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 چکيده

حل مساله بر یک فرایند رفتاری شناختی داللت دارد که پاسخ های بالقوه موثر را برای یک موقعیت 

سخ های متعدد افزایش دهد. مشکل زا فراهم می آورد و احتمال انتخاب موثرترین پاسخ را از میان پا

اریک شخصیت )خودشیفتگی، هدف بررسی رابطه میان ویژگی های صفات تپژوهش حاضر با 

ماکیاولیسم و جامعه ستیزی( و مهارت های ارتباطی متقابل با سبک های حل مساله در خانم ها و 

نفر از مردم ساکن در استان قم می باشد  225همبستگی  ،در این مطالعه .آقایان استان قم انجام شد

پرسشنامه صفات  ،جمع آوری داده ها به منظور .انتخاب شدند 1399-98که به شیوه تصادفی در سال 

مهارت های ارتباطی کوئین دام و سبک های حل مساله کسیدی و  ،تاریک شخصیت دوجین کثیف

و از آزمون همبستگی پیرسون 21ورژنSPSS النگ اجرا شد و به منظور محاسبه داده ها از نرم افزار 

شتند که بین صفات تاریک شخصیت  نتایج داللت بر این دا .برای تجزیه و تحلیل استفاده شد

نتایج تحلیل رگرسیون نشان  .)ماکیاولیسم( و سبک های حل مساله رابطه مثبت معناداری وجود دارد

همچنین بین مقیاس  .داد که رابطه ایی بین مهارت های ارتباطی و سبک های حل مساله یافت نشد

ه با توج .یز رابطه معناداری وجود داردهای صفات تاریک شخصیت )ماکیاولیسم( و )جامعه ستیزی( ن

به ارتباط مثبتی که بین صفات تاریک شخصیت )ماکیاولیسم( با سبک های حل مساله مشاهده شد 

 .می توان نتیجه گرفت که این صفت می تواند آثار مخربی بر سبک های حل مساله افراد داشته باشد

روان شناختی صفات تاریک شخصیت در ابعاد همچنین نتایج این پژوهش حاکی از نقش مهم  متغیر 

 .)ماکیاولیسم( و )جامعه ستیزی( در زندگی افراد می باشد

مهارت   ،جامعه ستیزی ،ماکیاولیسم ،خودشیفتگی ،صفات تاریک شخصیت واژگان کليدی:

 .سبک های حل مساله ،های ارتباطی
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 2، فائزه سادات ميرقاسمی2، مهدی نعيمی1عباس شهيدی

 .متخصص روانپزشکی 1
  .دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی قم 2

 

   نام نویسنده مسئول:

 عباس شهيدی 

 بررسی رابطه  ویژگی های صفات تاریک شخصيت 

ستيزی( و مهارت های ارتباطی )خودشيفتگی، ماکياوليسم و جامعه

 با سبک های حل مساله در خانم ها و آقایان استان قممتقابل 

 3/7/1399 تاریخ دریافت:

 6/9/1399 تاریخ پذیرش:

http://www.psyj.ir/


 98 -108، ص  1399 ، پاییز23فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 مقدمه
سه شخصت بیشترین  ،ای اجتماعی که روان شناسان مطرح کرده انددر میان نامطلوب ترین و آزار دهنده ترین شخصیت ه

جامعه ستیزی )ضد اجتماعی( و  ،توجه را جلب کرده اند که با یکدیگر همبسته هستند. این سه شخصیت شامل ماکیاولیسم

اریک شخصیت تخودشیفتگی است که منجر به معرفی نیم رخ شخصیتی جدیدی به نام سه گانه تاریک شخصیت شده است. صفات 

 ،فرمول بندی جالب و پرطرفداری است که به سرعت در حال رشد است و روان شناسی جیمز باند نام گرفته است )یوسفی و پیری

و  1تسلط و برتری دارد )تونیگ ،استحقاق ،احساس اغراق آمیزی از خود ارزشمندی ،خودشیفته اشاره بزرگ نمایی خود (.1395

ضد اجتماعی را شامل می شود  ،اضطراب و فقدان همدلی ،فقدان ندامت ،جست و جوی هیجان ،ری(. تکانشگ2003 ،2کمپل

ماکیاولیسم بیان کننده بهره کشی از دیگران در جهت منافع خود از طریق اتخاذ سبک  ،(. در نهایت2002، 4و ویلیام 3)پائلوس

(. در جست 2006، 6و اگان  5م صمیمت و سنگدلی است )جاکووتنزبین فردی ناسازگارانه و همچنین رفتارهای برتری طلبانه , عد

( روابط بین فردی صفات تاریک و مدل پنج 2002) 8و ویلیام 7پائلوس ،و جوی سازه های ژنتیکی وسیع مرتبط با خلق ناخوشایند

 ،تندل توافق پذیری مرتبط هسآن ها دریافتند که همه مولفه های صفات تاریک به طور منفی با عام .عاملی شخصیت بررسی کردند

گشودگی به تجربه مرتبط بوده ؛ و ماکیاولیسم و اختالل شخصیت ضد اجتماعی به طور  .خودشیفتگی به طور مثبت با برون گرایی

منفی با عامل با وجدان بودن مرتبط هستند و اینکه اختالل شخصیت ضد اجتماعی به طور منفی با روان رنجوری و به طور مثبت 

( دریافتند افراد با تمایالت اختالل شخصیت  2010) 11و کامپ 10اسکیم ،9ویدال .برون گرایی و گشودگی به تجربه مرتبط هستندبا 

در فهم معنای هیجان های منفی  ،( باالیعنی احساسات روان رنجورانه همراه با صفات عدم همدلی و خودبینیضد اجتماعی ثانویه )

ر مقایسه با افراد با اختالل شدید شخصیت ضد اجتماعی اولیه  ) تعریف شده به واسطه قضاوت و سلطه ( دافسردگی ،مانند غم)

( دریافتند افراد با اختالل 2009) 14پرموزیک-و چامور 13، آموریم12به طور مشابه علی. بهتر عمل می کنند ،(باکانه گری بی

هیجان های مثبت بیشتری و هیجان های منفی کمتری  ،تر بوده شخصیت ضد اجتماعی در بازشناسی هیجان ترس دیگران دقیق

 15ونزجشخصیت سه گانه تاریک منجر به رفتارهای مخربی در روابط زناشویی می شود ) ،از میان عوامل شخصیتی .را تجربه کردند

 ،انتقاد ،نه تاریک با تحقیر( در پژوهش خود دریافتند که شخصیت سه گا2015) 18و بنگهارت 17، گاین16(. هوران2014 ،و ویسر

قابل  ،صمیمت ،( فریبگر با گرمی2016النگ و برکزکی ) ،در پژوهش ایناسی .عدم همکاری و حالت دفاعی در زوج ها  مرتبط است

 ( دریافتند که انگیزه شرکای خودشیفته از2017) 19گویرتز میدان .سازگاری و وفاداری عاشقانه همبتگی منفی داشت ،اعتماد

                                                           
1 . Twenge 
2 . Campbell 
3 . Poulhus 
4 . Williams 
5 . Jakobwitz 
6 .egan 
7 . Poulhus 
8 . Williams 
9 . Vidal 
10 . Skeem 
11 . Camp 
12 . Ali 
13 . Amorim 
14 . Chamorro-Premuzic 
15 . Jones 
16 . Horan 
17 . Guinn 
18 . Banghart 
19 . Gewirtz-Meydan 

http://www.psyj.ir/


 98 -108، ص  1399 ، پاییز23فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 24و سیمونلی 23سیلواگی ،22تیر پیودی ،21نیمبی ،20در پژوهش بوتا .برقراری رابطه جنسی با همراهانشان خود تصدیقی است

 .( شرکای سلطه گر بیشتر از شرکای فرمانبردار از جذابیت جنسی خود رضایت داشتند و نگرانی کمتری را تجربه می کردند2019)

الهام بخش عالقه به ارتباط بالقوه بین سبک های شوخ طبعی و صفات سه گانه تاریک بوده ارتباط بین صفات ناسازگار سالمتی 

( 2010و همکاران ) 27وسکا .(2007 ،26و فلدشتاین 25که رابطه بین شوخ طبعی مثبت و بهبود سالمتی روانی بوده است )اریکسون

ریک ماکیاولیسم و ضد اجتماعی و رابطه مثبت نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین سبک شوخ طبعی منفی و صفات تا

این پیش بینی ها نه تنها بر اساس یافته های قبلی بلکه همچنین در  .بین شوخ طبعی و پیوند دهنده و خودشیفتگی وجود دارد

 یمشاهدات هر دو شخصیت ماکیاولیسم و ضد اجتماعی و بهزیستی مشترکا با شوخ طبعی پرخاشگرانه و خودشکنانه همبستگ

ناسازگاری باال، خصومت و رفتارهای برونگرایی( و خودشیفتگی با شوخ طبعی پیوند دهنده همبستگی داشته  ،داشته اند )به ویژه

( نشان دادند که شوخ طبعی می تواند پرخاشگری را تعدیل و ویژگی 2003 ،30و فالکنر 29مارتین ،28وزویسدر همین راستا ) .است

 .دهد های شخصیتی تاریک را تغیر

؛ به طور طبیعی هر انتخاب و سادگی خود میزانی انسان در طول زندگی پیوسته در حال تصمیم گیری ساده و پیچیده است

بنابراین داشتن مهارت حل مسئله و مهارت های مقابله ای برای کاهش تنش و احساس  ،از فشار روانی را به فرد وارد می کند

(. کنار آمدن و سازگاری موفقیت آمیز با محیط 2006 ،32و هپنر 31)گری ضروری است. رضایت از فرآیند تصمیم گیری امری

اجتماعی مستلزم مجموعه ای از مهارت های حل مسئله بین شخصی است که نمی تواند آن ها را به وسیله ی آزمون های رایج 

ی داللت دارد که پاسخ های بالقوه موثر را حل مسئله بر یک فرایند رفتای شناخت .هوش یا آزمون های شخصیت اندازه گیری کرد

، 33)مالوف برای یک موقعیت مشکل زا فراهم می آورد و احتمال موثرترین پاسخ را از میان پاسخ های متعدد افزایش دهد.

 انیزم(. از دیدگاه پیاژه )مسئله( به هم خوردن تعادل بین ارگانیزم و محیط است. در حقیقت، ارگ35،2007، اسکاتل34نورستینسون

هرگاه شرایط محیطی کند، تعادل به هم  .یعنی می خواهد میان خود و محیط تعادل ایجاد کند .به طور طبیعی سازش طلب است

این فرایند شامل دو فرایند جزئی  .می خورد و مسئله ایجاد می شود و فرایند حل مسئله برای بر قراری مجدد تعادل آغاز می گردد

کوشش ارگانیزم برای تغیر دادن و هماهنگ کردن  ،. منظور از درون سازیازی (( و )) برون سازی(( استتر و مکمل تر ))درون س

. در برخورد با هر مسئله در به هم خوردن تعادل، نخست این فرایند فعال می شود ، مطابق با امکانات درونی استواقعیت بیرونی

. یعنی امکانات درونی تغییر می کند تا با شرایط بیرونی انطباق حاصل گردد، برون سازی آغاز می و چنانچه سازش برقرار نشد

به نقل از  1361،، دوباره برقرار شود و این به تحول ))ساخت ذهنی(( می انجامد )منصورگردد و تعامل میان ارگانیزم و محیط

ند که یکی از شاخص های مهم سالمت روانی، توانایی ( نشان داده ا2003 ،36(. نتایج پاره ای از تحقیقات )بورشتاین1390آقاجانی، 

( و تشخیص به خودپیروی) ،)خودکارآمدی( ،)حل مسئله( و )تصمیم گیری( است. وی خاطر نشان می سازد، )در خود ارزیابی(

ایج نت .برآورد کرد موقع )موقعیت های مسئله دار( از جمله معیارهای هستند که با  واسطه آن ها می توان سطح رواندرستی افراد را

                                                           
20 . Botta 
21 . Nimbi 
22 . Tripodi 
23 . Silvaggi 
24 . Simonalli 
25 . Erickson 
26 . Feldstein 
27 . veselka 
28 . vezois 
29 . Martin 
30 . Falenker 
31 . gari 
32 . Hapner 
33 . Malof 
34 . Norstinson 
35 . Skatel 
36 . Bourshtain 
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نشان داده اند که بین روش های حل مسئله سازنده و سالمت روانی ارتباط معناداری وجود  ،(1997) 38و مینتز 37پژوهش هنسن

حل  افزون بر این.)مهارگری( و )روی آورد( مثبت به موقعیت های مسئله دار است ،دارد. به عبارت دیگر، فرایند )پیش بین اعتیاد(

این حل مسئله نقش بسیار مهمی در کاهش )تنیدگی( و در نتیجه تامین رواندرستی ایفا می کند. در مقابل، روش های مسئله 

بهداشت روانی( و افزایش ادراک )اجتنابی( نسبت به موقعیت های مسئله دار می ، تهدید جدی علیه )غیر سازنده ی حل مسئله

 باشد.

، ارتباطات مثبتی با دیگران در خود برقرار می کند و محیط مناسب داشته باشند افرادی که مهارت های ارتباطی کارآمدی

. افراد به واسطه مهارت های ارتباطی می توانند درگیر تعامل های بین فردی و و مساعدی برای یادگیری خود خلق می کنند

میان بگذارند. این مهارت ها دارای اهمیت فراوانی  فرآیند ارتباط شوند و سبب می گردد که افکار و احساسات خود  را با یکدیگر در

 ، تحصیلی و ورزشی، عدم موفقیت شغلی، کاهش احساسات، اضطرابهستند که کاهش آن سبب می شود فرد با احساس تنهایی

ی یا کاری خود گاهی . در زندگی شخص(. ما همه روزه با روند ارتباطات در زندگی خود سروکار داریم2015 ،نیکزاد الریجانیگردد )

ر به ، مسئولیت هایمان را بهت. هرچه بهتر با دیگران رابطه برقرار کنیمدارای تعامالت بسیار خوبی و گاهی ناشیانه عمل می کنیم

(. یک ارتباط ساده یا مجموعه ایی از 1384 ،39، در نتیجه در حرفه خود موفق تر عمل می نماییم ) برکومرحله اجرا می گذاریم

 ،، فعال یا منفعل به هر حال یکی از ابزار های کلیدی ارضای نیازها، از پیش تعیین شده یا اتفاقی، خواسته یا ناخواستهتباطاتار

 (.1387 ،کسب نتایج و متجلی ساختن اهداف است ) قنادی
 

  روش پژوهش
خانم و  157فر که به طور مجزا شامل ن 255جامعه آماری آن شامل  .پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می باشد

آزمودنی آقا ساکن در استان قم  است. به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش در محرمانه بودن اطالعات به نمونه های پژوهش  68

سبک های حل مساله کسیدی و النگ و مهارت  ،اطمینان داده شد و بین آنها سه پرسشنامه صفات تاریک شخصیت دوجین کثیف

و با آزمون همبستگی  21ورژن  SPSSدر نهایت داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار  .ای ارتباطی کوئین دام توزیع شده

 .پیرسون  تجزیه و تحلیل شدند

 

 :ابزار پژوهش

 (: 2010پرسشنامه دوجين کثيف)جنيسون و ویستر، 

 معه ستیزی(: سنجش صفات تاریک شخصیت )خودشیفتگی، ماکیاولیسم، جاهدف

 روش نمره گذاری

سوال بوده و هدف آن سنجش صفات تاریک شخصیت )خودشیفتگی، ماکیاولیسم، جامعه ستیزی(  12این پرسشنامه دارای 

 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است: 5می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 

 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم عنوان

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 بعد بوده که در  جدول زیر ابعاد و نیز شماره سواالت مربوط  به هربعد ارائه گردیده است: 3این پرسشنامه دارای 

 

 

                                                           
37 . Hensen 
38 . Mintez 
39 . Berkou 
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 سواالت مربوطه بعد

 1-4 خودشیفتگی

 5-8 ماکیاولیسم

 9-12 جامعه ستیزی

 

پرسشنامه، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سواالت آن بعد را با هم محاسبه  برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد از

 نمائید.

 

 روایی و پایایی

( روایی صوری و محتوای این مقیاس با استفاده از نظر اساتید مورد تایید قرار گرفته است. 1395در پژوهش یوسفی و پیری )

گویه ای، مقیاس جامعه ستیزی  16رسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه برای ارزیابی روایی مالکی پرسشنامه دوجین کثیف، از پ

نسخه کوتاه پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا و همچنین پرسشنامه ماکیاولیسم استفاده شد. نتایج حاکی از تایید روایی 

 / برای تمامی ابعاد(. 68مالکی این مقیاس بود. پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد )باالی 
 

 (:CSTRپرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئين دام )

 34( برای سنجش مهارت های ارتباطی در بزرگساالت ابداع شده است دارای Queendomاین آزمون توسط کوئین دام )

 ویه را بخواند و سپس میزانبرای تکمیل آن، پاسخگو باید هر گ .عبارت )گویه( است که مهارتهای ارتباطی را توصیف می کنند

)برای همیشه( مشخص  5)برای هرگز( تا  1انطباق وضعیت فعلی خود را با محتوی آن بر روی یک طیف لیکرت پنج درجه ای از 

 کند.

مهارت های ارتباطی فرعی که در این مقیاس مورد بررسی قرار می گیرند شامل پنج مهارت گوش دادن، توانایی دریافت و 

 ، بینش نسبت به فرآیند ارتباط، کنترل عاطفی و ارتباط توأم با قاطعیت هستند.ارسال پیام

که در قالب خرده آزمون هایی شامل تعداد متفاوتی از گویه ها  –برای هر پاسخگو در هر یک از مهارت های پیش گفته 

عبارت نیز یک نمره کلی  34مجموعِ  مطرح شده اند نمره جداگانه ای محاسبه می شود. عالوه بر این، حاصل جمع نمرات هر در

 170تا  34برای او بدست می دهد که مُبین مهارت های ارتباطی آزمودنی است. بدین سان، دامنه نمره  محتمل برای هر فرد بین 

رونه خواهد بود. البته باید خاطر نشان شود که برخی از عبارات به دلیل ماهیت و محتوای آن ها، در محاسبه نمره به صورت وا

، را برای فرد 5برای سایر گویه ها حداکثر نمره، یعنی « همیشه»نمره گزاری می شوند. بدین معنا که اگر انتخاب گزینه یا پاسخ 

، می گردد و در پرسشنامه 1به دنبال داشته باشد، در گویه های وارونه انتخاب همین پاسخ، منتهی به کسب حداقل نمره، یعنی 

 ده اند.با عالمت ستاره مشخص ش

 

 اعتبار و روایی

برای سنجش اعتبار آزمون مهارت های ارتباطی، ابتدا با استفاده از روش آلفای کرونباخ، اعتبار کل آزمون محاسبه شد که 

و  71/0این مقدار برای آزمودنی های دانشجو  .و حاکی از همسانی درونی قابل قبول این آزمون بود 69/0مقدار عددی آن برابر با 

به دست  71/0همچنین ضریب اعتبار کل آزمون با استفاده از روش تنصیف برابر با  .بود 66/0دانش آموزان دبیرستانی برابر با برای 

 آمد. 
 

 :1996-( کسيدی و النگPSSپرسشنامه سبک های حل مساله )

سش است که شش پر 24طی دو مرحله ساختند و دارای  1996مقیاس سبک های حل مساله را کسیدی و النگ در سال 

 عامل را می سنجد و هرکدام از عوامل دربرگیرنده چهار ماده آزمون می باشند. این عوامل عبارتند از :
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 درماندگی در حل مساله یا جهت یابی)بیانگر بی یاوری فرد در موقعیت های مساله زاست( .1

 وقعیت های مساله زا منعکس می کند(درونی را در م -مهارگری حل مساله یا کنترل در حل مساله )بعد کنترل بیرونی .2

 )نشان دهنده برنامه ریزی و در نظرگرفتن راه حل های متنوع برحسب موقعیت مساله زا( سبک مساله خالقانه  .3

 بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکالت است() اعتماد در حل مساله .4

 مقابله با آنها( )نشاندهنده تمایل به رد شدن از کنار مشکالت به جای سبک اجتناب .5

 سبک گرایش یا تقرب و روی آورد)نشان دهنده نگرش مثبت به مشکالت و تمایل به مقابله رودررو با آنه هاست(. .6

خالقیت و  زیرمقیاس های حل مساله غیرسازنده و سبک های گرایش، ،بنابراین سبک های درماندگی،مهارگری و اجتناب

این پرسشنامه به خوبی می تواند .(1388)شاطری، اشکانی و مدرس غروی، باشند اعتماد زیرمقیاس های حل مساله سازنده می

استرس نشان دهد و جمعیت سالم را از جمعیت بیمار جدا کند.پرسش های این مقیاس با گزینه  آسیب پذیری فرد را در برابر

خیر و نمی دانم پاسخ داده می شوند. آزمودنی در برابر هر پرسش که شیوه واکنش وی را در برابر مسایل و موقعیت های ،های بلی

 (1387شی پور و همکاران،خاص بیان می کند. موافقت یا مخالفت خود را نشان  می دهد )بخ

 

 نمره گذاری  و تفسير پرسشنامه:

در نظر گرفته می شود و  %5نمره گذاری پرسشنامه به شکل صفر و یک انجام می شود و برای گزینه نمی دانم نیز نمره 

سوال، نمره ای  4ن گانه است. بنابراین هر یک از عوامل با داشت 6نشاندهنده نمره کلی هرکدام از عوامل  ،سپس جمع این نمرات

هر عاملی که باالترین نمره را داشته باشد، نشان می دهد فرد به هنگام مواجهه با .خواهند شد 4برابر با حداقل صفر و حداکثر 

 خواهد بود. 12و نمره متوسط  0و حداقل نمره  24در این حالت حداکثر نمره حل مساله  .مشکالت از آن شیوه استفاده می کند

 پایایی:روایی و 

 ( آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در یک مطالعه برای سبک های درماندگی،مهارگری، خالقیت،1996کسیدی و النگ )

و در مطالعه ای دیگر ضرایب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  %65، %52، %71، %57، %66، %66اعتماد، اجتناب و گرایش را به ترتیب 

( نیز ضرایب آلفا باالی 1377به دست آوردند.در پژوهش محمدی ) %53، %51، %66، %66، %60، %86را ترتیب برای ابعاد یاد شده 

( پایایی درونی این آزمون را با بهره گیری از ضریب آلفای 1380بودند به جز سبک گرایش.افزودن براین محمدی و صاحبی ) 50%

 گزارش نمودند. %60کرونباخ برابر با 

 

 یافته ها
 ماکیاولیسم و جامعه ستیزی ( و مهارت های ،روابط همبستگی بین صفات تاریک شخصیت ) خودشیفتگی به منظور بررسی

، میانگین و انحراف استاندارد 1ارتباطی بین فردی در سبک های حل مساله خانم ها و آقایان از رگرسیون استفاده شد. جدول 

فردی در سبک های حل مساله خانم ها و آقایان را نشان می متغیر های بین صفات تاریک شخصیت و مهارت های ارتباطی بین 

اسمیرنوف مورد سنجش قرار دادیم. در ادامه در جدول  –، وضعیت نرمال بودن متغییر ها رو با آزمون کالموگروف 2دهد و جدول 

 ، همبستگی بین متغیر های پژوهش را مورد بررسی قرار دادیم.3

 متغير های پژوهش ميانگين و انحراف استاندارد -1جدول

 واریانس انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت

 آقا

 24.754 4.975 70.81 68 فردی بین ارتباطی های مهارت

 8.745 2.957 13.18 68 مسئله حل

های تاریک صفت

 شخصیت

 5.369 2.317 12.72 68 خودشیفتگی

 79.280 8.904 8.06 68 ماکیاولیسم

 8.745 2.957 9.18 68 ستیز جامعه
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 خانم

 31.049 5.572 73.10 157 فردی بین ارتباطی های مهارت

 5.417 2.327 14.38 157 مسئله حل کل جمع

های تاریک صفت

 شخصیت

 11.868 3.445 13.20 157 خودشیفتگی

 11.790 3.434 9.48 157 ماکیاولیسم

 13.993 3.741 11.70 157 ستیز جامعه

 اسميرنوف( -نرمال بودن متغيير ها )آزمون کالموگروف  وضعيت -2جدول 

 مسئله حل 
 های مهارت

 فردی بین ارتباطی

 صفات تاریک شخصیتی

 ستیز جامعه ماکیاولیسم خودشیفتگی

 پارامتر های نرمال
 10.94 9.05 13.06 72.40 14.02 میانگین

 3.703 5.688 3.150 5.490 2.588 انحراف استاندارد

 111. 183. 152. 099. 085. مون کولموگروفآماره آز

 000c .000c .000c .000c .000c. سطح معناداری

 

مشحص می شود توزیع نرمال نبوده. نتایج بررسی نشان داد  0,05( از Sigبا توجه به کوچک تر بودن سطح معنی داری )

، 0,183، 0,152، 0,99، 0,085ی هر متغییر به ترتیب ردیف داده می باشد که آماره آزمون میزان برا 225که متغیر مذکور دارای 

 داده ها از توزیع نرمالی برخوردار نیستند. 0,005می باشد و با سطح معنی داری  0,111

 ضریب همبستگی پيرسون بين متغير های صفات تاریک شخصيت، مهارت های ارتباطی بين فردی بر حل مساله -3جدول 

 
 های مهارت

 یفرد بین ارتباطی

 حل

 مسئله

 صفات تاریک شخصیت

 ستیز جامعه ماکیاولیسم خودشیفتگی

 بین ارتباطی های مهارت

 فردی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
1     

      سطح معناداری

 مسئله حل

ضریب همبستگی 

 پیرسون
.061     

     364. سطح معناداری

صفات  

تاریک 

 شخصیت

 خودشیفتگی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
-.012 .070    

    296. 856. سطح معناداری

 ماکیاولیسم

ضریب همبستگی 

 پیرسون
.064 .141* -.028   

   673. 034. 339. سطح معناداری

 ستیز جامعه

ضریب همبستگی 

 پیرسون
.013 .028 -.037 .161* 1 

  015. 583. 675. 842. سطح معناداری

 α =05/0در سطح  *. 
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نشان می دهد که بین صفات شخصیت )ماکیولیسم( و حل مساله رابطه مثبت معناداری  3جدول  نتایج بدست آمده در

(. طبق داده های بدست آمده رابطه ای بین مهارت های ارتباطی و حل مساله یافت نشده. شایان ذکر است P<0/05وجود دارد )

 (. P<0/05رابطه مثبت معنا داری وجود دارد ) که بین خرده مقیاس های صفات تاریک شخصیت ماکیولیسم و جامعه ستیز نیز

 

 بحث و نتيجه گيری
، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی( و مهارت های پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه صفات تاریک شخصیت ) خودشیفتگی

ه بین صفات شخصیت . نتایج نشان داد کارتباطی متقابل با سبک های حل مساله در خانم ها و آقایان استان قم انجام شد

(. طبق داده های بدست آمده رابطه ای بین مهارت های P<0/05)ماکیولیسم( و حل مساله رابطه مثبت معناداری وجود دارد )

ارتباطی و حل مساله یافت نشده. شایان ذکر است که بین خرده مقیاس های صفات تاریک شخصیت ماکیاولیسم و جامعه ستیزی 

(. از نتایج پژوهش حاضر این گونه استنباط می شود که صفات تاریک شخصیت P<0/05ری وجود دارد )نیز رابطه مثبت معنا دا

. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای از جمله عوامل موثر بر مهارت های ارتباطی و سبک های حل مساله می باشند

له ارتباط دارند. به عبارت دیگر از جمله عوامل مخرب در سبک ماکیاولیسم و جامعه ستیزی به صورت مثبت با سبک های حل مسا

 .شود به این سه صفت تاریک شخصیتی . بر این اساس الزم است توجه بیشتری، صفات تاریک شخصیتی می باشندهای حل مساله

ابط در چارچوب رو ( چارچوبی جهت شرح پدید آیی و تکامل صفات تاریکتئوری تکاملی انطباقیدر روان شناسی تکاملی )

نتایج پژوهش های صورت گرفته در سال های اخیر نشان می دهد که سطوح  ،برای مثال .انسانی مورد استفاده قرار گرفته است

تمایل بیش تر به استفاده  ،(2012 ،42، پارتیکا41، اسلمسکی40جانسون، )باالی شخصیت تاریک در افراد با دستکاری در محیط کار

تکانشگری و هیجان  ،(2010 ،و همکاران 46وسکاشوخی های ظلمانی ) ،(2010 ،45و تاست 44کوئینگ ،43خدر )جانسوناز مواد م

و  50، کاواناعالوه بر بررسی این صفات در چارچوب روابط انسانی .( همراه است2013 ،49و وبستر 48کرایسر ،47کریلخواهی )

اد با سطح باالتری شخصیت تاریک نگرش های مثبت کمتر و اعمال همراه با ظلم ( در پژوهشی نشان دادند که افر2013همکاران )

همچنین نتایج برخی از مطالعات حاکی از آن است که افراد دارای شخصیت  .و ستم بیشتری را نسبت به حیوانات نشان می دهند

( ؛ برای 2012، 52و مک کاین 51از جانسون ؛ به نقل 1995 ،لیکننقایص هوشی و شناختی بیش تری را نشان می دهند ) ،تاریک

 54؛ کابرول 1993 ،و همکاران 53مثال افراد دارای رفتار متخلفانه و مجرمانه در آزمون هوش نمرات پائینی را کسب کردند ) لی نام

ه د که ماکیاولیستی باما نتایج نشان می ده ،اگر چه افراد ماکیاولی خود را زیرک و حسابگر در نظر می گیرند .(2009 ،و همکاران

بیش تر با انواع خاصی از توانایی های ذهنی همچون ذهن خوانی و هوش هیجانی در  ،جای آنکه با هوش عمومی در ارتباط باشد

                                                           
40 . Janason 
41 . Slomski 
42 . Partyka 
43 . Janason 
44 . Koeing 
45 . Tost 
46 . Veselka 
47 . Crysel 
48 . Crosies 
49 . Webster 
50 . Kavanagh 
51 . Jounson 
52 . McCain 
53 . Lynam 
54 . Chabrol 
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ممکن است افراد دارای شخصیت تاریک به جای پرخاشگری به گونه ای رفتار کند  .(2011 ،56و پولهاوس 55ارتباط است ) جان

 (. 2013، 59و پاولهاس 58، ریچاردز57ها در دامنه واکنش های نرمال باشد )فارنهام که واکنش های آن

( 1999) 60(. به طوری که الزاروس1386 ،نیازمند داشتن انواع راهبرد های متفاوت است )سیف ،حل مسئله های گوناگون

ک نوع حل مسئله است و یا انجام چیزهایی در بین دو نوع راهبرد مقابله ای تمایز قائل شده است : مقابله متمرکز به مسئله که ی

جهت تغییر دادن منبع استرس برای پیشگیری یا کنترل آن می باشد و مقابله متمرکز برهیجان که برای کاهش مدیریت آشفتگی 

حل (، سبک های 1996) 63و النگ 62(. کاسیدی2008، 61های هیجانی که با موفقیت استرس زا مرتبط است بکار می برد )کولینز

مسئله را فرآیندهای شناختی و رفتاری تعریف می کنند و الگوی چند بعدی از سبک های حل مسئله را که شامل شش بعد 

 . ، مطرح نموده انداجتناب و گرایش است ،، اعتماد، کنترلدرماندگی

برقرار می کند و محیط مناسب ، ارتباطات مثبتی با دیگران در خود افرادی که مهارت های ارتباطی کارآمدی داشته باشند

. افراد به واسطه مهارت های ارتباطی می توانند درگیر تعامل های بین فردی و و مساعدی برای یادگیری خود خلق می کنند

 فرآیند ارتباط شوند و سبب می گردد که افکار و احساسات خود  را با یکدیگر در میان بگذارند. این مهارت ها دارای اهمیت فراوانی

 ، تحصیلی و ورزشی، عدم موفقیت شغلی، کاهش احساسات، اضطرابهستند که کاهش آن سبب می شود فرد با احساس تنهایی

. در زندگی شخصی یا کاری خود گاهی (. ما همه روزه با روند ارتباطات در زندگی خود سروکار داریم2015 ،نیکزاد الریجانیگردد )

ر به ، مسئولیت هایمان را بهت. هرچه بهتر با دیگران رابطه برقرار کنیماهی ناشیانه عمل می کنیمدارای تعامالت بسیار خوبی و گ

(. یک ارتباط ساده یا مجموعه ایی از 1384 ،برکو، در نتیجه در حرفه خود موفق تر عمل می نماییم )مرحله اجرا می گذاریم

 ،، فعال یا منفعل به هر حال یکی از ابزار های کلیدی ارضای نیازهاا اتفاقی، از پیش تعیین شده ی، خواسته یا ناخواستهارتباطات

(.مهارت های ارتباطی به فرد امکان می دهد با دیگران ارتباط مناسب 1387 ،قنادیکسب نتایج و متجلی ساختن اهداف است )

نموده  افراد را قانع ،ارتباط های صمیمانه پیشرفت کند در ،، احساسات دیگران را برانگیزد و الهام بخش آنان واقع شودبرقرار نماید

(. اشنایدر و همکاران مهارت های ارتباطی را به عنوان 1386 ،و بر آنان تاثیر بگذارد و به دیگران اطمینان خاطر دهد )نشتاحسینی

ادامه ارتباط سازنده و سالم با  وسیله ارتباط میان فرد و محیط افراد تعریف می کنند و معتقدند که این وسیله برای شروع و

 (.1985 ،64اشنایدرهمساالن به عنوان بحث مهمی از بهداشت روانی مورد استفاده واقع می شود )
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