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مقدمه
روانشناسی اخالقی یکی از حوزههای مهم پژوهشی است
که در سالهای اخیر بهمنظور درک قضاوتها و تصمیم
گیریهای اخالقی توجه فزایندهای به آن شده است [.]1
یافتههای پیشین شواهدی درباره رابطه بین مسائل اخالقی و
ویژگیهای شخصیتی گزارش کردهاند [ .]2بسیاری از
مطالعات بر مجموعهای از ویژگیهای شخصیتی متمرکز
بودهاند که سه گانههای تاریک شخصیت 1نامیده میشود و
رابطه بین این ویژگیها و قضاوتهای اخالقی را بررسی کرده
اند [ .]4 ،3سه گانههای تاریک شخصیت پائولس و ویلیامز
[ ]5ترکیبی از سه صفت شخصیتی شرارتبار و به لحاظ
اجتماعی آزاردهنده است که عبارتند از خودشیفتگی،
ماکیاولیسم و جامعهستیزی [ .]6جامعهستیزی از طریق
فقدان عاطفه ،فقدان احساس گناه ،بیصداقتی ،بدگمانی و
بیاحساسی مشخص میشود .ماکیاولیسم از طریق فریب
کاری و خودشیفتگی با جستجوی توجه ،پرستیژ ،موقعیت و
باور به محق بودن و برتربودن نسبت به دیگران مفهومسازی
میشوند [.]7
مطالعات مربوط به این حوزه از رابطه منفی بین سهگانه
های تاریک شخصیت و ارزشهای فردی مرتبط با جنبههای
آسیب/مراقبت از جمله بیتفاوتی اخالقی 2حمایت کردهاند
[ .]1درحالیکه اکثریت افراد درست از غلط را تشخیص می
دهند ،برای بسیاری راحتتر است تا در رابطه با دیگران از
اصول اخالقی خود عدول کنند؛ رفتاری که بیتفاوتی اخالقی
نامیده میشود .مفهوم بیتفاوتی اخالقی بندورا الگوی خاصی
را ارایه میدهد که نشان میدهد چگونه افراد اصول اخالقی
خود را نقض میکنند [ .]8بیتفاوتی اخالقی شامل چهار
طبقه است که بهلحاظ مفهومی و تجربی هشت مکانیسم را
شامل میشود .در طبقه اول افراد ادراک خود در مورد قربانی
را از طریق نسبتدادن سرزنش به قربانی یا غیرانسانی کردن
او تغییر میدهند .طبقه دوم به افراد اجازه میدهد تا به
پیامدهای مضر اعمال خود از طریق بهحداقل رساندن یا سوء
تعبیر کردن بیاهمیت باشند یا پیامدها را تحریف کنند .در
سومین طبقه افراد میتوانند از طریق جابجایی مسئولیت به
شخص ثالث یا تقسیم مسئولیت بین گروههای بزرگتر یا
بافتهای بزرگتر نقش واسطهای خود را بهحداقل برسانند.
سرانجام در آخرین طبقه افراد ممکن است بهلحاظ شناختی
رفتار خود را تغییر دهند .اینجا افراد اعمال خود را توجیه
اخالقی میکنند ،بین اعمال خود و اعمال مضرتر مقایسه

سودمند انجام میدهند یا بر چسبزدن مدبرانه را بهمنظور
کاهش شدت دریافتی اعمالشان بکار میبرند [ .]9هر یک از
این چهار طبقه به افراد اجازه میدهد تا به دیگران بهراحتی
صدمه بزنند و از خود ادراکی منفی هم در طی و هم بعد از
عمل اجتناب کنند ،بیآنکه خود را خوار بشمارند [.]10
ایگان ،هیوز و پالمر ]8[ 3در بررسی خود نشان دادند که بین
سه گانههای تاریک شخصیت و بیتفاوتی اخالقی رابطه
معنادار دارد .با وجود این ،جامعهستیزی و ماکیاولیسم پیش
بینی کننده بی تفاوتی اخالقی میباشند.
پژوهشگران دیگر نیز رابطه بین سه گانههای تاریک
شخصیت با مفاهیم اخالقی را بررسی کردهاند .برای مثال از
بین شاخصهای پیامد متنوع ،رفتار در محل کار [،]11
راهبردهای جفتگیری [ ]12و رفتار غیراخالقی با سه گانه
های تاریک شخصیت مرتبط هستند .همچنین ،یافتهها نشان
داده است که جامعهستیزی و ماکیاولیسم پیشبینی کننده
تقلب و کپیبرداری در امتحان هستند [ .]14 ،13در همین
راستا ،بوگمن ،جانسون ،لیونز و ورنون ]15[ 4گزارش کردند
که ماکیاولیسم و جامعهستیزی با دروغگفتن ،موقعیتهای
آموزشی و بیصداقتی در رابطه با همسر مرتبط است.
جانسون ،لیونز ،بوگمن و ورنون [ ]16گزارش کردند که سه
گانههای تاریک شخصیت منجر به استفاده از تدابیر اغوای
جنسی و فراجنسی میشود .مور ،دترت ،ترویو ،بکر و مایر5
[ ]17دریافتند که رابطه مثبتی بین بیتفاوتی اخالقی با
رفتارهای غیراخالقی و تصمیم برای فریب دیگران وجود دارد.
این نتایج نشان میدهد که سه گانههای تاریک معرف
راهبردهای متقلبانه هستند.
یافتههای پژوهشی همچنین رابطه سه گانههای تاریک
شخصیت با تکانشگری ،ریسکپذیری 6رفتاری ،فقدان
خودکنترلی را گزارش کردهاند [ .]20 ،19 ،18ریسکپذیری
به رفتارهایی اطالق میشود که احتمال نتایج منفی،
ناخوشایند و مخرب جسمی ،روانشناختی و اجتماعی را
افزایش میدهد [ .]21دالیل متعددی درباره اینکه چرا افراد
به سبک ریسکپذیر رفتار میکنند وجود دارد .یک احتمال
این است که افراد بهسبب صفات مربوط به سهگانههای تاریک
شخصیت تمایل ذاتی به انجام رفتارهای ریسکپذیر داشته
باشند .پژوهشهای اخیر رابطه بین سه گانههای شخصیت و
ریسک پذیری رفتاری نظیر سرمایه گذاریهای مالی [،]22
رانندگی خطرناک [ ]23و قمار بازی [ ]24را گزارش کردهاند.
محققان دو صفت شخصیتی مرتبط با ریسکپذیری را جامعه
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ستیزی و خودشیفتگی میدانند [ .]25 ،19 ،18ریسکپذیری
در جامعهستیزی نتیجه سبک زندگی غیرمعقول (دمدمی)
میباشد [ .]26افراد با سطوح باالی جامعهستیزی نمیتوانند
تکانههایشان را بهطور موثر کنترل کنند و نیازمند ریسکهای
غیر ضروری حتی برای دستیابی به سودهای کم هستند
[ .]19خودشیفتگی نیز شبیه جامعهستیزی با رفتارهای
ریسکپذیر مرتبط است [ .]18 ،27رابطه بین خودشیفتگی
و ریسکپذیری نهتنها در شاخصهای خودگزارشی ریسک-
پذیری ،بلکه از طریق روشهای ارزیابی رفتارهای ریسکپذیر
نیز تایید شده است [ .]18 ،24افراد با خودشیفتگی باال
همچنین ممکن است توهم کنترل داشته باشند [ .]19این
افراد تمایل دارند تا در تصمیمگیریهایشان سوگیری داشته
باشند و این عوامل منجر به رفتارهای ریسکپذیر میشود
[ .]24برخالف جامعهستیزی و خودشیفتگی ،ماکیاولیسم
زمانی با رفتارهای ریسکپذیر مرتبط است که هیچ ریسکی
وجود نداشته باشد یا ریسکپذیری پایین باشد [.]18 ،19
باتوجه به آنچه ذکر شد و اینکه این حیطه پژوهشی نسبتاً
جدید و به تازگی وارد ادبیات روانشناسی شده است و خالء
پژوهشی موجود در این زمینه ،پژوهش حاضر بهمنظور پاسخ-
گویی به این سوال انجام شد که آیا سه گانههای تاریک
ریسکپذیری رفتاری و بیتفاوتی اخالقی
شخصیت در
دانشآموزان نقش دارند یا نه؟

ابزارهای پژوهش
 )1مقیاس شخصیت تاریک :ابزاری خودگزارشی است
که توسط جانسون و وبستر [ ]29طراحی شده است و مشتمل
بر  12ماده میباشد .پاسخ به هر سوال براساس یک مقیاس
لیکرت سه درجهای و در دامنهای از ( 1اصالً مرا توصیف
نمیکند) تا ( 3کامالً مرا توصیف میکند) نمرهگذاری می
شود .این مقیاس شامل سه خردهمقیاس ماکیاولیستی (4
گویه) ،جامعهستیزی ( 4گویه) ،و خودشیفتگی ( 4گویه) می
باشد .جانسون و وبستر [ ]29اعتبار آزمون را بهروش همسانی
(آلفای کرونباخ) درونی  0/83گزارش کردند .همچنین اعتبار
آنرا به روش بازآزمایی  0/76تا  0/83گزارش کردند .حاجلو،
قاسمینژاد ،انصارحسین و سیدیاصل [ ]30اعتبار خرده-
مقیاسهای ماکیاولیسم ،جامعهستیزی و خودشیفتگی را به-
روش همسانی درونی بهترتیب  0/63 ،0/74و  0/83گزارش
کردند .رابطه نمرهکل با هر ماده  0/42تا  0/90بوده است.
آنها همچنین نشان دادند که این آزمون از روایی محتوایی و
سازه مناسب برخوردار میباشد .سرانجام ،آنها ساختار سه
عاملی این پرسشنامه را تکرار کردند.
 )2پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی :ابزاری
است که توسط زادهمحمدی ،احمدآبادی و حیدری []31
برای سنجش خطرپذیری در نوجوانان ایرانی تدوین شده
است .این پرسشنامه ،ابزاری  38مادهای و از نوع لیکرت پنج
درجهای است که در دامنهای از ( 1کامالً مخالف) تا ( 4کامالً
موافق) نمرهگذاری میشود .تحلیل عاملی اکتشافی آنها به
روش مؤلفههای اصلی نشان داد که این پرسشنامه یک
مقیاس  7بعدی است و این ابعاد  64/84درصد از واریانس
خطرپذیری را تبیین میکنند .خردهمقیاسها شامل گرایش
به مواد ،الکل ،سیگار ،خشونت ،رابطه و رفتار جنسی ،رابطه با
جنس مخالف و گرایش به رانندگی خطرناک بود .آنها اعتبار
آزمون را به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برای نمره
کل  0/94و برای خردهمقیاسهای هفتگانه  0/74تا 0/93
گزارش کردند.
 )3مقیاس عدمدرگیری اخالقی :مقیاس سنجش
مکانیسمهای اخالقی توسط بندورا ،باربارانلی ،کاپرارا و
پاستورلی [ ]32ساخته شده است .این مقیاس  32آیتم دارد
و بر مبنای مکانیسمهای هشتگانهای که افراد را قادر می
سازد تا از اصول اخالقی خود سرپیچی کنند ،بیآنکه خوار
شمرده شوند ،طراحی شده است .پاسخ ها بر روی یک مقیاس
لیکرت پنج درجهای از کامالً موافق تا کامالً مخالف درجه
بندی میشود .نتایج تحلیل عاملی به روش مولفههای اصلی
و چرخش واریماکس منجر به یک ساختار تک عاملی شده
است .اعتبار آزمون به روش همسانی درونی (آلفای کرنباخ)

روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی  -همبستگی است.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه دانشآموزان پسر مقطع پیشدانشگاهی شهر بیرجند در
سال تحصیلی  1394-95بود.
ب) نمونه پژوهش :نمونه پژوهش از بین جامعه آماری
به روش نمونهگیری خوشهای مرحلهای انتخاب شد .ابتدا
فهرست مدارس پیشدانشگاهی تهیه شد .سپس از فهرست
موجود بهطور تصادفی پنج مدرسه انتخاب و آزمونهای مورد
نظر در مورد تمامی دانشآموزان آن مدارس اجرا گردید.
تعداد اعضای نمونه در این پژوهش با توجه به حجم جامعه و
بر مبنای جدول مورگان [ 300 ]28نفر برآورد شد .با وجود
این ،از مجموع  300پرسشنامه توزیعشده  265پرسشنامه
واجد مالکهای الزم جهت تجزیه و تحلیل دادهها بود .در
نتیجه  35پرسشنامه بهدلیل ناقص بودن از تحلیل کنار
گذاشته شدند.
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میداند.

 0/82بوده است .در پژوهش حاضر اعتبار آزمون به روش
همسانی درونی (آلفای کرنباخ)  0/86بود .همچنین از روایی
صوری و محتوایی مناسبی برخوردار بود.

جدول  .2بررسی مفروضهنرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیرها

شیوه انجام پژوهش
برای اجرای پژوهش ابتدا پرسشنامههای پژوهش تهیه و
تکثیر شد .سپس نمونههای مورد نظر انتخاب شدند و
پرسشنامهها هم به صورت گروهی و هم به صورت فردی ،طی
بازه زمانی یک ماهه ،اجرا شد و در نهایت از بین تمام
پرسشنامههای تکمیل شده ،پرسشنامههای واجد شرایط
(آنهایی که به تمام سواالت ،یا  90درصد آنها جواب داده
بودند) جدا گشته و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

ریسکپذیری رفتاری
بیتفاوتی اخالقی
خودشیفتگی
ماکیاولیسم
جامعهستیزی

دادههای پژوهش بهکمک نرم افزار آماری اس .پی .اس.
اس 1.نسخه بیست و دو و با استفاده از تحلیل رگرسیون چند
متغیره تحلیل شدند.
نتایج
میانگین سنی شرکتکنندگان  17/22±0/54بود .از
مجموع  265نفر  48نفر ( 18/11درصد) 16 ،سال 192 ،نفر
( 72/45درصد)  17سال و  25نفر ( 9/44درصد)  18سال
سن داشتند 70 .نفر ( 26/41درصد) رشته ریاضی 80 ،نفر
( 30/19درصد) رشته تجربی و  115نفر ( 43/40درصد)
رشته انسانی بودند .در جدول  1یافتههای توصیفی مربوط به
متغیرهای پژوهش ارایه شده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) مربوط به
متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

ریسکپذیری رفتاری
بیتفاوتی اخالقی
خودشیفتگی
ماکیاولیسم
جامعهستیزی

59/29
77/32
6/12
6/30
9/48

27/81
12/60
3/02
2/47
3/93

بهمنظور بررسی سوال پژوهش از آزمون تحلیل رگرسیون
چندمتغیره بهروش گامبهگام استفاده شد .باوجوداین ،ابتدا
برای بررسی پیشفرض طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون
کلوموگروف-اسمیرنوف استفاده گردید .نتایج آزمون
کلوموگروف-اسمیرنوف نشان داد که متغیرهای پژوهش
دارای توزیع طبیعی میباشند ( ،P<0/001جدول .)2
استیونس [ ]33معناداری آماری این شاخص را بهطور آرمانی
در سطح  0/001بیانگر تخطی از طبیعیبودن تکمتغیری
)Statistical Package for the Social Science (SPSS

آماره

سطح معنی داری

0/05
0/03
0/04
0/06
0/04

0/12
0/56
0/34
0/03
0/23

در جدول  3خالصه مدل و نتایج تحلیل رگرسیون پیش
بینی ریسکپذیری رفتاری بر اساس سهگانههای شخصیت،
یعنی خودشیفتگی ،جامعهستیزی و ماکیاولیسم ارایه شده
است .باوجوداین ،ابتدا جهت بررسی پیشفرضهای استقالل
باقیماندهها و همخطی چندگانه از آزمون دوربین  -واتسون،
 VIFو شاخص تولورنس استفاده شد .مقدار آماره دوربین
واتسون  1/58محاسبه شد که حاکی از عدم تخطی از مفروضه
استقالل باقیماندهها است .همچنین ،مقدار شاخص  VIFو
شاخص تولورنس بهترتیب 0/84 ،0/73 ،1/17 ،1/19 ،1/37
و  0/86بدست آمد که نشان دهنده عدم همخطی بودن
چندگانه است .از اینرو ،استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه
به روش گامبهگام بالمانع است (جدول .)3
همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود در گام اول
ویژگی خودشیفتگی بهتنهایی  %23واریانس را تبیین نموده
است .در گام دوم جامعهستیزی نیز وارد شده است و این دو
متغیر  %28از واریانس ریسکپذیری رفتاری را تبیین نموده
اند .در گام آخر نیز ماکیاولیسم وارد شده و هر سه متغیر با
هم  %33واریانس سبک ریسکپذیری رفتاری را تبیین کرده-
اند .بر اساس ضرایب ستون  Bمیتوان معادله رگرسیون را به
شرح زیر نوشت:
ریسک پذیری= 8/49+0/30x1+0/26 x1+0/24 x1
در جدول  4خالصه مدل و نتایج تحلیل رگرسیون پیش
بینی بیتفاوتی اخالقی بر اساس سهگانههای شخصیت ،یعنی
خودشیفتگی ،جامعهستیزی و ماکیاولیسم ارایه شده است.
باوجوداین ،ابتدا جهت بررسی پیشفرضهای استقالل
باقیماندهها و همخطی چندگانه از آزمون دوربین  -واتسون،
 VIFو شاخص تولورنس استفاده شد .مقدار آماره دوربین
واتسون  2/26محاسبه شد که حاکی از عدمتخطی از مفروضه
استقالل باقیماندهها است .همچنین ،مقدار شاخص  VIFو
شاخص تولورنس بهترتیب  0/99 ،1 ،1و  0/99بدست آمد که
نشان دهنده عدم همخطی بودن چندگانه است .از اینرو،
استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام

شیوه تحلیل دادهها

انحراف معیار

آزمون کلوموگروف اسمیرنوف

1
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نقش سه گانههای تاریک شخصیت در ریسکپذیری رفتاری و بیتفاوتی ...........
همکاران

بالمانع است (جدول .)4
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون پیشبینی ریسکپذیری رفتاری براساس سه گانههای تاریک شخصیت
R2
0/23
0/28
0/33

متغیر
خودشیفتگی
جامعهستیزی
ماکیاولیسم

R
0/48
0/53
0/57

متغیر
جامعهستیزی
ماکیاولیسم

جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون پیشبینی بیتفاوتی اخالقی براساس سه گانههای تاریک شخصیت
خطای معیار ضریب استاندارد بتا ارزش  tسطح معناداری تولورنس
B
R2
R
0/99
0/001
7/48
0/39
0/17
1/24 0/17 0/41
0/99
0/001
6/79
0/35
0/27
1/80 0/29 0/54

B
2/71
1/86
2/65

خطای معیار
0/55
0/39
0/62

ضریب استاندارد بتا
0/30
0/26
0/24

ارزش t
4/97
4/70
4/30

سطح معناداری
0/001
0/001
0/001

تولورنس
0/73
0/84
0/86

VIF
1/37
1/19
1/17

VIF
1
1

دوربین واتسون
1/58

دوربین واتسون
2/66

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سه گانههای تاریک
شخصیت در ریسکپذیری رفتاری و بیتفاوتی اخالقی دانش
آموزان پسر بود .نتایج این پژوهش همسو با یافتههای قبلی
نشان داد که بین صفات خودشیفتگی ،جامعهستیزی و
ماکیاولیسم با ریسکپذیری رفتاری رابطه وجود دارد [،18
 .]36 ،35 ،34بعالوه ،خودشیفتگی و جامعهستیزی پیش
بینیکننده ریسکپذیری رفتاری میباشند [ .]36 ،35 ،34در
تبیین نتایج فوق میتوان گفت که دانشآموزان دارای نمره
باال در سه گانههای تاریک شخصیت ریسکپذیری رفتاری
بیشتری را تجربه میکنند .با وجود این دالیل افراد خوشیفته،
جامعهستیز و ماکیاولیست برای ریسک پذیری رفتاری
متفاوت است .در زمینه رابطه جامعهستیزی با ریسکپذیری
رفتاری میتوان به برخی از ویژگیهای مرتبط با جامعه-
ستیزی از جمله فریبکاری ،خودخواهی ،دستکاریکنندگی،
عدم پشیمانی و همدلی ،مسئولیتناپذیری ،جستجوی
تحریک اشاره کرد [ .]35همچنین ،ریسکپذیری رفتاری
دانشآموزان با نمره باالی جامعهستیزی میتواند با ضعف در
کنترل تکانهها مرتبط باشد [ .]34 ،19در همین راستا ،برخی
از محققان معتقدند که تمایالت ریسکپذیرانه در رفتار اساساً
پیامد عوامل مرتبط با نشانگان جامعهستیزی نظیر هیجان-
خواهی ،تکانشگری ،سبک زندگی نامتعادل و تمایالت
ضداجتماعی است [.]37 ،34 ،26 ،18

مدل دو بخشی پیشنهادی فاولز و دیندو ]39 ،38[ 1نیز
حمایتهای نظری الزم برای تبیین رابطه بین ویژگیهای
جامعهستیز و ریسک پذیری رفتاری فراهم آورده است .این
مدل دو مسیر متفاوت و متعامل را که در تعامل با پردازش
های محیطی/اجتماعی میباشند ،پیشنهاد میدهد .مطابق با
مسیر اول جامعهستیزی نتیجه ترس پایین یا فقدان انتظار
ترس است .افراد با این ویژگی احتماالً به خاطر فقدان ترس
از پیامدهای منفی بالقوه درگیر رفتارهای ریسکی میشوند.
حجم وسیعی از پژوهشها از این ایده حمایت کردهاند [،40
 .]41مسیر دوم نشان میدهد که نقص در پردازش اطالعات
منجر به فقدان کنترل نظارتی 2میشود .مطابق این مسیر
تمایل به درگیرشدن در ریسک پذیری رفتاری ناشی از ناتوانی
برای توجه و پردازش شناختی نشانههای محیطی و فقدان
توجه/درک پیامدهای بالقوه است.
در زمینه رابطه خودشیفتگی با ریسکپذیری رفتاری می
توان به برخی از ویژگیهای مرتبط با خودشیفتگی از جمله
اطمینان بیشاز حد ،بزرگنمایی ،خوشبینی غیرواقعگرایانه،
محق بودن و بهره کشی اشاره کرد؛ ویژگیهایی که افراد با
نمره باالی خودشیفتگی را به سوی ریسکپذیری رفتاری
سوق میدهد [ .]36 ،34 ،27همچنین رفتار آنها میتواند
ناشی از نوجویی و وابستگی آنها به پاداشهای کوچکتر و
فوری مرتبط با ریسکپذیری رفتاری تا پاداشهای بزرگتر
اما دورتر باشد [ .]36 ،34 ،19سرانجام ،افراد خودشیفته
سوگیریهای شناختی دارند که این منجر به یک توهم کنترل
میشود [ ]19 ،26و بنابراین آنها قویاً معتقدند حتی زمانی-
که امکان موفقیت خیلی پایین باشد ،غیر ممکن است آنها
چیزی را از دست بدهند .در تبیین رابطه ماکیاولیسم با
ریسکپذیری آنگونه که قبالً اشاره شد ماکیاولیسم با فریب-
کاری ،بیرحمی و دستکاری دیگران برای رسیدن به اهداف
مشخص میشود [ ،]5زمانیکه این صفت با تمایالت جامعه-
ستیزانه و خودشیفتگی ترکیب میشود سبب تمایل بیشتر

1

2

همان گونه که در در جدول  4مشاهده میشود در گام اول
ویژگی جامعهستیزی بهتنهایی  %17واریانس را تبیین نموده
است .در گام دوم ماکیاولیسم نیز وارد شده است و این دو
متغیر  %29از واریانس بیتفاوتی اخالقی را تبیین نمودهاند.
براساس ضرایب ستون  Bمیتوان معادله رگرسیون را به شرح
زیر نوشت:
بی تفاوتی اخالقی= 54/12+0/39x1 +0/35x1

Fowles & Dindo
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افراد با نمره باالی ماکیاولیسم به ریسک پذیری رفتاری می-
شود.
یافتههای پژوهش حاضر همسو با یافتههای قبلی []8
نشان داد که جامعهستیزی و ماکیاولیسم پیشبینیکننده
بیتفاوتی اخالقی هستند .همچنین مشابه یافتههای قبلی [،1
 ]44 ،43 ،42 ،15 ،14 ،13 ،9 ،6نشان داد که سه گانههای
تاریک شخصیت پیشبینی کننده رفتارها یا مفاهیم
غیراخالقی هستند .برای مثال ،روزر و همکاران [ ]6در بررسی
رابطه سه گانههای تاریک شخصیت و رفتارهای غیراخالقی و
استفاده از موقعیتهای واقعی تقلب و دروغگویی دریافتند
که ماکیاولیسم و جامعهستیزی با نمرههای باالتر دروغگویی
و تقلب رابطه دارند .ریزر و اکرت [ ]9گزارش کردند افراد به
لحاظ هیجانی بیاحساستر ،سنگدلتر و بیعاطفهتر به
احتمال بیشتری نگرشهای حاکی از بیتفاوتی اخالقی را
گزارش میکنند .افراد با همدلی سطحی نسبت به دیگران و
به طور خاص در موقعیتهای پریشانکننده ،بهسادگی
پیامدهای منفی اعمال آزاردهنده خود را نادیده میگیرند،
درحالی که برای افراد با همدلی باال احتمال کمی است تا با
قربانیان اعمالشان بهصورت غیر انسانی رفتار کنند .بوگمن و
همکاران [ ]15نیز گزارش کردند که ماکیاولیسم و جامعه
ستیزی با دروغگویی مرتبط هستند .یافتههای پژوهش حاضر
همسو با یافتههای پیشین نشان داد که خودشیفتگی پیش
بینی کننده بیتفاوتی اخالقی نیست [ .]8یک تبیین این
است که خودشیفتگی یک صفت روشنتر شخصیت است،
یعنی بین سه گانههای تاریک کم شرارتتر است [.]46 ،45
جانسون و تاست ]47[ 1نیز معتقدند که خودکنترلی در
جامعهستیزی و ماکیاولیسم بسیار پایین است ،اما در
خودشیفتگی چنین نیست .روی هم رفته مفهومسازیها
نشان میدهد که در بین سه گانههای تاریک شخصیت،
خودشیفتهها کمترین آمادگی را برای بیتفاوتی اخالقی دارند.
در تببین نتایج فوق میتوان به برخی از ویژگیهای
مرتبط با این صفات جامعهستیزی و ماکیاولیسم از جمله
فریبکاری ،خودخواهی و دستکاری دیگران برای رسیدن به
اهداف اشاره کرد؛ ویژگیهایی که افراد را مستعد بیتفاوتی
اخالقی بیشتر یا عدول از اصول اخالقی در رابطه با دیگران
میکند .در تبیین نتایج فوق همچنین میتوان به مدل
تصمیمگیری اخالقی [ ]48و اهمیت دیدگاهگیری عاطفی و
شناختی آن اشاره کرد .چنین یافتههایی نشان میدهد که
افراد با صفات شخصیتی تاریک و بهطور خاص ویژگیهای
مخالفتجویانه (ماکیاولیسم و جامعهستیز) برای بهرهکشی و

بازیدادن دیگران مستعدتر هستند و این تبیینکننده سطوح
پایینتر نگرانی برای حقوق و بهزیستی دیگران هنگام انجام
قضاوتهای اخالقی است [ .]50 ،49 ،3عالوه بر آنچه ذکر
شد ،جامعهستیزها احتمال تخلف از اصول و ارزشهای
اخالقی را دارای خطر کمتری ادراک میکنند و این میتواند
ناشی از فقدان ترس از پیامدهای بالقوه چنین رفتارهایی باشد
[ .]35همچنین فقدان قابلیت هیجانی شخصیتهای جامعه
ستیز رابطه مستقیمی با بیتفاوتی اخالقی دارد ،زیرا این
مسئله مانع از رابطه همدالنه آنها با دیگران میشود [.]44
زیراکه پیوستگی هیجانی با دیگران نیازمند آگاهی از هیجانات
خودآگاه و منفی نظیر شرم و گناه میباشد .مطابق با تئوری
جامعهستیزی بلکبرن ]51[ 2توانایی نقشگیری 3فرد را
به واکنشهای دیگران حساس میسازد و پایهای برای
خودکنترلی و خود انتقادی میشود .ویژگیهای شخصیتی
جامعهستیزها نظیر نادیده انگاشتن حقوق دیگران،
تکانشگری ،فقر هیجانی و ناتوانی برای شکلدادن دلبستگی
های بینفردی بلندمدت تظاهرات رفتاری هستند که می
توانند منجر به نقصهای آسیبشناختی در توانایی نقش-
گیری شوند و پیامد این ناتوانی در نقشگیری ناتوانی برای
تجربه هیجانات اجتماعی ،نظیر خجالت ،پشیمانی ،وفاداری
گروهی و فقدان خودکنترلی است .چنین روابط متقابلی بین
رفتار ضداجتماعی ،بیتفاوتی اخالقی و ویژگیهای شخصیتی
جامعهستیز در پژوهشهای قبلی گزارش شده است [،52
.]53
در مجموع ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سه گانه
های تاریک شخصیت نقش مهمی در پیشبینی ریسکپذیری
رفتاری و بیتفاوتی اخالقی پسران بازی میکنند .از
محدودیتهای این پژوهش این است که این بررسی بهصورت
مقطعی در مورد گروهی از دانشآموزان پسر مقطع پیش-
دانشگاهی انجام گردیده است .لذا انجام بررسیهای بیشتر بر
روی نمونههای دیگر بهخصوص نمونههای بالینی و همچنین
انجام بررسیهای طولی جهت تعمیم نتایج از اهمیت بسزایی
برخوردار است .محدودیت دیگر این پژوهش استفاده از
ابزارهای خودگزارشی جهت بررسی متغیرهای پژوهش است.
این روش ،معایبی همچون سوگیری را به دنبال دارد.
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