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   DSM-5 (PID-5)شخصیتی پاتولوژیک مبتنی بر  هایویژگی نقش 

 اخالقی تفاوتیبیدر 
 

   *قاسم آهیدکترسید هاشم اسماعیل زاده، 
   رانیاگروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، بیرجند، 

 ( 98/ 11/ 08، تاریخ پذیرش: 98/ 09/9تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

های های پژوهشی است که  رر سها حوزهاز    یکی  1روانشناسی اخالقی
ای را ب  خهور عطوهود راههت  اسهت و روانشناسها   اخیر توج  گسترره

ها و م قضهاو بهرای ف ه 2عصب هناسا  و عتخصصا  اقتصار رفتهاری
انه  و عمموعه  الش زیهاری کررههای اخالقی رر انسا  تگیریتصمیم
هایی ررباره هاعل بینشهای اخیر رر ررک اخالق ای از پیشرفتگسترره
تفهاو   ی اخالق های اخالقی  عبانی تکاعلهای تکاعل برخی جنب ریش 

ریگهر و  هایگیری اخالقی بین انسا  و گونه رر رفتار عربوط ب  تصمیم
گروهی و بهین فرآین های ررو وسیل   هایی است ک  رر آ  اخالق ب راه

 (. 1هور )ت عیهای قضاو  اخالقی رر انسا  ه ایگروهی و پای 
 
 
 
 

 
ارتبهاط عهه اوا بها علههم اخههالق و عحققها  علههم اخهالق عطتق نهه  کهه  

های عرتبط با آ  تن ا راه ررعا  نفس انسا  اسهت و تن ها ایهن پژوهش
اولهین گهاا  و   ررعا  رررهای روا  انسا  را رر اختیار راررعلم است ک

و پهیش  هاارزیابی رقیق ویژگی رر ج ت رسی   ب  این ه د هناخت و
 اسهت غیراخالقیرفتارهای هخصیتی ررگیر رر انماا   -آین های عاطفی

هایی ک  توسط پژوهشگرا  کمتر عوررتوج  قرارگرفت  یکی از حوزه.  (2)
 تفهاوتیبیعتمرکه  اسهت پژوهش حاضهر بهر آ     است و عوضوع اصلی

 است.  3اخالقی
 بو  بین رر راستای رسی   ب  این ه د عحققا  عطتق ن  ک  تمرک  بر را

 
 
 

 چکیده

نسهبت به  زنه انبانا    یخو گسهتا یازجمله  نافرعهان نیا طور خاص زنه اجاعط  و ب  عربوط ب  رفتار افرار عشکال  و عسائل اخالقیزمینه:  
حل برای از عطضال  ج ی ی هستن  ک  یافتن راهررو  زن ا   یهاخشونت و رر روابط روستان  جیرا یهایب اخالق ا  یزن ان ریعسئوال  و سا

 ک عبتنهی بهرههای هخصهیتی پاتولو یهش ویژگینقهبررسی  باه داین پژوهش . طلب عیرو اخالق را های نو رر قلمها  توسل ب  ان یش آ 
 انماا ه . تفاوتی اخالقی زن انیا  ه ر بیرجن  رر بیDSM-5 (PID-5  )  روانیالالاخت  یو آعار صییتشخ یراهنما پنمم شیرایو

به  روش  هاآ بین  نفر بورن  ک  از 4200ب  تط ار ه ر بیرجن   نیا زن اکلی  و جاعط  آعاری هاعل  همبستگی -توصیفی نوع پژوهش:  روش
 DSM-5بهر  یعبتنه کیهپاتولو  یتیهخص یهایژگیوپرسشناع  . اب ارهای پژوهش هاعل نفر انتخاب ه ن  300 رر رسترس یگیرنمون 

(PID-5)  ه  تحلیل رگرسیو  چن گان یل تحل و پیرسو  همبستگی ضریب طریق از هاراره و بور   تفاوتی اخالقیعقیاس بی  و.  
بیشهترین وجهور رارر.  رارعطنهیرابو  عثبت و های هخصیت پاتولو یک ویژگیاخالقی و  فاوتیتبیپژوهش نشا  رار ک  بین  نتایج  :هایافته

یت زرایهی بها تفهاوتی از طریهق هخصهبیکمترین همبسهتگی بهین و  تفاوتی از طریق عقالنی سازی و ستی ه گری  عق ار همبستگی بین بی
بین ابطار پاتولو یک هخصیت فقط رو بط  ستی ه گری و گسیختگی  ک  ازعالوه عشخص ه  ب  (.> 01/0p) ه عشاه ه ی گرایی پریشروا 
تفاوتی از طریق هخصهیت بیررص  واریانس  26و  18  20ب  ترتیب  همرویو این رو بط    اخالقی هستن   هایتفاوتیبیواریانس    کنن هتبیین

 .کنن عیبیین را ت تی از طریق عقالنی سازیتفاوبیو  عسئولیتیبیتفاوتی از طریق بی  راییز
از طریهق  تهوا عیو  تفهاوتی اخالقهی بهورهای هخصیتی پاتولو یک رر بیویژگینقش    رهن هنشا پژوهش حاضر    هاییافت :  گیرینتیجه

 .اخالقی را کاهش رار یتفاوتبیپاتولو یک هخصیتی  هایویژگیتط یل و اصالح این 
 
 PID-5  اخالقی تفاوتیبی، هخصیتی پاتولو یکهای ویژگی: واژگانلیدک

 Ahigh1356@yahoo.comنویسن ۀ عسئو : نشانی الکترونیکی:  
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های هخصیتی هخصیت و رفتارهای غیراخالقی ع م است  زیرا ویژگی
کننه   بااینک  چگون  افرار اطالعا  عربوط ب  عحیط خور را پررازش عی

ار هها و اهه افی که  افهرهها  انگی هن عسئل  بر ارزشعرتبط هستن  و ای
ان  ک    رارهها نشا(. برای عثا  پژوهش3گذارن  )عی  تأثیرگ ینن    برعی

خصیتی آزارن ه ازجمل  سایکوپاتی و عاکیاولیسم بها نقهص های هویژگی
 4عرتبط هستن  ) 4های اخالقی سورگرایان رر هم لی و تمایل ب  قضاو 

ههای هخصیت آزاررهنه ه  پژوهشهای  ژگیر گسترش ویعنظو(. ب 5  و
ا  عنوان  که  به عتمرک ه ه  5های هخصیت پاتولو یکج ی  بر ویژگی

ویهرایش -یاختالال  روان  یو آعار  یصیتشخ  یراهنما  یصفت  هایع  
)تمههایال   6سهتی ه گهریههون  و ههاعل ههناخت  عی DSM-5 پهنمم

 7بریه گی یها گسهیختگیپرخاهگران  همراه با سلو  گری و حسهار (  
)تکانش گری  8لذتی(  ع ارگسیختگیی و بیگرایی  ان وای اجتماع)ررو 

)تمایهل به  تمربه  هیمانها  عنفهی   9  عنفهیو هیما  خواهی(  عاطف
)جه ا هه   از واقطیهت و   10پریشهیازجمل  اضوراب  افسررگی( و روا 

ههای ش(. اگرچه  پژوه6هون  )تمایل ب  الگوهای تفکر غیرعنوقی( عی
نوز رر عراحل اولی  هستن  های هخصیتی پاتولو یکا  ها ویژگیعرتبط ب
ای از هها بها راعنه  گسهتررهگیه ه است ک  این ویژحا  عشخصبااین
های هیمانی ریگرا   انایی ررک حالتهناختی ازجمل  توهای روا سازه

اخالقهی سهورگرایان   سهالعت روا     هایتمایال  غیراخالقی  قضاو 
سهایکوپاتی  وی قهی  قماربهازهای اخالزا  قضهاو های تفکر جرابکس

 (.12-7) همبست  است
ای به  نهاا خالق و پ ی هها بر ااز پژوهش  ک  اهاره ه  بخشی  گون آ  

نقض حقوق و رفاه افرار عتمرک  است و بخشی بر اسهت ال  اخالقهی و 
ره  تا افهرار نسهبت به  ه عیعکانی ا های هناختی خورخواهان  ک  اجاز

 (.13تفهاو  باههن  )ا  به  لحهاا اخالقهی بیپیاع های عضهر اعمالشه
رهنه   بهرای را تشهخیص عهیک  اکثریت افرار ررسهت از غلهط ررحالی

تر است تا رر ارتباط بها ریگهرا  از اصهو  اخالقهی خهور بسیاری راحت
(. 14) ههورتفهاوتی اخالقهی ناعیه ه عهیبهی ی که رفتهار   ع و  کننه 

آ  ههخص عطیارههای تفاوتی اخالقی فرآین ی اسهت که  از طریهق بی
عضهران  گذارر تا خور قضاوتی عنفی عربوط ب  اعما  اخالقی را کنار عی

ای از تفههاوتی اخالقههی عمموعهه بهه  عبههارتی بی  اش را کههاهش رههه 
ره  تا اعما  اجتماعی است ک  ب  فرر اعکا  عی-های هناختیعکانیسم

عنظور ا به آور است ررای ایمنی اجتماعی قابل تحقیر و زیا خور را ک  ب
تفاوتی اخالقهی ههاعل چ هار بی  (.15نفس خور توجی  کن  )حفظ ع  

ههور عکانی ا را ههاعل عی  8است ک  ب  لحاا عف وعی و تمربی    طبق 
رهه  تها به  ریگهرا  (. هر یک از این چ ار طبق  ب  افرار اجازه عی14)
 ن  و از خور ارراکی عنفی هم رر طهو  و ههم بطه  ازراحتی ص ع  ب نب 

ایهن عکهانی ا هها . آنک  خور را خوار همرره ههورعمل اجتناب کنن   بی
  ع برانه   عقایسه  سهورعن   از توجی  اخالقهی  برچسهب زران   عبار 

اعتنهایی به  پیاعه ها یها بیتقسیم )لوث( عسئولیت  جابمایی عسئولیت   
کرر  یا غیر فرری کهرر  قربانیها  و نسهبت ها  غیرانسانی  تحریف آ 
سوح باالتر عنمهر   هایتحلیلبیشتر و    هایبررسی  (.16)  زنشرار  سر

 قیهاز طر یتفهاوتیب طبق سه رر   گان هشهت  ب  ترکیب عکهانی ا ههای

تفهاوتی از و بی  12عسهئولیتیبی  قیهاز طر  یتفهاوتیب   11ییزرا  تیهخص
 زراییهخصهیتاز طریهق  یتفهاوتبیه ه است.  13طریق عقالنی سازی
کهرر  قربانیها  و نسهبت رار  سهرزنش   نیغیرانسهاهاعل رو عکانی ا  

ه س  عکهانی ا عقایسه  گیرن رربر  عسئولیتیبیاز طریق    تفاوتیبیاست.  
تفهاوتی از بیسورعن    جابمایی عسهئولیت و تقسهیم عسهئولیت اسهت.  

چسهب طریق عقالنی سازی نی  هاعل س  عکهانی ا توجیه  اخالقهی  بر
 (.17) هورعی هاآ ریف ب  پیاع ها یا تح اعتناییبیزر  ع بران  و 
هناختی ازجمل  ا های روتفاوتی اخالقی با برخی از سازهارتباط سازه بی

ازجمله  ههای هخصهیتی ویژگی  کنن هعصهرد  های غیراخالقهینگرش
رفتارههای عولهوب   و  14عه ا هیمها -های سنگ الن ویژگی  نارسیسم 
هها ایهن پژوهش بیشهتر . اگرچ  رر(19 -14)  ه ه استبررسی  اجتماعی

بهین عورراسهتفاره قرارگرفته  عنوا  یک عتغیر پیشتفاوتی اخالقی ب بی
طور عنوا  یهک عتغیهر عیهانمی و به ها ب ت اعا رر بطضی از پژوهشاس

عنوا  عتغیههر عههالک هههای هخصههیتی بهه یخههاص رر ارتبههاط بهها ویژگ
رارای   ک  افهرار  رر یک عوالط  گ ارش ه قرارگرفت  است.  عورربررسی  

هیمهانی بهور (   های هخصیتی آزاررهن ه ازجمل  سهرری )غیهرویژگی
تفهاوتی ههای بی  بیشتری هسهت تها نگرشرحمی و سنگ لی احتمابی
ارتبهاط  ریگر عشخص ه  ک   یاعوالط رر  .  (13)  خالقی را نشا  رهن ا

سهازی ع ا هیمها  و نظهاا فطا -ن های هخصیتی سنگ البین ویژگی
 هورتفاوتی اخالقی عیانمی عیای از طریق بیری رابو با پرخاهگ  رفتار

 های تاریهکگان ک  از بهین سه   ی عوالط  ریگر نشا  رارهایافت .  (18)
تفهاوتی کننه ه بی  بینهیپیشسهایکوپاتی و عاکیاولیسهم    هخصیت بطه 
ههای ویژگیب  ارتبهاط    بوط عر  هایپژوهش  اگرچ   .(16)  اخالقی هستن 

رر اراعهه   ی انهه ک اسههتقههاخال تفههاوتیبیبهها  هخصههیت پاتولو یههک
و   کیهپاتولو   یتیهای هخصهویژگیعربوط ب  ارتباط بین    هایپژوهش
 کنن هروهن توان عیک  تا ح ی  هورعیاخالقی گ ارش    یهاحوزهسایر  

هه   رر یک عوالط  گه ارش. ارتباط و اهمیت عوضوع این پژوهش باه 
 ه حرص و حسهار  کنن  بینیپیش  کیپاتولو   تیهای هخصویژگی  ک 

ههای ویژگیکه  ی یهک عوالطه  ریگهر نشها  رار هایافته (.  3)  هستن 
و  15یهخصه ان یسهورگرا یاخالقه یهابا قضهاو   کیپاتولو   تیهخص

که    عشهخص هه   ریگر  ایعوالط رر  .  (1)  عرتبط هستن   16غیرهخصی
به   یریپذ  تیکنن ه حساس  بینیپیش   اکیلو وپات  یتیهای هخصویژگی

گروههی اقته ار و احتهراا ررو    یت و تفکر ررباره وفهارارو ع ال  بیآس
 (.10) است

ههای هخصهیتی و ویژگی عشهخص هه   ک  رر بهاال  گون آ ررعمموع  
هناختی های روا های هخصیتی پاتولو یک با سازهطور خاص ویژگیب 

ههه ه رربههاره ارتبههاط بههین انمااهههای حهها  پژوهشرابوهه  رارنهه   بااین
 هازنه ا   .عحه ور اسهت  رر زن انیا خاص  طور   هخصیت و اخالق و ب

 نافرعانی ازجمل  یاخالق عسائل و هستن  ک  رر آ  عشکال   هاییعکا 
 هایب اخالقی زن انبانا   عسئوال  و سایر زن انیا   ب  نسبت  گستاخی  و

 سیاسی هایب اخالقی ن ا  ررو  ز هایخشونت روابط روستان    رر  رایج
 رر  نهو  هایان یش   ب   توسل  ها آ   برایحل  راه  فتنرایج هستن  و یا...  و

اعکها  را  نی  ااین حیو ر انماا پژوهش رکن  عی طلب را  اخالق  قلمرو
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و  میطور عسههتقآ  را بهه  هاییافتهه   عتصهه یا  کهه  سههازرفههراهم عی
. بهه  عبههارتی یرنهه کارگب  یو عملهه یهای نظههرعرصهه  رر میرعسههتقیغ

ههای تفاوتینظیهر بی  فتارههاییر  آینه های  پهیش  هناسایی  و  تشخیص
 عهانیرر هایبرناعه  طراحهی  زن انیا    با  ب تر  تطاعال   ب   اخالقی عنمر

 هایبرناعه  تقویهت  عشکل   ررعا   یا  عنظور پیشگیریب   ب تر  ایع اخل 
 رههایرفتا  کهاهش  ررن ایهت  و  هاآ   بر  روانی  فشارهای  کاهش  عوجور 

 رههه  رربههاره ب تههر ررک و بررسههی بنههابراین  ههه  غیراخالقههی خواههه 
 اسهت  ع م  کن عی  بازی  نقش  یهای اخالقتفاوتیبی  رر  ک   فاکتورهایی

 چنین از  عمنوعیت  برای  ییهاگاا  چ   ک   کن عی  عشخص  ترب    ف م  زیرا
 یتالش رر ج ت کاهش رفتارهها  عالوهب .  هور  برراهت   بای   رفتارهایی
رفتارهها و  نیکاهش ا قیاز طر رایاست  ز نی  ب  سور جاعط  قیغیراخال

 یاب .عی شیفرر  خانواره و جاعط  اف ا یستیها ب  ناعولوب آ   یاع هایپ
را   غیراخالقهیپهیش آینه های رفتارههای  ب  هه د بایه     ی  رس  برای

سؤا  ایهن اسهت  هناخت و آ  را از جوانب عختلف عورربررسی قراررار.
نگاههت  رر اربیا  پژوهشی روانشناسی تا این ح  ناری ه ا  اخالقک  چرا  

ه ه است؟ رو پاسخ احتمالی برای این سؤا  وجور رارر: او  اینکه  به  
قا  عفاهیم اخالقی بط  عاورایی رارر و تطریف چنین نظر بسیاری از عحق

 اهتن یک عقیهاس عناسهب عفاهیمی پیچی ه است و اب اا رارر و روا ن
این عفاهیم است. ن اهتن اب ار سنمش یهک ههکاد گیری  ج ت ان ازه

ار رر عتو  پژوهشی است  زیرا به و  روش ارزیهابی عورراطمینها   آهک
رو ها با کن ی و رهواری روبه سط  نظری هور و توعلم تقریباً عتوقف عی

هها و ور  افقهایی از این قبیل بر آ  است تها بها گشههور. پژوهشعی
تر عاهیهت انسها  تر و ررسهت  ررک عمیقان ازهای نوین عنمر بچشم

گویی به  ایهن سهؤا  عنظور پاسهخین اساس پژوهش حاضر ب هور. بر ا
تفهاوتی بی رراتولو یهک  ههای هخصهیت پهور ک  آیها ویژگیانماا عی

 اخالقی نقش رارر؟
 

 روش
ههای کهاربرری و ازنظهر روش پژوهش حاضر ازنظر ه د ج و پژوهش

جاعطه  و    همبسهتگی بهور  -های توصیفیها ج و پژوهشگررآوری راره
نفهر   4200  ههاآ لی  زنه انیا  هه ر بیرجنه  که  تطه ار  را ک  آ آعاری  

جه  به  رر این پهژوهش بها توتط ار اعضای نمون    تشکیل رار.   باه یع 
عورگها   –( و بر عبنای استفاره از فرعو  کرجسهی 4200حمم جاعط  )

 ورگا ( برآورر گرری .نفر )ح اکثر حمم عمکن رر ج و  ع   384(  1970)
از   اسهتفاره هه .  رر رسهترسگیری  نمونه   برای انتخاب نمونه  از روش

الزا   یاهکعالپرسشناع  واج     300  ه هعیتوزپرسشناع     384عمموع  
نهاقص   هاپرسشناع تشخیص راره ه . بقی     هاراره  لیوتحل یتم ج ت  
 33/82ر )نفه  247نفهر    300بور ک  کنار گذاهت  ه . از عممهوع    پره ه

تها  19. راعن  سهنی بهین ورن ب ررص ( ز   67/17نفر )  53ررص ( عرر و  
 79/8و انحراد عطیهار سهنی  55/35ها سا  با عیانگین سن آزعورنی  60

نفهر  139سها    30ررص ( زیر    00/26نفر )  78نفر    300بور. از عمموع  
تها  40ررص ( بهین   00/18نفر )  54سا      40تا    30ررص ( بین    33/46)

 ارن . سا  سن ر 50ررص ( باالی  67/9نفر ) 29سا  و  50

 پرسشناع  استان ارر استفاره ه . 2ها از برای گررآوری راره
سهنمش عکهانی ا ههای   عنظوربه   قی بنه وراتفاوتی اخالعقیاس بی(  1

آیتم رارر و بر عبنهای عکهانی ا  32. این عقیاس (20)  اخالقی ساخت  ه 
سازر تها از اصهو  اخالقهی خهور را قارر عی  ای ک  افرارگان های هشت

ها بهر ه ه است. پاسخآنک  خوار همرره هون  طراحیکنن   بی  سرپیچی
از کاعالً عوافهق تها کهاعالً عخهالف ای لیکر  ررج   5روی یک عقیاس  

اصهلی و های  هون . نتایج تحلیل عهاعلی بها روش عؤلفه بن ی عیررج 
 2/16اسهتخرا  کهرر که     چرخش واریماکس یک ساختار تهک عهاعلی

یهین کهرر. ضهریب پایهایی به  روش آلفهای ررص  از واریانس کهل را تب
ه ایهن هه نسهخ  تط یل. عحاسهب  هه  82/0کرونباخ برای این عقیاس 

سها   25تها  15نفری رر راعن  سنی   513  بر روی یک نمون   پرسشناع 
سه  سهاختار    تأیی یو نتایج تحلیل عاعلی  (  17)عورربررسی قرار گرفت  

 را تأیی  کرر سوح باالتر عاعلی
 ) RMSEA= 0.016, GFI=0.99, AGFI= .98, ECVI= 

0.11, CAIC= 156.92( 
 تفاوتیبیاز طریق هخصیت زرایی   تفاوتیبیاز  ان عبار این س  عاعل 

ازآنماک  این از طریق عقالنی سازی.    تفاوتیبیو    عسئولیتیبیاز طریق  
نش ه است برای تطیین روایی پرسشهناع  پرسشناع  رر ایرا  هنماریابی  

و برای تطیین پایایی پرسشناع  از آلفای کرونباخ   تأیی یاعلی  یل عاز تحل
-از سهاختار سه  عهاعلی رابیهو تأییه یی نتایج تحلیل عاعل استفاره ه .

 ( حمایت کرر. 17و همکارا  ) گارای
 های تحلیل عاعلی تأیی یهاخص

) x2=1184.91, df=374, p< 0.01, IFI=0.92, 

NNFI=0.91, CFI=0.92, GFI=0.88, 

RMSEA=0.085( 
نباخ برای عاعل او  با هفت آیتم وآلفای کر  حاکی از برازن گی ع   بور.

آیهتم  10 بها و برای عاعل سوا  80/0آیتم    12عاعل روا با      برای74/0
  برآورر ه .  82/0
بهر اسهاس نسهخ  تم یه نظر هه ه   PDI  5-  پرسشناع  هخصهیتی(2

DSM-5  ا  و با یک رویکرر ابطاری ب  ناPID-5   این   .(6)  طراحی ه
سؤالی است ک  با عقیاس   25و کوتاه    220هاعل رو فرا بلن     پرسشناع 

)کههاعالً ررسههت(  3لیکههر  از صههفر )کههاعالً اهههتباه( تهها ای چ ارگ ینهه 
وجه  را ههاعل   25پرسشهناع  پهنج حهوزه کلهی و  هور.  گذاری عینمره
ان  از: عاطف  عنفهی  گسهیختگی  سهتی ه عبار های کلی  هور. حوزهعی

ههه ه رر عوالطهها  انمااپریشههی گرایههی. ع ارگسههیختگی و روا  گهری 
صوصههیا  قهها  قبههو  رهن ه خخصههوص ایههن پرسشههناع  نشهها 

عاعلی پیشهن اری رر  5ست. روایی سازه و ساختار ا  PID-5پرسشناع 
ن پرسشناع  ساختار عاعلی ای  .(21)  است  تأیی ه ههای عتط ری  پژوهش

ررص  از کل  70استخرا  ه  ک   عاعلی 5را  بررسی ه  و ساختار رر ای
ناع  واریانس را تبیین کرر. روایهی عحتهوایی و همسهانی ررونهی پرسشه

زعها  روایی پرسشناع  ب  روش روایی هم  عناسب گ ارش ه . همچنین
( تطیین ه  و بین اغلب وجهوه NEO-ACبا استفاره از پرسشناع  نئو )

 NEOو بطهه  روا  رنمههور خههویی  PID-5صههیتی بههر اسههاس هخ
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گرایهی  وجه ا  راری و با سایر ابطار یطنی برو همبستگی عثبت و عطنی
راری رابوه  عثبهت و عطنهیو توافهق پهذیری مرب   ب  ت  باز بور گرایی   

 و یرگرسههتحلیههل  و رسههو یپ یبسههتگماز روش ه (.22)گهه ارش ههه  
 استفاره ه . هاراره  وتحلیلی تم  برای SPSS-22 اف ارنراو  چن گان 

 

 هایافته
های آعاری و ج ت احتما  تخوی از ک گذاری  عفروض ابت ا عتغیرها   رر

گری ههه ن . پههس از هههای پههر  غربهها و راره رفت های ازرسههتانهه ازه
عفروضه   ف رسهتی حذد  روشاسب با های ناعنجایگ ینی و تط یل راره

روش ای بررسی عفروض  نرعا  بهور  ها بررسی ه . برنرعا  بور  راره
یهک از هها نشها  رار هی تحلیل  اسهتفاره هه .  رنود اسمی-کلوعوگرود 

عفروضه  . وهی ن ارنه عتغیرهای پژوهش از عفروضه  نرعها  بهور  تخ
ها ب  کمک آعاره روربین واتسو  و بررسی هم خوهی استقال  باقیمان ه

هاخص  و اریانسعاعل تورا وچن گان  عتغیرهای عستقل ب  کمک آعاره  
تخوی از عفروض  وربین حاکی از ع ابررسی ه . عق ار آعاره ر  تولورنس

ورا واریانس و عق ار هاخص عاعل تها است. همچنین استقال  باقیمان ه
 (.3ص تولورنس ع ا هم خوی بور  چن گان  را نشا  رار )جه و  هاخ

 ن عیانگی هاعل پژوهش ک  رهاییعتغ  یفیتوص   هایهاخص 1رر ج و  
 2رر جه و  . اسهت هه هارائ  کشهی گی و چهولگی استان ارر  انحراد 

 تیهخصه یههایژگیو و یاخالقه یتتفهاویب   نیبهعاتریس همبستگی  
 . ه استه ائار کیپاتولو 

 توصیفی متغیرهای پژوهش هایشاخص  :1جدول 

 

 های شخصیت پاتولوژیک و ویژگی اخالقی تفاوتیبی  همبستگی بین  :2جدول 

 
همبسهتگی بهین خص اسهت بیشهترین عقه ار گون  ک  رر ج و  عشآ 
ههور  ایهن طریق عقالنی سازی و ستی ه گری عشاه ه عی  تفاوتی ازبی

(.  > 01/0pرار اسهت )نهیعط 01/0همبستگی عثبت و رر سوح آلفای 

تفاوتی از طریق هخصیت زرایهی بها بیعالوه کمترین همبستگی بین ب 
رار نی  عثبت و عطنی  هور  این همبستگیعشاه ه عیپریشی گرایی  روا 

  (.> 01/0p)است 

 های شخصیت پاتولوژیک ویژگیتفاوتی از طریق نتایج تحلیل رگرسیون بی  :3جدول 

 کشیدگی  چولگی انحراف معیار  میانگین  متغیر

44/127 عاطف  عنفی   69/21  21/0-  03/0-  

32/18 71/99 گسیختگی   06/0 24/0-  

32/19 23/90 ستی ه گری   05/0 32/0-  

20/16 18/107 ع ارگسیختگی   12/0- 06/0  

70/17 59/73 پریشی گرایی روا    05/0- 23/0-  

21/5 27/18 یی زرا  تی هخص ق یاز طر ی تفاوتیب  13/0- 13/0-  

42/8 64/29 ی ت یعسئولی ب ق یاز طر ی تفاوتیب  02/0 30/0-  

67/7 00/23 ی ساز ی عقالن ق یاز طر ی تفاوتیب  31/0 40/0-  

 تفاوتی از طریق عقالنی سازیبی مسئولیتیتفاوتی از طریق بیبی وتی از طریق شخصیت زداییتفا بی متغیر

r p r p R p 

 001/0 32/0** 001/0 34/0** 001/0 36/0** عاطف  عنفی

 001/0 38/0** 001/0 33/0** 001/0 39/0** گسیختگی

 001/0 50/0** 001/0 41/0** 001/0 41/0** ستی ه گری

 001/0 36/0** 001/0 34/0** 001/0 34/0** یسیختگع ارگ

 001/0 33/0** 001/0 31/0** 001/0 30/0** پریشی گراییروا 

olerance Durbin  
Watson 

VIF 
P T Beta 

SE B 2r r متغیر 

63/0  
86/1 

طریهق بی ستی ه گری 41/0 17/0 08/0 02/0 28/0 26/4 001/0 58/1 از  تفاوتی 
 گسیختگی 45/0 20/0 06/0 02/0 22/0 38/3 001/0 58/1 63/0 هخصیت زرایی

63/0  

90/1 
طریهق تفاوتی  بی ستی ه گری 41/0 17/0 14/0 03/0 33/0 96/4 001/0 58/1 از 

 گسیختگی 42/0 18/0 06/0 03/0 14/0 05/2 04/0 58/1 63/0 عسئولیتیبی

63/0  
02/2 

طریهق بی ستی ه گری 50/0 25/0 17/0 03/0 42/0 68/6 001/0 58/1 از  تفاوتی 
 گسیختگی 51/0 26/0 05/0 03/0 13/0 02/2 045/0 58/1 63/0 عقالنی سازی
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 :   ره  ک نشا  عی 2نتایج ج و  

تفاوتی از طریق هخصهیت بیکنن ه    بینیپیشگسیختگی  ستی ه گری و  
تفههاوتی از طریههق بیررصهه  واریههانس  20 هههمرویو  باهههن عیزرایههی 

واحه  یهک  (.= R Square 20/0کننه  )را تبیین عیزرایی هخصیت 
 22/0و  28/0ب  ترتیب سبب اف ایش ستی ه گری و گسیختگی  تغییر رر  
 هون .  عیت زرایی ز طریق هخصیتفاوتی ابینمرا  

تفههاوتی از طریههق بیکننهه ه  بینههیپیشسههتی ه گههری و گسههیختگی 
تفاوتی از طریهق بی  ررص  واریانس  18  همرویو    باهن عی  عسئولیتیبی

یک واح  تغییهر  (.= R Square 18/0ن  )کنرا تبیین عی عسئولیتیبی
 14/0و   33/0رر ستی ه گری و گسهیختگی به  ترتیهب سهبب افه ایش  

 هون .  عی  عسئولیتیبیتفاوتی از طریق نمرا  بی
تفهاوتی از طریهق عقالنهی بیکنن ه  بینیپیشستی ه گری و گسیختگی  

تفههاوتی از طریههق بیررصهه  واریههانس  26 هههمرویو  باهههن عیسهازی 

یهک واحه   (.= R Square 26/0کننه  )را تبیهین عیقالنی سازی ع
 13/0و  42/0ب  ترتیب سبب اف ایش   تغییر رر ستی ه گری و گسیختگی

 هون .  تفاوتی از طریق عقالنی سازی عیا  بینمر
 

 بحث
راری بهین نهیهای پژوهش عشخص هه  که  رابوه  عطعوابق با یافت 

رو و  وجهور رارراخالقهی  فهاوتیتبیهخصیت پاتولو یک با    هایویژگی
 ی اسهت.اخالقه تفاوتیبیکنن ه  بینیپیشبط  ستی ه گری و گسیختگی  

 بینهیپیشسهتی ه گهری و گسهیختگی رر    عربهوط به  نقهش  هاییافت 
  23  10  18سو اسهت )هم  اهای سایر عحققبا یافت اخالقی    تفاوتیبی
 رر رابوه  بهینتفهاوتی اخالقهی  ک  بی  ه گ ارش  رر یک عوالط   (.  24

 پرخاههگری  باسازی رفتاری  ع ا هیما  و فطا -های بی رحمیویژگی
ک  ستی ه گهری بها  یک عوالط  ریگر نشا  رار.  (18)  رارر  نقش عیانمی

عرتبط است و افرار با نمرا  باال رر سهتی ه   ترضطیفاخالقی    هایارزش
اجتنهاب از اخالقی کمتر نگرا  ع الت و  هایقضاو ا انما  گری هنگاا

  فریبکهارتر کارتررغلآسیب ب  ریگرا  هستن   ب  عبارتی چنین افراری  
ک  افرار با  (. رر یک عوالط  ریگر عشخص ه 10هستن  )و پرخاهگرتر  

سنگ رلی  فق ا  پشیمانی و بی هیمانی احتمها  بیشهتری   هایویژگی
همچنهین  (.13) اخالقهی را نشها  رهنه   تفهاوتییب  هاینگرشرارر تا  
بهی -هخصیتی بی رحمهی  هایویژگیبا     نشا  رار ک  نوجوانا  هایافت 

ا  غیراخالقی خور بر ریگهرا  را بهرآورر عما  تأثیراحساسی قارر نیستن   
عنمهر به   ضه اجتماعیکنن  و چنین عشکلی رر ررک اثرا  رفتارههای 

کهه   رههه عینشهها   ههها ارشگهمچنههین  .(25) هههورعیپرخاهههگری 
 غیرهخصهیاخالقی سهورگرایان  هخصهی و   یهاقضاو گسیختگی با  
که   اسهت  هه هعشخصی  هاییافته همسو بها چنهین  .  (1)  عرتبط است

بر عسائل عربهوط   گسیختگیاخالقی افرار با سووح باالی    هایقضاو 
افرار با سووح باالی گسهیختگی   و  نیستعتمرک     ع التیبیآسیب و    ب 
تکانشهی تخریبهی را رفتارههای ایل رارن  تا تحت هرایط ریسترس زا تم

کمتهر   رهن عیافراری ک  این تمایال  را نشا    نشا  رهن . ب  عبارتی
و یها  کننه عیو رنج ریگهرا  اسهت را عحکهوا   را ک  سبب ررر  اعمالی
عمنوعیت آسیب عوجب کاهش یا   ک   پذیرن عیکمتر اعمالی را    برعکس

که  به     رههعیپیشین نشا     هاییافت نتایج هماهنگ با  این    .هورعی
ستی ه گیری و گسیختگی با فق ا  نگرانی ررباره آسهیب از اجتنهاب به  

روانهی  هایحالتاخالقی و عشکل رر ف می     هایگیریصمیمتهنگاا  
بررسی رابو  بین سایر ابطار هخصیت با سایر  (.10) ریگرا  عرتبط است
یج عشاب ی ب ست راره است. برای عثها  عشهخص ابطار اخالقی نی  نتا

  25ه است ک  روا  رنمورخویی با رهبری اخالقی رابو  عنفی رارر )ه 
26 .) 

  حهاال  17بر اساس ع   پرخاهگری عمهوعیهای  یافت نین  رر تبیین چ
-های پرخاهگران   از طریق اف ایش احتمها  پاسهخررونی نظیر هناخت

ههای پهژوهش  .گذارن عی  تأثیرگیری  صمیمهای پرخاهگران   بر فراین  ت
اجتمهاعی و  -های تطاعلی عیا  فاکتورهای ههناختیبا بررسی ع  اخیر  

ههای بهرای ستی ان   تبیینری و صفا  جاعط هخصیتی  نظیر تکانش گ
ی هناختی اجتماعی خهور عثا   نظری عنوا ب  .ان پرخاهگری ارائ  کرره

ها رر اصهو  اخالقهی ری با سوگیریکن  ک  پرخاهگبیا  عی  18اخالقی
وتی اخالقی  ک  عکانیسمی هناختی اسهت که  فهرر را قهارر تفانظیر بی

اخالقی هستن  را اخالقی جلوه ره   رابو  سازر ک  رفتارهایی ک  غیرعی
آع ه رسهتههای ب (. این یافت  همچنین از نظر تئوری با یافته 27رارر )

میهت ریه گاه گیهری ههناختی و گیهری اخالقهی و اهی تصمیمررزعین 
که  حتهی  عطتقه  اسهت( همسو است. آی نبهرگ 28)  آی نبرگ  19عاطفی

آسانی رفتارههای ان   ب ستی یافراری ک  رارای سووح زیر بالینی جاعط 
ههای کنن  و اغلب عقاوعت باالیی به  تهالشزایشا  را توجی  عیآسیب

 القهی رارنه .هه ه بهرای انمهاا روبهاره رفتارههای اخررعهانی طراحی

یا با هم لی سوحی نسبت ب  ریگهرا     ریگر افرار فاق  هم لیعبار ب 
آسهانی پیاعه های ب  های آهفت  کنن ه  عمکهن اسهتویژه رر عوقطیتب 

هها  را ناریه ه بگیرنه . رر عقابهل  افهرار رارای عنفی رفتارهای آزارنه ه
گرفت  ه     توانن  نسبت ب  ناری هب  ریگرا   نمی  تهم لی عمیق نسب

 تفاو  باهن .آزارن ه بیعاهیت انسانی قربانیا  رفتارهای 
 عشهخص هه  سهتی ه گهری بطه ی از هایافته که  رر قسهمت   گون آ 

 گان سهه ابطههار پاتولو یههک اسههت کهه  رر تبیههین واریههانس  هههایویژگی
که  افهرار بها سهووح  ره عینقش راهت. این نشا     اخالقی  تفاوتیبی

از تمههایال   ایراعنهه تمهها  بیشههتری رارر تهها بههاالی سههتی ه گههری اح
گری سیستمی عحافظتی رر وجور فهرر ستی هرا نشا  رهن .    راخالقیغی

های فظتی افرار را ترغیب ب  اولویت رار  خواست است. این سیستم عحا
های ریگرا  و تالش برای غلب  کرر  بر اهخاص و خورها  بر خواست 

(. این 29کن  )هون   عیها عیین خواست عوانطی ک  عانع از رستیابی ب  ا
الزا  آعهارگی عموعهاًگری بهاال کنن  ک  افرار راری ستی هیج بیا  عینتا

از رفتارهای غیراخالقی ب  عنظر برآورر  نیازهایشا   حتی برای استفاره  
 اگر این کار ه ین  زیاری را ب  ریگرا  تحمیل کن   را رارن .
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کننه ه واریهانس  بینهیپیش ختگیع ارگسهیعشخص ه  که     همچنین
 هه هارائ این یافت  با تطریف اولیه  . استاخالقی  تفاوتیبی  هایگان س 

ههایی کن  ک  ع ارگسیختگی با ویژگیا  عیبرای ع ارگسیختگی ک  بی
( و 6طلبی رابو  رارر )پذیری  تکانش گری و هیما نظیر ع ا عسئولیت

ی سیسهتم تمسهم ع یهت و هن هراین ری گاه ک  ع ارگسیختگی بازتاب
طورکلی  بهر اسهاس عه   ت همسهو اسهت. به اسه  عه  طوالنیخور  

ت و خوهر  انهر ی و   ع ارگسیختگی سیستم ع ی20های انوباقیسیستم
توج  فرر را بر ب  ح اکثر رسان   تمربیا  فوری رر پاسخ ب  بالتکلیفی 

ار رارای سهوح بنابراین  افهر  (.29کن  )ی هرایط آین ه عتمرک  عیررباره
ابه اری   عنوا به فتارهای غیراخالقهی  باالی ع ارگسیختگی عموعاً از ر

توان  کنن . این عسئل  عیهایشا  استفاره عیبرای برآورره کرر  خواست 
ین ه رفتارهایشا  را آتوانن  پیاع های ب  این رلیل باه  ک  این افرار نمی

 کنن .  بینیپیش
ی رر تبیین واریانس خشم  حسار  و عشخص ه  ک  گسیختگ  عالوهب 

فقهط نشا  رار ک  گسیختگی    یک عوالط   هاییافت ارر.  ه و  نقش ر
-این عسئل  عی. (3) تنبلی است  یران  وحسار  هر  واریانس  کنن هتبیین

ی رهنه هنظر گرفتن گسیختگی ب  عنوا  صفتی که  بازتهاب  توان  با رر
سیستم رستیابی به  عنهابع   ی عثبت پایین ررعاطف /گراییررو ی  طبق 

رسهتیابی  هایعوقطیترر این سیستم برانگیختگی رر باه   تبیین گررر.  
از رسهت رار  عنهابع    هایعوقطیترر    ک ررحالیب  عنابع  بازراری ه ه  

-عاطف  /گراییررو ی هور. ب  عبار  افرار حاضر رر طبق بازراری نمی
که    ههاییعوقطیتلذ  رر  ی عثبت پایین عشکالتی را رر تمرب  کرر   

(. 29رهن   رارنه  )عی رویهمز رست رار  عنابع با رستیابی ب  عنابع و ا
ههای کهافی و انگیه ه  هاعحرک  عموعاً   بنابراین  افرار رارای گسیختگی

برای استفاره از رفتارهای غیراخالقی را ن ارن   زیرا این افرار عشهکالتی 
های رارن . این یافت  با یافت  هاییعوقطیترر تمرب  کرر  لذ  رر چنین 

 عموعهاًرای گسیختگی  اان  ک  افرار رای پیشین ک  نشا  رارههپژوهش
 ( همسو است.30( هستن  )یلذتبیرچار آن  ونیا )

 عبتالبهه افههرار  هایی اسههت.حهها  ایههن پههژوهش رارای عحهه وریتبااین
هخصیت پاتولو یک عمکن است بینش عح وری نسبت به    هایویژگی

چنهین افهراری عمکهن   عمکن اسهترفتار خور راهت  باهن . برای عثا   
روعهین  است رر تشخیص عی ا  حرص یا حسار  خهور نهاتوا  باههن .

هخصهیت   ههایویژگیعه    ریت این پهژوهش ایهن اسهت که   عح و
قهرار   عورراسهتفارهک  رر ایهن پهژوهش    DSM-5پاتولو یک عبتنی بر  

 هههایویژگیهمهه  سههووح  توانهه مین رارر و هاییعحهه وریتگرفههت 
عطتق ن  ک  این برای عثا  عحققا  ش ره . هخصیت پاتولو یک را پوه

سهوح  رهن هشها که  ن کنه عیع   سوحی از ستی ه گری را عطرفهی 
پایین توافق پذیری است  اعا نتوانست  است سوح باالی توافق پذیری را 

ک  رر این   گونآ   .بربگیررپاتولو یک باه  را رر    همآ ک  عمکن است  
گناهها  کبیهره و گسهترش پژوهش عشهخص هه  افه ایش رر رهه  و 

ن ایهنقهش رارنه    هخصیت پاتولو یهک    هایویژگی  اخالقی  تفاوتیبی
هخصهیتی پاتولو یههک عمکههن اسههت  هههایویژگیکهه   رههه عینشها  

عشهکال  اخالقهی رر ههرایط و  ررعها  عسهائلپیاع های ع می برای  

 ههاییکارگاهتها    ههوریع س پیشهن ار  بر ایهن اسها.  عختلف راهت  باه 
رر  هخصهیتی پاتولو یهک ههایویژگیطه یل و کهاهش ایهن  ت  عنظورب 

کشور برگه ار  هایزن ا سازعا    ایعتص توسط عتخصصا  و   زن انیا  
آههنایی عتخصصها  و   عنظوربه ت ی  و ت وین عحتوای آعوزههی    .هور

. ههورعیپیشهن ار  کارکنا  زن ا  با این الگوهای هخصیتی ناسازگاران   
ت رر ایمهار الگوههای رفتهار ناسهازگاران  با توج  ب  نقش وراثهمچنین  
فرزنه ا  رارای  و هناساییغربا  گیری سریع   زعین   رر  هورعیپیشن ار  

تها قبهل از   پاتولو یهک  ههایویژگیبهاال رر    ههاینمرهبا    وال ین گرفتار
هناسهایی افهرار  سالی و ازروا  اق اا هور و پس از غربا  گیری وب رگ

 ور  گیرر.عستط  اق اعا  ررعانی الزا ص 
 

 گیرینتیجه
و یک های هخصیت پاتولبین ویژگینشا  رار  های پژوهش حاضر  یافت 
رو بط  ستی ه گری و گسیختگی و    وجور رارررابو   تفاوتی اخالقی  با بی

. بنهابراین تفاوتی اخالقی اسهتبینی کنن ه بیپیشهخصیت پاتولو یک  
ا   بههین توسههط عتخصصههگههرفتن نقههش ایههن عتغیرهههای پیش رر نظههر

طور خاص رر ررعانگرا  و برناع  ری ا  ب  هنگاا کار با رانشمویا  و ب 
تهوا  از طریهق عی و رس ای و ررعانی ضروری ب  نظر عیعشاوره  عراک 

تفاوتی اخالقی های پاتولو یک هخصیتی بیتط یل و اصالح این ویژگی
 را کاهش رار.

 

   های اخالقیهمالحظ
ت آگاهان  برای ههرکت رر پهژوهش  های اخالقی هاعل رضایعالحظ  

تأکیه  بهر عحرعانه    رهن گا  رر پرسشناع  ع ا رر  ناا و نشانی پاسخ
 ها بور.عان   اطالعا  و اجتناب از آسیب رسان   ب  آزعورنی

 

 سپاسگزاری
شهگر را رر و زن انیا  ه ر بیرجن  که  پژوه  عتص یا عسئوال    از کلی   
گهررر. میمان  تقه یر و تشهکر عهیص   یاری رارن    هایپرسشناع تکمیل  

ناع  کارهناسهی ارهه  الزا ب  ذکر است ک  این عقال  عستخر  از پایا 
رو  ازایهنباهه .  روانشناسی بالینی رانشگاه آزار اسالعی واح  بیرجن  عی

رانشهگاه و از زحما  کلی  عسهئوال  پژوهشگرا  بر خور الزا عی رانن  
 .نماین  ریطور خاص عطاونت پژوهشی سپاسگ اب 
 

 هنام واژه
 Moral psychology.1 روانشناسی اخالقی

 Behavioral economists.2 یاقتصار رفتار

 Moral disengagement .3 یاخالق یتفاوتیب

 Utilitarian moral judgments .4 ان یسورگرا یاخالق یهاقضاو 

5. Pathological personality traits 

  کیپاتولو  تیهخص یهایژگیو

 Antagonism .6 یگر  هیست

 Aetachment .7 (یختگی)گس ی گیبر

 Disinhibition .8 یختگیع ارگس
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 Negative Affect .9 یعاطف  عنف

 Psychoticism .10 ییگرا شیپرروا 

11. Disengagement by depersonalization 

 ییزرا تیهخص قیاز طر یتفاوتیب

12. Disengagement by irresponsibility 

  یتیعسئولیب قیاز طر یتفاوتیب

13. Disengagement by rationalization 

  یساز یعقالن قیاز طر یتفاوتیب

 14. Callous-unemotional traits 

 ما یع ا ه-سنگ الن  یهایژگیو

15. Impersonal utilitarian moral judgments 

 یهخص ان یسورگرا یاخالق یهاقضاو 

16. Personal utilitarian moral judgments 

 یخصرهیغ ان یسورگرا یاخالق یهاقضاو 

17. General Aggression Model 

 یعموع یع   پرخاهگر

18. Social Cognitive Theory of the Moral Self 

 یخور اخالق یاجتماع یهناخت ی  ینظر

19. Cognitive and affective perspective taking 

 یو عاطف یهناخت یریگ  گاهیر

 Adaptive systems .20 یانوباق یهاستم یس
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