده

 تر ینکا عقاوهبره. شرد خزارش (r=-34/1 دار ععنی و عنیی هابستگی
 سرررادخ ایانه ااقرررافی فاررراود برررین شررردهعشاهده هابسرررتگی

 دارععنی (r=-18/1  غی  و عنیی هابستگی این. است باصدافت/ی وتنی
 شده است.( ارائه3نگاره    ایب عسی  عدل ی  ی در . است

 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش1جدول 

 صداقت/ سایکوپاتی متغیر

 فروتنی

 قضاوت همدلی

 اخلاقی  

 سودگرایانه

    1 سایکاپاتی
 صدافت/
 ی وتنی

**29/1- 1   

  1 31/1** -25/1** هادلی
 فااود 
 ااقافی

 سادخ ایانه 

*14/1 18/1- **34/1- 1 

 

های شرااص ب رسری ( و2پرژوهش  نگراره  داریععنی عدل اساو ب 
( عدل پیشرنهادی بر ازش نداشرت. هاچنرین 4 جدول  ب ازش ییکاین

و  β=12/1تی برره فارراود ااقررافی سررادخ ایانه  عسرری های سررایکاپا
15/1=t )و عسرری  صرردافت/ی وتنی برره فارراود ااقررافی سررادخ ایانه 
 11/1=β  79/1و=t )دار باد.غی  ععنی 

 
 یانجیبا نقش م انهیسودگرا یبا قضاوت اخلاق یکوپاتیسا نیرابطه ب یابی مدل در فرضی مدل مسیر ضرایب :1نگاره 

 یو همدل یصداقت/فروتن
 

 های برازندگی مدل مفهومی پژوهش: شاخص1جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتیجه میزان در مدل چه زمانی مدل برازنده است؟ نام آزمون ردیف

1 χ2 .عدم ب ازش 14/19 ععنادار نباشد 

2 RMSEA  غی  ب ازنده 25/1 باشد. 18/1ت  از اخ  کاچ 

3 GFI ب ازنده 97/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

4 CFI غی  ب ازنده 82/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

5 AGFI غی  ب ازنده 68/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

6 NFI غی  ب ازنده 82/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

7 IFI غی  ب ازنده 83/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

8 NNFI غی  ب ازنده 17/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

9 RFI غی  ب ازنده 16/1 باشد. 91/1ت  از گباید بزر 
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در آا ین ع حقه پیر ایش و   هایاز عس یبعا یدارععنی  یبا تاجه به غ

های اصرقاح صرارد خ یرت. برا انتخرا  اصقاح عدل ب  اساو شااص
دار یعنری ( و حذف عسی های غیر  ععنریMIعدل  های اصقاح شااص

 ااقررافی وتنی برره فارراودعسرری  عسررتقیم سررایکاپاتی و صرردافت/ی 
های های ب ازش بهبراد یایرت. بر  اسراو شرااصسادخ ایانه شااص

تاجهی نشران داد و کراهش فابرل 2χب ازش جدید نتایج آزعان عجذور 
شده ب ازش کاعل وجاد عشخص شد بین الگای پیشنهادشده و عشاهده

  GFI  AGFI  CFIهای (. شااص2χ(1 = 15/1و   < 15/1pدارد  
RFI  NFI  IFI  NNFI RMSEA  11/1برره ت تیررب ب ابرر  بررا  
به دسرت آعرد  113/1و  11/1  11/1  98/1  95/1  11/1  11/1  99/1

 (.4ها است  نگاره که هاگی حاکی از ب ازش عناسب عدل با داده
 

 
 اخلاقی شده قضاوت: ضرایب مسیر مدل اصلاح1نگاره 

 سودگرایانه

با فاراود  سمیاولیعاک بین بطهعنظار ب رسی ب ازش عدل عیهاعی رابه
ی از تحقیرل و هادل یصدافت/ی وتن یانجیبا نقش ع انهیسادخ ا یااقاف

( 5جردول   عتغی های پژوهش در هابستگی عسی  استیاده شد. عات یس
 .شد ارائه

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش5جدول 

 صداقت ماکیاولیسم متغیر

 /فروتنی

 قضاوت همدلی

 اخلاقی  

 انهسودگرای

    1 عاکیاولیسم

 صدافت
 /ی وتنی

**31/1- 1   

  1 31/1** -41/1** هادلی

 فااود 
 ااقافی 
 سادخ ایانه

*17/1 18/1- **34/1- 1 

 
 هابسرتگی بیشرت ین کره خیرت تراانعی جردول افقاعراد اسراو ب 

 و عنیری هابسرتگی ایرن عاکیاولیسم است  هادلی با بین شدهعشاهده
 هابسررتگی کاترر ین عقاوهبرره. شررد ارشخررز (r=-34/1 دار ععنرری
 این. است باصدافت/ی وتنی سادخ ایانه ااقافی فااود بین شدهعشاهده
  ایب عسری  عردل . است دارععنی (r=-18/1   یغ و عنیی هابستگی
 .شده استارائه( 5نگاره  ی  ی در 

 

 
 یانجیبا نقش م انهیسودگرا یضاوت اخلاقبا ق سمیاولیماک نیرابطه ب یابی مدل در فرضی مدل مسیر ضرایب :5گاره ن

 یو همدل یصداقت/فروتن
های شرااص ب رسری ( و5پرژوهش  نگراره  داریععنی عدل اساو ب 
( عدل پیشرنهادی بر ازش نداشرت. هاچنرین 6 جدول  ب ازش ییکاین

( t=81/1و  β=12/1عسی های نارسیسم به فااود ااقافی سادخ ایانه  
 β=11/1  ود ااقررافی سررادخ ایانهو عسرری  صرردافت/ی وتنی برره فاررا

67/1=t )دار باد.غی  ععنی 
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 های برازندگی مدل مفهومی پژوهش: شاخص1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پی ایش و اصرقاح عردل بر    هایاز عس یبعا یدارععنی  یبا تاجه به غ
های اصرقاح های اصقاح صارد خ یت. با انتخا  شااصاساو شااص

دار یعنرری عسری  عسررتقیم ف عسری های غیرر  ععنری( و حررذMIعردل  
سررادخ ایانه  ااقررافی عاکیاولیسررم و صرردافت/ی وتنی برره فارراود

های بر ازش جدیرد . ب  اساو شرااصایتیب ازش بهباد  یهاشااص
تاجهی نشران داد و عشرخص شرد کاهش فابل 2χنتایج آزعان عجذور 

 p 15/1رد  داشده ب ازش کاعل وجاد بین الگای پیشنهادشده و عشاهده

  GFI  AGFI  CFI  RFI  NFIهای (. شااص2χ(1 = 49/1و  <
IFI  NNFI RMSEA  11/1  99/1  11/1برره ت تیررب ب ابرر  بررا  
به دسرت آعرد کره هاگری  111/1و  11/1  11/1  99/1  98/1  11/1

 (6ها است  نگاره حاکی از ب ازش عناسب عدل با داده
 

 
 

 قضاوت یابی ده مدلش: ضرایب مسیر مدل اصلاح1نگاره 

 سودگرایانه اخلاقی
 

 بحث
که اشاره شد این پژوهش باهدف ف احی و تدوین عدل فااود  خانهآن

های تاری  شخصریت برا نقرش خانهااقافی سادخ ایانه در ارتباط با سه
های عیررانجی هارردلی و صرردافت/ی وتنی انجررام شررد. ب رسرری عرردل

کردام از ر ابتردا هی پیشنهادی از ف ی  تحقیل عسری  نشران داد کره د
ها ب ازش ندارد. پس از حذف عسی های غی  های پیشنهادی با دادهعدل

ها تا حد زیادی بهباد های اصقاحی ب ازش عدلدار و اعاال شااصععنی
  شاد.یایت. نتایج در زی  بحث عی

های تاری  با هاردلی خانهبین سهارتباط  دربارهپژوهش  نیا هاییایته
در ی  عطالعره آعده در سای  عطالعاد است. دستهای بهههاسا با یایت

های تاری  با سطاح پایین هادلی خانهعشخص شد که نا ه بالا در سه
های خانه(. پژوهشگ ان دیگ  خزارش ک دند که از بین سه7ع تبط است  

(. در عطالعره دیگر  24تاری  یقط سایکاپاتی با هادلی  ارتباط داشت  
هرای هیجرانی ازجاقره یسم و سایکاپاتی با نقصعشخص شد که نارس

 لیتسره یبر ا اخ چره هاردلی هادلی و هاش هیجانی ع تبط هستند 
های تاری  خانهای اد با سه حالبااین  است دیروابط عتقابل درازعدد عی

دهنرد آعیزی را نشران عیو اصراعترسد که روابط عتاراد به نظ  عی
ی بره هاردل نقص در ععتقدند که عحققان یجینتا نچنی نییدر تب(. 25 

و این احتاال وجراد دارد  است یو عافی یشکست در ابعاد شناات ععنی
کند  زی ا زا را تسهیل عیکه یقدان هادلی در این ای اد ریتارهای آسیب

هرا اخ  ی د با ف بانیان هاردلی ناایرد اعکران ساتاسرتیاده عایر  از آن
 ه ی د در هاردلی پرایین باشرد . به عبارتی اخ  نا(3پذی  نیست  اعکان
تااند با احساساد ااد و یا ف بانی ارتباط ب ف ار کند و این در تاانایی نای
اساو  نیب  ا(. 7کند  کشی از دیگ ان تداال ایجاد نایها ب ای به هآن

ای اد عاکرن اسرت  نیعحدود ا یهای عافیکه ظ ییت شادعیاستدلال 
در پاسرخ بره احساسراد   دیگ اردعببره. به واکنش اصاانه عنج  شاد

در تبیرین  (.26آسریب بزننرد   گر انیها عاکن است بره دشان آنعنیی
فار تاان اینهای تاری  و هادلی هاچنین عیخانهرابطه عنیی بین سه

بیان ک د که لازعه هادلی تشرخیص عاافرد ع براط بره چهر ه ایر اد 
ست که این ایر اد ها نشان داده اباشد این در حالی است که پژوهشعی

دارند. ایر ادی کره صریاد در تشخیص عاافد ع باط به چه ه عشرکل
های ناعناسبی به حالاد چه ه اااهند خانه تاری  بالایی دارند  پاسخسه

انرد کره ایر ادی کره اادشرییتگی  های پژوهشی نشران دادهداد. یایته
ه تصراوی  ستیزی اولیه و عاکیاولیسم بالایی دارند  هنگرام نگراه برجاععه

    . (21کنند  های غاگین  احساو عثبتی را تج به عیدارای چه ه

 نتیجه میزان در مدل چه زمانی مدل برازنده است؟ نام آزمون ردیف
1 χ2 .عدم ب ازش 17/13 ععنادار نباشد 

2 RMSEA  غی  ب ازنده 216/1 باشد. 18/1ت  از اخ  کاچ 

3 GFI ب ازنده 98/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

4 CFI ب ازنده 91/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

5 AGFI غی  ب ازنده 78/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

6 NFI ب ازنده 91/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

7 IFI ب ازنده 91/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

8 NNFI غی  ب ازنده 47/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 

9 RFI غی  ب ازنده 45/1 باشد. 91/1ت  از باید بزرگ 
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های ااقافی سادخ ایانه برا های ع باط به ارتباط هادلی با فااودیایته
(. 27؛  25 ؛2آعده در سرای  عطالعراد هاسرا اسرت  دسرتهای بهیایته
ع لیه  های ااقافی سادخ ایانه از ف ی دهد که فااودها نشان عییایته

(. 2شاد  بینی عیهیجانی پاسخ دلی هادلانه یعنی نگ انی هادلانه پیش
یایته و کاهش پ دازش هیجانی کاهشاند که سای  عحققان خزارش ک ده

های سرادخ ایانه در فاراود ااقرافی های بالات  پاسرخهادلی با عیزان
شرده اسرت کره الکسری ها خزارش(. هاسا با این یایته25  ها اه است

شراد برا تاایقراد هرای برارز در هاردلی شرنااته عیتایایا که با نقص
سادخ ایانه بیشت  در ععااهای ااقافی هیجانی عر تبط اسرت و ایرن بره 

(. هاچنرین 27هرای هادلانره برا ف برانی اسرت  ااف  کراهش نگ انی
های سرادخ ایانه در سرناریاهای ااقرافی برا شده است که پاسخخزارش
فار عثبت با اشم و نگ انری عر تبط اسرت و و به عنیی با نی د فاربه

کند های ااقافی سادخ ایانه را تسهیل عییقدان نگ انی هادلانه فااود
(. در تبیین این نتایج استدلال شده است که هادلی عنج  بره رشرد 28 

ع افبت شده و این بر ای تاسرعه و تکاعرل -نظام ااقاق عبتنی ب  آسیب
ااقرافی در -یادخی ی هنجارهرای اجتاراعی ویژه ب ایعناسب ااقافی به
سازد تا حالت ع افبت   وری است. هادلی ی د را فادر عی-عارد آسیب

در  ینراراحتعافیی ف بانیان را عدنظ  ف ار دهد. اخر  عاقری عنجر  بره 
در ناظ   یهادل  یعنج  به تح  یبا رنج ف بانهاناایی شاد  عی یف بان
رنجش او را کراهش   ب سد یا به ف باندهد تعی زهیناظ  انگ به  شادعی
های شخصی باشد اجتنا  تااند عنبع درعاندخیو از و عیتی که عی دهد
عحققان ععتقدنرد ایر ادی کره صریاد (. این در حالی است که 27کند  
هرا خانه تاری  بالایی دارند  پ ویایل هادلی ااصی دارند کره بره آنسه

نااینرد ولری ایرن افقاعراد  دهد تا عاافرد دیگر ان را درکاجازه عی
های استثااری که با اسرتیاده از حساو را ب ای ی عاله ک دن است اتژی

خی نرد و اااهند به دست آورند  به کار عیتاانند آنچه را که عیها عیآن
شاد کره ها در هادلی عافیی عنج  به آن عیدر هاین حال  ناتاانی آن

پاشری کننرد خ یته یا از آن چشرمهای بالقاه به دیگ ان را نادیده آسیب
های عشابه عطابقت دارد که ب  اساو آن ایر اد (. این تیسی  با یایته21 

ها در تشخیص درسرت از های آنهای تاری   عقی غم تااناییخانهبا سه
  (29دهند  اشتباه  به پیاعدهای تصایااد ااقافی ااد اهایت نای

ی وتنرری در ارتبرراط /تصررداف و هارردلی در ارتبرراط بررا نقررش عیررانجی
های پرژوهش سرادخ ایانه یایتره ااقرافی های تاری  با فااودخانهسه

ها با ارتباط نقش عیانجی دارد. این یایتهدراین نشان داد که یقط هادلی
فارکقی  (. بره31 ؛19های بسیاری از عحققران  هااهنرگ اسرت  یایته

شخصریتی هرای دهند کره داشرتن خ ایشنتایج این پژوهش نشان عی
ها بیاارخانه  تاایل یر د بره ویژه خ ایشاادشییته  ع عاز و آزارنده  به
های یداکارانه شخصی را عاجب اااهد شد. سادخ ایی بیشت  در دوراهه

این تاایل به سادخ ایی بیشرت   برا نگ انری کاتر  یر د بر ای رعایرت 
از های ااقافی ع باط به ارزش فائل شدن ب ای دیگ ان  عحایظت بنیان

 دوسرتانهناعسقاعت جسای دیگ ان و نگ انری کاتر  بر ای ریتارهرای 
ها اهایرت زیرادی دارد؛ در نظ  خ یتن این عیانجی اجتااعی رابطه دارد.

صارد عستقیم تعیین ک د که عشخصره اصرقی صریاد تاان بهزی ا نای

تاانرد بر  ایرن خانه تاریر  ازجاقره سرنگدلی عرافیی چگانره عریسه
صرارد تراان بهدیگ  در این عارد نایعباردباشد؛ به سادخ ایی اث خذار

عستقیم تعیین ک د که سنگدلی عرافیی در جهرت پرذی ش سرادخ ایی 
های عبنی خی ی دارد یا در جهت رد تکقید ااقافی. این ادعا  یایتهجهت

اابی حل سادخ ایانه  هایشه به دلیرل دسرتیابی برهب  اینکه انتخا  راه
ف ااقرافی نیسرت  بقکره عاکرن اسرت بیشرت  عناان ی  هردبیشت  به
نظیر    یرادینبنهرای ااقرافی تیاوتی نسبت به عسئالیتدهنده بینشان

کنند را تائید و تقایت عی خی ی باشدفانان عدم آسیب( در ی ایند تصایم
شرده فار کره در عردل عیرانجی ارائه(. ب  اساو نتیجه تحقیل  هاان5 

هرای خانه تاری  شخصیت ب  دوراهرهتاان تأثی  سهنشان داده شد  عی
ااقافی را به نارسایی در عاقک د هاردلی یر د در پرذی ش سرادخ ایی  

سرتیز  کنند که ای اد جاععههایی که بیان عینسبت داد. این تعبی  با یایته
شران در تشرخیص دادن درسرت از نادرسرت  نگر ان رغم تاانراییعقی

(. ایرن 29یستند  هاساست  شان نپیاعدهای ناشی از تصایااد ااقافی
سرتیزی برا درک کنند که جاععههایی که بیان عیتعبی  هاچنین با یایته

کات  هایت ااقرافی رابطره دارد  سرازخار اسرت. در تبیرین ایرن یایتره 
های صارد یقدان نگ انیتاان خیت که سنگدلی عافیی بههاچنین عی

کن است خاهی عاافع یابد و از این ف ی  عاهادلانه و اجتااعی ب وز عی
عنج  به اتخاذ تصایااد سادخ ایانه شاد که ریاه ی دی را بره حرداکث  

عافیه را عیید رسانند. از این عنظ  ب ای از ای اد داشتن شخصیت بیعی
رغم آنکه جسرارد انجرام اعارال ها عقیکه آنویژه هنگاعیدانند  بهعی

م ایرن اعارال را بهتر ین سادخ ایانه را ندارند  اعا در ش ایط اا   انجا
ها حاکی از عشکل کقری در تعیرین ایرن دانند. البته این یایتهانتخا  عی

-های سادخ ایانه ابر از عریی از ف ی  فااوداست که چه ناع انگیزه

ای از فاانین وا رح و شاد. اخ چه رویک د تکقییی به ااقافیاد  عجااعه
دهرد اعرا را ارائه عری کنندکه نادرستی ااقافی را عشخص عی ناعش وط

عاکن است دلیل انجام اعاال سادخ ایانه غی  شریاف براده و هایشره 
دیگ  پیاعدهای یکسانی عاکن اسرت عباردااقافی تائید نشاند. به ازنظ 

فار کره در بالرا بیران های بسیار عتیاوتی ناشی شاند. هاراناز استدلال
سرتیز از یقردان عرهخ دید  تصایااد ای اد اادشییته  عاکیاولیسم و جاع

شراد  بنراب این تاایرل بره های هادلانه و اجتاراعی ناشری عرینگ انی
زیاد اث  جانبی به حداکث  رسانی اهایت احتاالسادخ ایی در این ای اد به

باشد. ب  هاین اساو تاایل بره سرادخ ایی در ایر اد تکقید ااقافی عی
یز کره بره دنبرال سرتستیز نبایستی با تصایااد ای اد غیر  جاععهجاععه

ایررزایش سررادعندی اجتارراعی هسررتند  یکسرران دانسررته شرراد  اخ چرره 
های ستیزانه  پ ااشگ ی و فاراودشده است که صیاد جاععهعشخص

 اجتااعی دارند. ازنظ های عطقا  ااقافی رابطه ععناداری با دادن پاسخ
صارد هایی است. این عطالعه بهحال این پژوهش دارای عحدودیتبااین
هایی اعکان درک کاعل از روابط عقری قطعی انجام شد. چنین پژوهشع

آورد.دوعین عحدودیت عردم در نظر  خر یتن بین عتغی ها را ی اهم نای
های ی  نظ یه زی بنایی در ف احی عدل پیشرنهادی و اکتیرا بره یایتره
هرای پژوهشی تج بی در ف احی عدل ی  ی پژوهش براد. در پژوهش

ها از رویک دهای ت کیبری  چنرد روشری( ازجاقره آوری دادهآتی در جاع
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ها رویک دهرای آوری دادههای تشخیصی استیاده شاد  در جاععصاحبه
اعتاادت ند های اادخزارش دهی روات  و فابلت کیبی در عقایسه با روش

شاد ی  نظ یه زی بنایی عردنظ  های آینده پیشنهاد عیدر ف احی عدل
ت ی ین نتایج حاصل به عبرانی نظر ی فرایف ار خی د تا عحققان در تبی

های ها و تا ینخ دد آعازش عهارددست سی داشته باشند. پیشنهاد عی
هادلی خ وهی به ای اد دارای نا اد بالا در اادشییتگی  عاکیاولیسرم و 

 ستیز داده شاد.جاععه
 

 گیرینتیجه
 های پژوهش حاکی از نقش عیانجی هاردلی در ارتبراطبندی یایتهجاع
های ااقافی سادخ ایانه باد. این های تاری  شخصیت با فااودخانهسه
های کارب دی های فبقی را تائید ک د و تاصیههای پژوهشها  یایتهیایته

ب ای عتخصصان و درعان خ ان در کرار برا ایر اد دارای نار اد بالرا در 
ر ستیز و در نظ  خ یتن نقش هادلی داادشییتگی  عاکیاولیسم و جاععه

تعدیل این ارتباط یر اهم آورد. کرارب د و اسرتیاده از ایرن نترایج تاسرط 
 یعنج  به تعاعقاد بهت  برا ناجاانران  ف احرعتخصصان و درعان خ ان 

درعان عشرکل   ای ی یشگیعنظار پای بهت  بهعدااقه یهای درعانب ناعه
بر  ناجاانران و  یروانر یهای عاجراد  کراهش یشرارهاب ناعره تیتقا

 .اااهد شد دانش آعازان غی ااقافی یکاهش ریتارها درنهایت

 

                 خالقیا یمالحظهها
های ااقافی شاعل ر ایت آخاهانه ب ای ش کت در پژوهش  عدم عقاحظه

دهندخان در پ سشناعه  تأکید ب  عح عانه عانردن درج نان و نشانی پاسخ
 ها باد.افقاعاد و اجتنا  از آسیب رساندن به آزعادنی

 

 سپاسگزاری
 یتااعهاچنین و وپ ورش شه  بی جند آعازشعحت م کقیه عسئالان  از

-تقدی  و تشک  عی یاانهصادر این پژوهش کننده ش کت دانش آعازان

 یکارشناسرناعره یانعقاله عستخ ج از پا ین. لازم به ذک  است که اخ دد
اشرد. بیعر ی واحرد بی جنرددانشرگاه آزاد اسرقاع بالینی یارشد روانشناس

فار ارا  ععاونرت رو  از زحااد کقیره عسرئالان دانشرگاه و برهازاین
 پژوهشی سپاسگزاریم.

 

 هنام واژه
 Hypothetical moral dilemmas .1 ععااهای ااقافی ی ض

   Utilitarian moral judgment .2 فااود ااقافی سادخ ایانه
 Dark Tetrad .3 سه خانه های تاری 
 Honesty/Humility .4 صدافت/ی وتنی

 Empathy .5 هادلی
 Psychopathy .6 سایکاپاتی
 Machiavellianism .7 عاکیاولیسم
 Narcissism .8 نارسیسم

 9. Adaptive mating strategies 
 راهب دهای ع تبط سازی تطبیقی

 Agreeableness .10 تاای  پذی ی
11. Dictator and the ultimatum games 

  اتار و التیااتامبازیهای دیکت

 Prisoner dilemma game.12 بازی ععااعی زندانی
 Moral foundations theory .13 تئاری بنیان های ااقافی

 Moral identity .14 هایت ااقافی
 No-harm principle .15 اصل عدم آسیب
   Emotional callousness .16 سنگدلی عافیی
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