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 چکيده

صفات تاریک شخصیت )خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی ( به عنوان صفاتی فریبکارانه، دارای  

پرخاشگر و دارای هیجانات ناپایدار شناخته می شوند    ،تکانشی بودن  ،احساس محق بودن   ،بزرگ منشی

می باشند. همچنین   که تمایل به استثمار دیگران و نگاه بدبینانه به زندگی و روابط بین فردی را دارا

سبک های دلبستگی کودکی می توانند بر روابط و ویژگی های شخصیتی در طول رشد و گستره زندگی  

طرز تلقی اشخاص از دیگران و از خود، متاثر از تجارب کودکیشان    ،فرد تاثیر گذار باشند و احساسات

ی شدید و بسیاری از ناهنجاری  است که سوء استفاده های طوالنی مدت در دوران کودکی با آثار روان

مرور سیستماتیک بروز صفات تاریک شخصیت    ،هدف از مطالعه حاضر  .ها در بزرگسالی همراه است

براساس سبک های دلبستگی و تروماهای دوران کودکی می باشد و به دور از هرگونه مالک ارزش  

ده نشان  مطالعه  این  از  آمده  بدست  نتایج  است.  گرفته  انجام  های  گذاری  سبک  که  است  آن  نده 

دلبستگی نقش موثری در بروز اختالالت مربوط به شخصیت در بزرگسالی می شود که در این میان  

همچنین با توجه به ارتباط مستقیم سبک های    .سه گانه تاریک شخصیت هم به وضوح دیده می شود

دوران کودکی و بد   دلبستگی با بروز اختالالت شخصیت می توان گفت که نقش میانجی تروماهای

رفتاری های مراقبان در اوایل مراحل رشدی فرزندان می تواند نقش موثری را در بروز صفات تاریک  

شود و سبک دلبستگی ناایمن و تروماهای دوران کودکی باعث ایجاد بسیاری از ناهنجاری ها بر اساس  

ت که تعدیل سبک های دلبستگی ابعاد موجود در گستره شخصیتی افراد می باشد و می توان نتیجه گرف

در افراد در دوران کودکی و آموزش های الزم به مراقبین اولیه کودکان می تواند از شکل گیری بسیاری  

از تروما ها در کودکان شود و کمتر شاهد بروز اختالالت شخصیت و دیگر اختالالت مرتبط با این امر  

 .  در بزرگسالی را شاهد بود

دلبستگی  ، تاریکصفات    واژگان کليدی:  های  کودکی  ، سبک  دوران    ،شخصیت  ، تروماهای 
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 مقدمه 
دلبستگی پیوند    .نظریه دلبستگی را بی شک بایستی یکی از برجسته ترین دستاورد های روانشناسی معاصر به حساب آورد

عاطفی نسبتا پایداری است که بین کودک و یک یا تعداد بیشتری از افرادی که در تعامل دائم با آن ها می باشد ایجاد می باشد.  

نیز   "گسترده حیات  "بلکه نظریه تحول در    ،فقط نظریه تحول کودک نیست  "ظریه دلبستگی  ن "( معتقد است که    1980  ،)بالبی

ایمن  .هست : دلبستگی  از  عبارتند  ایجاد شده در دوران کودکی که  اجتنابی و    ،یعنی سبک های دلبستگی  ایمن  نا  دلبستگی 

همچنان به مراحل بعدی زندگی تداوم می یابد و زندگی  دلبستگی ناایمن دوسوگرا تداوم نسبی را تا خود بزرگسالی ادامه می دهند  

جایگزین دلبستگی به مادر    ،اما در بزرگسالی ممکن است منبع تغییر یابد و دلبستگی به همسر  ،فرد را تحت تاثیر قرار می دهد 

  ، ی صحیح دلبستگی باشند ( نشان می دهد کودکانی که فاقد الگوی ها 2005تارابولسی و برنیر ) ،گردد. برای مثال پژوهش الروس

ستیزه جو و ضد اجتماعی هستند و به عنوان والدینی رشد می یابند که قادر نیستند رابطه محکم و صحیحی با    ،اغلب عصبی

مادران ناایمن در تعامل با    ، ( در پژوهش خودشان نشان دادند 2008همچنین دیترزن و همکاران )  .فرزندان خود داشته باشند

حمایت کننده و حساس هستند و در حل مسائل به کودکان خود کمک کمتری    ،گرم  ،کم تر مادران وابسته ایمن  ،فرزندان خود

  ، منفی گرایی  ، ویژگی هایی همچون درگیر شدن کم  ،همچنین این مادران در رفتارهای مادرانه و فرزند پروری خود  . می کنند

ودک و وارد شدن به حریم کودک را دارند. به همین دلیل این کودکان به طور  فقدان پاسخ گویی به عالئم فرستاده شده از سوی ک

پژوهش های متعدد   .زیرا دیدی منفی از خود و دیگران داشته و نیز این را محلی ناامن می دانند ،مستمر از تنها ماندن می ترسند

تمندی در رابطه با مسائل مختلف دوران بزرگسالی از  پیش بینی کننده بسیار قدر ،های دلبستگیسبک ،دیگری نیز نشان داده اند

( در پژوهشی  2006فویکر )  . (2006  ، انگیزش جنسی می باشند)میکولنسر و شافر  ، جمله کیفیت روابط زناشویی و روبط عشقی

بوده اجتنابی  ناایمن  افرادی که سبک های دلبستگی آن ها  تر  ، نشان داد که  پائین  روابط تعهد کمتری و میزان رضایت  ی در 

 .  از رضایت و تعهد بیشتری در روابط زناشویی برخوردار می باشند ، افراد با سبک دلبستگی ایمن ،و برعکس  ،زناشویی داشتند

از پژوهشگران  ،همچنین  از دیگران و از خود  ،به عقیده بسیاری  از تجارب   ،احساسات و طرز تلقی اشخاص  همگی متاثر 

به تجربه اوایل کودکی فرد با مراقبت اولیه خود که در بیشتر    ، ن میان مهم ترین تجربه دوران کودکیدر ای  . دوران کودکی است

مطالعات نشان می دهد که سوء استفاده های طوالنی مدت   .(  2012 ،سیچانوسکی و کاتون ،موارد مادر است باز می گردد )آرنس

مطالعات نشان می دهند که سوء   .(  1996  ،شلدون کلر وست  ،ند ) آدامدر دوران کودکی با رفتار اقدام به خودکشی رابطه دار

جسمی و جنسی ( با آثار روانی شدید از جمله استفاده از مواد   ،استفاده های طوالنی در دوران کودکی ) سوء استفاده های هیجانی 

مکانیسم خاصی برای رابطه بین سوء استفاده   ،با این حال  .خودکشی و اختالالت شخصیتی همراه است  ،افسردگی اساسی  ،مخدر

  ،اوکونرو  ،؛ براکیوهیس  2011  ،رسلر و برادلی  ، توماس  ،های دوران کودکی و سالمت روان منفی به طور کامل درک نمی شود ) پاور

آلنین و اسپچتر،    ،کرایسز  ،بریست  ،مارش  ،گاه   ،مارچند  ،جوکس-؛ اوویدو   2011  ،التزمن و تول  ،؛ گرتز  2010،  باکاگارسیا و شر

(. در    2011  ، دریسن و میر  ،شلوسر  ،مصنباخ  ،رولکوتر  ،شافرا  ، ؛ وینگلفلد  2010  ،منوی و پاتریشیا   ، کروچ  ، تامسن  ،؛ میلنر  2011

اعمال و    ، تکانش پذیری را افزایش می دهند که پیامد آن کاهش ظرفیت مغز برای بازداشتن فعالیت ها  ، ابتدا تروماهای شدید 

کنترل هیجانات منفی است و این تکانشگری و عدم بازداشتن هیجانات منفی می تواند منجر به رفتارهای خود آسیب رسانی و  

نتایج یک پژوهش دیگر نشان داد که افرادی که در دوران کودکی و نوجوانی در معرض    . (  2010  ، اقدام به خودکشی شود )الزو

 ، ته اند دارای سطوح باالتری از اختالالت روان پزشکی از جمله افسردگی هستند ) مندلی و همکارانانواع سوء استفاده قرار گرف

نتایج پژوهش دیگر نشان می دهد که سوء رفتار کودکان یک مشکل گسترده بین المللی است و طور بالقوه عواقب ناشی   .(  2011

(. کودک آزاری و انواع تروما مسئله بغرنج میلیون ها کودک    2012  ،ناحمد و زابی  ،از تروماهای دوران کودکی متفاوت است ) لی

طبقه اجتماعی و مذهب چشمگیر   ،رنگ  ،اثرات این مشکل بر کودکان از هر نژاد  . و خانواده است که در جوامع مختلف رخ می دهد

-جین   ،پیپ  ،گالینوس  ،اینابا  ،برانکومی گیرد )  جوانی و بزرگسالی ( را در بر  ،نوجوانی  ،کودکی  ،نوزادی  ،است و کلیه )قبل تولد

کودک آمریکایی یک نفر مورد سوء   43طی مطالعه ای پژوهشگران نشان دادند از هر    . (  2010  ، گرین و امتریادس ،پوالرد  ،استفانه

الدین واقع شده اند و  استفاده جسمی یا فیزیکی قرار می گیرد مخصوصا کسانی که در هفته اول زندگیشان مورد بی توجهی و

  ،کودک آمریکایی در هر گروه سنی قربانی اعمال فریب های ناروای والدین خود شده اند ) گریفین و آموده   500تقریبا حدود  
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ارتباط بین تروماهای دوران کودکی و افزایش خطر رفتار خودکشی در هر دو جمعیت عمومی و نمونه های بالینی مشاهده    .(  2010

یک مطالعه ملی در ایاالت متحده با استفاده از داده های اخیر اهمیت تروماهای دوران کودکی را به عنوان یک عامل    .شده است

افیفی و همکاران گزارش کردند که قرار گرفتن در معرض    ،از این مطالعه  .نشان داده است  خطر برای رفتار خودکشی در بزرگسالی

درصد افکار و رفتار اقدام به خودکشی    50تا    16اهد خشونت خانگی بودن در دوران کودکی  جنسی و یا ش  ،سوء استفاده فیزیکی 

بر اساس فرهنگ توصیفی انجمن روان شناسی آمریکا منظور از بد   .(  2009  ،فیلشر و سارین  ،لورمن  ،را افزایش می دهد ) افیفی

  ،یر یا تجاوزگرانه با انسانی دیگر با یک حیوان دارد )واندنبوستحق   ،تعامل هایی است که فردی به طور خشن  ،رفتاری به طور عام

پژوهشی این نتیجه بدست آمد که عملکرد دختران آزار دیده    . آزار جسمی و عاطفی است  ، که شامل بی توجهی  ، (  1391 در 

فاوت معناداری دارد و میزان ت  ،خرده آزمون های وکسلر آزمون ری  ،هیجانی در مقایسه با کودکان عادی در آزمون بندرگشتالت

در پژوهشی    .(  1394،  هاشمی آذر و صرامی فروشانی  ،اختالل مغزی آن به طور معناداری بیش از دختران عادی بود ) نوروزی

درصد( در    32درصد ( و بدرفتاری جنسی )  27بدرفتاری جسمی )  ، درصد (  23دیگر یافته ها نشان داد که بدرفتاری عاطفی )

ارتباط معنادار میان بدرفتاری با کودک با    .(1387  ،یین کننده افسردگی بیماران بزرگساالن بودند ) لعلی و عابدیکودکی ؛ تب

بدرفتاری با کودک یکی از    .اعتیاد به مواد و اعتیاد رفتاری مانند قمار بازی بیمارگون مستند به پژوهش های متعدد بوده است

در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که دانش آموزانی پسری که   .اعتیاد به اینترنت است پیش بین های مهم مشکالت رفتاری مثل

اعتیاد    .بیشتر در معرض اختالل استرس بعد از سانحه و اعتیاد به اینترنت قرار دارند  ،مورد انواع مختلف بدرفتاری قرار گرفته اند

   .( 2016 ،هوانگ و هوا  ،فنگ  ،وی ، شن ،این شرایط بود ) اچ سی به اینترنت برای آن ها راهبرد مقابله ای ناسازگارانه در 

اکثر افراد به طور نسبتا    .شخصیت به معنای الگوی منحصر به فرد و نسبتا پایدار تجارب درونی و رفتار بیرونی است  ، از این رو

اما افراد مبتال به    ،سازگارانه هم دارند   قابل پیش بینی به پدیده ها واکنش نشان می دهند و در عین حال نوعی انعطاف پذیری

اختالل های روانی    ،(.با پیشرفت صنعت و فن آوری  2012  ، اختالل شخصیت از این انطباق و انعطاف پذیری محرومند ) کومر

  ،مکارانافزایش چشم گیری یافته است که مهم ترین اختالل های روانی می توان به اختالل های شخصیت اشاره کرد )ولونیکا و ه

اختالل شخصیت یک الگوی پایدار از تجزیه رفتار شخصی است که آشکارا با انتظارات اجتماعی و فرهنگی مغایرت دارد و    .(2012

باعث درماندگی می شود زمان  قابل مالحظه در کارکردهای    .در طول  اختالل  و  پریشانی  به  بالینی  لحاظ  از  اختالل شخصیت 

ینه ها منجر می شود و زمینه بسیاری از مشکالت روانپزشکی و روان پزشکی را به وجود می آورد )  شغلی یا سایر زم  ،اجتماعی

اختالل های شخصیت از مهم ترین مشکالت اجتماعی و پزشکی هستند و روانپزشکان و متخصصان    .(   2003  ، سادوک و سادوک

درصد است ) چوی و    33تا    11ل ها در جمعیت عادی بین  شیوع این اختال  .بهداشت روانی به این اختالل ها توجه زیادی دارند

اختالل های شخصیت به سه خوشه   ، بر اساس ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی  . (  2009  ،همکاران

اختالل های    ،پی و غیرهاسکیزوتای  ،اسکیزوئید  ،اختالل های خوشه آ شامل اختالل های پارانویئد  .ب و س تقسیم می شوند  ،کلی آ

نمایشی و خودشیفته و غیره و اختالل های خوشه س شامل اختالل های    ،مرزی  ،خوشه ب شامل اختالل های ضد اجتماعی

اختالل های خوشه ب به علت شیوع باالتر از اهمیت ویژه   .(  2011،  اجباری و غیره هستند ) اسکودول-وسواس  ،وابسته  ،اجتنابی

در میان  (. 2006 ،ست و توجه روانپزشکان و روان شناسان بسیاری را به خود جلب کرده است ) تیمرمن و همکارانای برخوردار ا

سه شخصیت بیشترین توجه تجربی   ،نامطلوب ترین و آزار دهنده ترین شخصیت های اجتماعی که روان شناسان مطرح کرده اند

جامعه ستیزی )ضداجتماعی ( خودشیفتگی    ، سه شخصیت شامل ماکیاولیسمرا جلب کرده اند که با یکدیگر همبسته هستند. این  

صفات تاریک شخصیت فرمول  .  است که منجر به معرفی نیمرخ شخصیتی جدیدی به نام سه گانه های تاریک شخصیت شده است

)یو است  گرفته  نام  روان شناسی جیمزباند  و  است  رشد  به سرعت در حال  که  است  پرطرفداری  و  پیریبندی جالب  و  ،  سفی 

 (.صفات2015نسبت به صفات شخصیتی سه گانه تاریک توجه فراوانی شده است )آقابابایی و پانچینو،  ،(.در سال های اخیر1395

(. خود شیفته 2002، ماکیاولیسم و ضداجتماعی اشاره دارد )پائلوس و ویلیامز ،سه گانه تاریک به سازه های شخصیتی خودشیفته

(.  2003،  تسلط و برتری دارد )تونیگ و کمپل  ،استحقاق   ،احساس اغراق آمیزی از خود ارزشمندی  ،ی خوداشاره به بزرگ نمای 

را شامل می شود)پائلوس و ویلیام  ، اضطراب و فقدان همدلی  ، فقدان ندامت  ،جست و جوی هیجان  ،تکانشگری اجتماعی  ،  ضد 

یگران در جهت منافع خود از طریق اتخاذ سبک بین فردی ناسازگارانه ماکیاولیسم بیان کننده بهره کشی از د  ، (. در نهایت2002
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برتری طلبانه اگان  ،و همچنین رفتارهای  پژوهش )شهیدی،عباس؛    (. 2006،  عدم صمیمت و سنگدلی است )جاکووتنز و  نتایج 

ابطه مثبت و معناداری ( نشان داد که بین ماکیاولیسم و سبک های حل مساله ر1399مهدی نعیمی و فائزه سادات میرقاسمی،  

(روابط بین صفات تاریک  2002پائلوس و ویلیامز )،  در جست و جوی سازه های ژنتیکی وسیع مرتبط با خلق ناخوشایندوجود دارد.  

آن ها دریافتند که همه مولفه های صفات تاریک به طور منفی با عامل توافق پذیری    .و مدل پنج عاملی شخصیت را بررسی کردند 

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

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

احتمال بیشتری دارد    ،افراد با خودشیفتگی و ماکیاولیسم باال.  تجربه مرتبط هستندو به طور مثبت با برون گرایی و گشودگی به  

(دریافتند افراد با تمایالت  2010اسکیم و کامپ )  ،(. ویدال2011کمپل و مارچسیو،،  هافمن،  بهزیستی دیگران را مختل کنند)کمپل

در فهم معنای    ، االه با صفات عدم همدلی و خودبینی ( باختالل شخصیت ضد اجتماعی ثانویه )یعنی احساسات روان رنجورانه همرا

افسردگی (در مقایسه با افراد با اختالل شدید شخصیت ضداجتماعی اولیه )تعریف شده به واسطه   ،هیجان های منفی )مانند غم 

  با   افراد  دریافتند(2009)  پرموزیک–آموریم و چامور    ،به طور مشابه علی  .قضاوت و سلطه گری بی باکانه (، بهتر عمل می کنند 

هیجان های مثبت بیشتری و هیجان های   ،ل شدید شخصیت ضداجتماعی در بازشناسی هیجان ترس دیگران دقیق تر بودهاختال

ارزیابی و سازمان دهی سازگارانه و همچنین جلوگیری   ،در آغازگری  یدر این بین یک عامل اساس   . منفی کمتری را تجربه کردند 

(.از 2002،  تردس و همکاران  ،کراج  ،وان درکومر  ،نظم جویی هیجان است )گرانفسکی  ،منفی و رفتار های ناسازگارانه  از هیجان های

شخصیتی عوامل  ویسر  ،میان  و  )جونز  شود  می  زناشویی  روابط  در  مخربی  رفتارهای  به  منجر  تاریک  گانه  سه  ،  شخصیت 

حق    ،خودشیفته که با غرور  ،ضداجتماعی فریبگر که با فریب دیگران.  (.شخصیت سه گانه تاریک شامل سه صفت زیر است2014

سلطه گری و برتری و جامعه ستیزکه با تکانشگری و هیجان خواهی باال همراه با همدلی و اضطراب پایین مشخص   ، به جانب بودن

هش خود دریافتند که شخصیت سه  در پژو  (2015گاین و بنگهارت )  ،(. هوران2012،  کای و مک درمات  ،فکن  ،می شود )استاد

(  2016النگ و برکزکی )  ،در پژوهش اینانسی  .است  عدم همکاری و حالت دفاعی در زوج ها مرتبط  ،گانه تاریک با تحقیر، انتقاد

گرمی با  اعتماد  ،صمیمت  ، فریبگر  داشت  ،قابلیت  منفی  همبستگی  عاشقانه  روابط  در  وفاداری  و  میدان   .سازگاری  گویرتز 

  ،نیمبی، در پژوهش بوتا.  (دریافتند که انگیزه شرکای خودشیفته از برقراری رابطه جنسی با همراهانشان خودتصدیقی است2017)

از شرکای فرمانبر از جذابیت جنسی خود رضایت داشتند و    ( شرکای سلطه گر بیشتر2019سیلواگی و سیمونلی )   ،تیریپودی

صمیمیت و به   ،خوشرویی  ،برون گرایی  ،ات بهزیستی روان شناختی مانند عزت نفستحقیق.  نگرانی کمتری را تجربه می کردند

روان آزرده گرایی و اضطراب رابطه منفی دارند   ،افسردگی  ،طور کلی با خلق و هیجانات مثبت رابطه مثبت و با هیجانات منفی نظیر

، هولمز 2004،  هیجانات مثبت رابطه معکوس دارند ) هارتلرابطه مستقیم و با    و سبک های ناسازگار شوخ طبعی با هیجانات منفی

( شوخ طبعی را به صورت تفاوت های عادتی افراد  2008(.مارتین )2008،  دهشیری و حیدری  ،دوستی  ،و علی نیا2001و  ،و مارا

.  نظایر این ها تعریف می کند   و   ،اهل شوخی بودن  ، خندیدن  ، نگرش ها و توانایی در زمینه سرگرمی  ،عواطف  ،تجارب  ، در رفتار ها 

زیرا هم در جمعیت غیر بالینی برجسته  .  این مثلث ضد اجتماعی توجه قابل مالحظه ای را در سال های اخیر دریافت کرده است

(. ارتباط بین  2009،  و زاکرمن و االکین  2010  ،وارتیالن و پاتریک،  در سالمت روانی تاثیر داشته اند )هیکس  هابوده و هم آن

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

( عقیده  2010مارتین و ورنون ) ،(. وسکا، اشمز2007، شوخ طبعی مثبت و بهبود سالمتی روانی بوده است )اریکسون و فلدشتاین

آن ها گزارش   .بطه بین متغییرهای سه رگه تاریک و سبک دلبستگی شوخ طبعی را بدست آوردندرا  دارند که پژوهشگران معدودی

کردند که شخصیت ضد اجتماعی و ماکیاولیسم همبستگی مثبتی با هردو سبک شوخ طبعی خودشکنانه و پرخاشگرانه داشته 

خود    ارتباط بین خودشیفتگی و شوخ طبعی   . درحالی که خودشیفتگی همبستگی مثبتی با شوخ طبعی پیوند دهنده دارند  .است

( نشان داد همبستگی مثبت معنی داری بین سبک شوخ طبعی منفی و 2010وسکا و و همکاران ).  فرایند متناقض بوده است

صفات تاریک ماکیاولیسم و ضد اجتماعی و رابطه مثبت بین شوخ طبعی پیوند دهنده و خود شیفتگی وجود دارد.این پیش بینی  

ه تنها بر اساس یافته های قبلی بلکه همچنبن در مشاهدات هر دو شخصیت ماکیاولیسم و ضد اجتماعی و بهزیستی مشترکا  ها ن

اند)به ویژه پرخاشگرانه و خودشکنانه همبستگی داشته  ناسازگاری باال، خصومت و رفتارهای برونگرایی (و خود   ،با شوخ طبعی 
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( نشان دادند که  2013مارتین و فالکنر )  ،ی داشته است.در همین راستا )وزویس شیفتگی با شوخ طبعی پیوند دهنده همبستگ

را تغییر دهد تاریک  را تعدیل کند و ویژگی های شخصیتی  پرخاشگری  تواند  ادوارز   . شوخ طبعی سبک های شوخ طبعی می 

روانی باالتری نسبت به افراد   سالمت جسمی و  ،( معتقد است که افرادی که از سبک های شوخ طبعی استفاده می کنند2012)

جوی گزارش کردند.همچنین یافته ای دیگر نشان داد بین ویژگی های سالمت شخصیتی افراد و شوخ طبعی ارتباط معنادار وجود 

(.در روان شناسی تکاملی )تئوری تکامل انطباقی ( چارچوبی جهت شرح پدید آیی  2013،  لینسکی و ورنون  ،مارتین  ،)اسچمر.  دارد

نتایج پژوهشی در سال های اخیر نشان    ، برای مثال  .تکامل صفات تاریک در چارچوب روابط انسانی مورد استفاده قرار گرفته استو  

(، تمایل بیش  2012 ، پارتیکا  ،اسلمسکی ،می دهد که سطوح باالی شخصیت تاریک در افراد با دستکاری در محیط کار، )جانسون

مواد مخدر   از  استفاده  به  تاست  ،)جانسونتر  (،تکانشگری و  2010،  (،شوخی های ظلمانی )وسکا و همکاران2010  ، کوئینگ و 

کاوانا و همکاران   ، عالوه بر بررسی این صفات در چارچوب روابط انسانی  .(همراه است2013،  کراسیر و وبستر  ، هیجان خواهی )کریل

ت تاریک نگرش های مثبت کمتر و اعمال همراه با ظلم و ستم  ( در پژوهشی نشان دادند که افراد با سطوح باالی شخصی2013)

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

رای مثال افراد دارای (،ب2012، ؛ نقل از جانسون و مک کاین1995، نقایص هوشی و شناختی بیش تری را نشان می دهند )لیکن

(. اگر  2009،  ؛کابرول و همکاران1993،  رفتار متخلفانه و مجرمانه در آزمون هوش نمرات پائینی را کسب کردند )لی نام و همکاران

اما نتایج نشان می دهد که ماکیاولیستی به جای آنکه باهوش عمومی    ،چه افراد ماکیاولی خود را زیرک و حسابگر در نظر می گیرند 

ارتباط است )جان و   و هوش هیجانی در  توانایی های ذهنی همچون ذهن خواهی  از  انواع خاصی  با  تر  باشد، بیش  ارتباط  در 

کوتاه بینی و نقص در استدالل انتزاعی همراه است اما الزاما در    ،(. اگر چه جنبه هایی از این صفات با تکانشگری2011  ،پولهاوس

،بایرز، بوچور و  سامز(.صفات سه گانه تاریک با فحاشی )2013،  و شایع نیستند )ابویل و همکاران افراد دارای نقایص شناختی رایج 

(، تمایل مردها به رابطه 1985( تمایل به بزهکاری )هوی  2010،  (، مصرف مواد مخدر در آینده )جانسون و توست2012،  پارک

(، گرایش زن ها به اجتناب از انجام وظایف ضروری )لیونز و 2014،  کمپیل و مانر  ،جنسی کوتاه مدت و تنوع طلبی آن ها )کارتر

و معنادار دارند. پس عجیب نیست که عقیده اکثر مردم به سمت   (رابطه مثبت2014( و دروغگویی )وارنون و لیوتر ؛2014، رایس

جنبه های شبه آسیب   یک راه برای جدا کردن آسیب شناختی و   . در نظر گرفتن این عناصر به عنوان آسیب ها متمایل شود

(.برای مثال شواهد نشان می دهد که جامعه  2012شناختی از طریق بررسی هر صفت به طور مستقل می باشد )راسلمن و کوالر،

(. و بسیاری از جنبه های سه گانه صفات تاریک متمایل به جامعه  2015،  ستیزی یک سیستم ارزشی خوشایند است )جانسون

این احتمال نیز وجود دارد که آن ها    ،ظار می رود که جامعه ستیزی با اختالل رفتاری مرتبط باشددر واقع انت.  ستیزی هستند

(. اختالل 2009،  بخشی از مجموعه ای از روش ها و ویژگی هایی باشد که برای زندگی سریع گرد هم می آیند )گلن و راینی

برای مثال فرد توانایی خودگردانی در حل مشکالت را   .می کند رفتاری توانایی تسهیل استخراج فوری از منابع محیطی را فراهم  

(. ممکن است افراد دارای شخصیت تاریک به جای پرخاشگری به گونه ای رفتار کنند  2013،  جارت و اولندیک  ، می دهد )وایت

ه ستیزی با خودکنترلی در (.جامع2013،  )فارنهام، ریچاردز و پاولهاس.  که واکنش های آن ها در دامنه واکنش های نرمال باشد  

( و خودشیفتگی سالم در افراد با منبع کنترل درونی شکل  2010،  زمان بروز مشکالت همبستگی مثبت دارد )جانسون و توست

ی آمیخته تعریف شده که از  تخودشیفتگی به عنوان نع  ،(. در مواقع1393،  می گیرد )افشاری راد، اسماعیلی و شریفی در آمدی

بنابراین در دیدگاه تکاملی این عناصر سه گانه آسیب   (.2005،  اقی و غیر انطباقی تشکیل شده است )فاستر و کمیلجنبه های انطب

  .(2013، جانسونونیستند و به جای آن راهبرد های اجتماعی جایگزین هستند )وبستر

 

 روش تحقيق 
انجام    یپژوه  و اسناد   ی اطالعات در آن به صورت کتابخانه ا  یبوده است و روش گردآور  ی لیو تحل  یقیتطب  ،پژوهش حاضر

 . است دهیگرد
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 گيری نتيجه 

در پژوهش حاضر و براساس مطالعات و پژوهش های معتبر علمی انجام گرفته توسط بزرگان و اندیشمندان این حوزه، می  

اینگونه استنباط کرد که سبک های دلبستگی نقش بسیار مهمی در روند رشدی افراد دارد و هرچقدر سبک دلبستگی ایمن توان 

و اختالالت    همچنین تروماهای دوران کودکی عامل بسیاری از ناهنجاری ها  .تر باشد، بروز اختالالت در بزرگسالی کمتر می باشد

جه به آن بسیار مهم و حائز اهمیت است. از این رو، مراقبان اولیه کودکان باید در راستای شخصیت در بزرگسالی افراد می باشد وتو

امنیت و تقویت سبک دلبستگی ایمن در کودکان حرکت کنند و آموزش های الزم را جهت ایجاد یک ارتباط درست و بدون آسیب  

گی ناایمن و آسیب های ترومایی در دوران کودکی می  افراد دارای سبک دلبست  می توان نتیجه گرفت  . همچون تروما را ببیند

 توانند افراد مناسب برای دارا بودن سه گانه تاریک شخصیتی باشند. 

توجه قابل مالحظه ای را در حوزه مدل های آسیب شناسی شخصیت به خود جلب کرده است )   ،صفات تاریک در دهه اخیر

و همکاران  ،پیچینیگ  ،برتل یوس  2017  ،تزان  پیری؛  و  زاده  2016  ،فی  ایمان  و  یوسفی  تاریک    .(  2018  ،؛  اولیه صفات  مدل 

ماکیاولیسم و جامعه ستیزی فرمول بندی شد که با اصطالح سه گانه تاریک شناخته شد   ،شخصیت به سه ویژگی خودشیفتگی

  .تسلط و بزرگ منشی اشاره دارد  ،ستحقاق خودشیفتگی به حس ا  .(  2019  ،احمدی و میرزازاده  ، ؛ یوسفی  2002  ،)پاالس و ویلیامز

رفتارهای بی قاعده و صمیمیت ظاهری را در برمی گیرد.    ،فرصت طلبی  ، برون گرایی  ، عدم همدلی  ،ماکیاولیسم صفات فریبکاری

صفات به عنوان این    .(  2014  ، کیمبل و مانکر  ،رفتار ضد اجتماعی و بی عاطفگی است ) کارتر  ،جامعه ستیزی شامل فقدان همدلی

احساس محق بودن و احساس برتری نسبت به دیگران )    ،تمایل به رفتارهای فریبکارانه و اعمال کنترل بر دیگران ) ماکیاولیسم(

همچنین .  (  2014فوتر و کینگ،    ،خودشیفتگی ( و فقدان همدلی و تکانشی بودن ) جامعه ستیزی ( تعریف شده است ) ومیک

( نشان داد که بین صفات تاریک شخصیت ماکیاولیسم و جامعه ستیزی رابطه مثبت 1399و میرقاسمی، مطالعه )شهیدی؛ نعیمی 

استفاده از مواد مخدر،    ،هیجانات ناپایدار، پرخاشگری  ،با داشتن ویژگی های بارز تکانشگری  ،و معناداری وجود دارد. جامعه ستیزی

( و نیز شروع زودهنگام رفتارهای جنسی در این افراد منجر به  2019  ،ارک پوچنر و کاکزم  ،اوستاسزوسکی  ،هیجان طلبی) ماسزا

این سه  .  (  2019  ،کئوکئیک و مولدر  ،زوتمن  ، دکر  ،وان بولیچن  ، وریدسما  ،مشکالت عدیده ای برای این افراد می شود ) وان دن

اگر چه سبب   .(2014  ،یز هستند ) جونز و ویزرصفت با یکدیگر همپوشانی دارند اما به لحاظ تجربی و مفهومی از یکدیگر متما 

(، شواهد نشان می دهد یکی از عواملی که در    2005  ،شناسی سبب شناسی آشفتگی های شخصیت چندعاملی است )گابارت

(. جان بالبی در چارچوب   2011سبب شناسی روانی شخصیت نقش دارند، اختالل های دلبستگی است )الوی، بنینبی و تمس،

تاکید    ،کودک است-که بیشتر اوقات ارتباط والد  ،براهمیت روابط اولیه و ماهیت ارتباط بین کودک و سرپرست  ،دلبستگیتئوری  

تحقیقات بالبی نشان می دهد این روابط اولیه به شکل سبک های دلبستگی کودکی کمک می کند که ممکن است بر    . می کند

(. الگوی دلبستگی ایمن را می توان  1969ره زندگی فرد تائیر بگذارد )بالبی،روابط و ویژگی های شخصیتی در طول رشد و گست

در حالی که الگوی    .تجربه ای توصیف کرد که از ))ارزیابی مظاهر دلبستگی به عنوان در دسترس و پاسخگو(( نشات می گیرد

( که به نوبه خود   2007لولنسر و شاور،ناایمن به صورت تجربه فهم افزای گسستگی پایدار از مظهر دلبستگی توصیف می شود)می

یکی از عوامل محیطی که می    ،براین اساس  .(  2014  ،بر تظاهر صفات تاریک در بزرگسالی تاثیر می گذارد )جانسون، لیونز و بتل

(   2012 ،یسلکرا  ،لی ،اسمیت ،وبستر ،دلبستگی ناایمن است )جانسون ،توان رشد صفات تاریک شخصیت را تحت تاثیر قرار دهد

جسمی )جراحت عمدی کودک(    ،و سوء استفاده و غفلت از کودک در اشکال مختلف اتفاق می افتد؛ که شامل سوء استفاده جنسی

( می باشد ؛ همچنین غفلت 2002به چشم می خورد )گالسر،  ،و هیجانی که تقریبا در همه بدرفتاری هایی که با کودک می شود

غفلت هیجانی)بی توجهی آشکار یا برآورده نکردن   ،(2001یازهای فیزیکی کودکی )جلن،مکلور و تیلور،جسمانی )عدم تامین کافی ن

(  2008( و غفلت آموزشی )مجاز دانستن مدرسه گریزی به طور مستمر )فرانسیس و دولف، 2002نیازهای عاطفی کودک )گالسر،

   (. 2011مدر، -را شامل می شود ) رومل و مسمان
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