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Abstract 

Background: One of the most important effective environmental factors in shaping 
personality disorders is childhood abuse experiences. This study aimed to investigate the relationship 
between childhood abuse experiences with dark triad traits of personality among university students. 

Materials and Methods: This descriptive- analytical study was a correlational study. The 
statistical population included all university students in Islamic Azad university of Urmia branch in 
year 2015. Totally, 400 students were selected through randomly cluster sampling method. All of them 
completed the questionnaires of childhood abuse experiences and dark triad traits of personality. Data 
were analyzed by using the SPSS-19 software and by Pearson’s correlation and multivariate regression 
method. 

Results: Physical abuse had a negative significant relationship with narcissism (r=-0.099) and 
had a positive significant relationship with psychopathy (r=0.248) and Machiavellism (r=0.189). 
Emotional abuse had a positive significant relationship with narcissism (r=0.089), psychopathy 
(r=0.164) and Machiavellism (r=0.245). Sexual abuse had a negative significant relationship with 
narcissism (r=-0.108). Neglect abuse had a positive significant relationship with narcissism (r=0.157) 
and had a negative significant relationship with psychopathy (r=-0.208) and Machiavellism (r=-0.171). 
Also, childhood abuse experiences significantly predicted 7.6 percent of variance of narcissism, 7 
percent of variance of psychopathy and 6.7 percent of variance of Machiavellism (p≤0.05). 

Conclusion: According to findings of this research, counselors and therapists must consider 
the symptoms of these variables and design appropriate programs based on them to prevent shaping 
dark triad traits of personality. 
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  اراك پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله                                                                                                                   پژوهشی مقاله
  1- 11 ،1395 مرداد ،)110 پیاپی شماره( 5 شماره ،19 سال                                                                                                                      

  

 شخصیت تاریک گانه سه صفات با کودکی دوره رفتار سوء هاي تجربه رابطه
  1394 سال در ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

  
  *2زینالی علی ،1بادبره سونیا

  
  .ایران غربی، آذربایجان ارومیه، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،شناسی روان گروه عمومی، سیشنا روان ارشد کارشناس -1
  .ایران غربی، آذربایجان ارومیه، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،شناسی روان گروه ،استادیار -2
  

 29/2/95 :پذیرش تاریخ 16/12/94 :دریافت تاریخ

 

 چکیده
 رفتار سوء هاي تجربه شخصیت، هاي اختالل گیري کلش در موثر محیطی عوامل ترین مهم از یکی :هدف و زمینه

 شخصیت تاریک گانه سه صفات با کودکی دوره رفتار سوء هاي تجربه رابطه بررسی هدف با مطالعه این .است کودکی
  .شد انجام دانشجویان

 انشجویاند همه پژوهش این آماري جامعه .بود بستگی هم نوع از تحلیلی – توصیفی پژوهش این :ها  روش و مواد
 اي خوشه تصادفی گیري نمونه روش با دانشجو 400 ،مجموع در .بودند 1394 سال در ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 تکمیل را شخصیت تاریک گانه سه صفات و کودکی دوره رفتار سوء هاي تجربه هاي  نامه پرسش آنان همه .شدند انتخاب
  .شدند تحلیل چندگانه رگرسیون و پیرسون بستگی هم روش با و 19 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده .کردند
 و )=248/0r( ستیزي جامعه با و دار یمعن و منفی رابطه )-=099/0r( خودشیفتگی با جسمی رفتار سوء :ها یافته

 ستیزي جامعه ،)=089/0r( خودشیفتگی با عاطفی رفتار سوء .داشت دار معنی و مثبت رابطه )=189/0r( ماکیاولیسم
)164/0r=( ماکیاولیسم و )245/0r=( خودشیفتگی با جنسی رفتار سوء .داشت دار معنی و مثبت رابطه )108/0-r=( رابطه 

 ستیزي جامعه با و دار معنی و مثبت رابطه )=157/0r( خودشیفتگی با غفلت رفتار سوء .داشت دار معنی و منفی
)208/0r=-( ماکیاولیسم و )171/0r=-( طور به کودکی رفتار سوء هاي تجربه ،چنین هم .داشت دار معنی و منفی بطهرا 

 تغییرات از درصد 7/6 و ستیزي جامعه تغییرات از درصد 7 خودشیفتگی، تغییرات از درصد 6/7 توانستند يدار معنی
  ).p≥05/0(کنند بینی پیش را ماکیاولیسم

 اساس بر و کرده توجه متغیرها این هاي نشانه به باید انگر ماندر و مشاوران ،پژوهش این نتایج اساس بر :گیري نتیجه
  .کنند طراحی شخصیت تاریک گانه سه صفات گیري شکل از جلوگیري براي مناسبی هاي برنامه ها آن

  صفات دانشجویان، شخصیت، ها، تجربه کودکی، رفتار سوء :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 ،وريآ فن و صنعت پیشرفت با زمان هم

 ترین مهم از که یافته گیري چشم افزایش روانی هاي اختالل
 اشاره شخصیت هاي اختالل به توان می روانی هاي اختالل

 نسبتاً و فرد به رمنحص الگوي معناي به شخصیت .)1(کرد
 طور به افراد اکثر .است بیرونی رفتار و درونی تجارب پایدار

 در و دهند می نشان واکنش ها پدیده به بینی پیش قابل نسبتاً
 افراد اما دارند، هم سازگارانه پذیري انعطاف نوعی حال عین
 پذیري انعطاف و انطباق این از شخصیت اختالل به مبتال

 تجربه از پایدار الگوي یک شخصیت لاختال .)2(محرومند
 و اجتماعی انتظارات با آشکارا که است شخصی رفتار

 درماندگی باعث زمان طول در و دارد مغایرت فرهنگی
 و پریشانی به بالینی لحاظ از شخصیت اختالل .شود می

 سایر یا شغلی اجتماعی، کارکردهاي در مالحظه قابل اختالل
 و پزشکی مشکالت از بسیاري نهزمی و شود می منجر ها زمینه
 شخصیت هاي اختالل .)3(آورد می وجود به را پزشکی روان

 و هستند پزشکی و اجتماعی مشکالت ترین مهم از
 ها اختالل این به روانی بهداشت متخصصان و پزشکان روان
 عادي جمعیت در ها اختالل این شیوع .دارند زیادي توجه

  .)4(است درصد 23 تا 11 بین
 و تشخیصی راهنماي پنجم ویرایش سبراسا

 خوشه سه به شخصیت هاي اختالل روانی، هاي اختالل آماري
 شامل A خوشه هاي اختالل .شوند می تقسیم C و A، B کلی

 غیره، و اسکیزوتایپی اسکیزوئید، پارانوئید، هاي اختالل
 اجتماعی، ضد هاي اختالل شامل B خوشه هاي اختالل
 C خوشه هاي اختالل و غیره و خودشیفته نمایشی، مرزي،
 و اجباري – وسواسی وابسته، اجتنابی، هاي اختالل شامل
 از باالتر شیوع علت به B خوشه هاي اختالل .)5(هستند غیره

 و پزشکان روان توجه و است برخوردار اي ویژه اهمیت
 صفات .)6(است کرده جلب خود به را بسیاري شناسان روان

 شخصیت هاي اختالل اصلی بخش شخصیت تاریک گانه سه
 شخصیت تاریک صفات ترین مهم از که باشند می B خوشه

 و ستیز جامعه خودشیفته، هاي شخصیت به توان می
 هاي ویژگی داراي خودشیفته افراد .)7(کرد اشاره ماکیاولیسم

 مندنیاز رفتار، و خیال عالم در منشی بزرگ فراگیر الگوي
 داراي ستیز جامعه افراد .هستند همدلی فقدان و تحسین
 و خودسرانه رفتارهاي همدلی، عدم رحمی، بی هاي ویژگی

 داراي ماکیاولیسم افراد .هستند اجتماعی ضد رفتارهاي
  .)8(هستند ریاکاري و بازي دغل هاي ویژگی

 عوامل شخصیت هاي اختالل گسترش و ایجاد در
 محیطی شناختی، روان شناختی، زیست عوامل مانند متعددي

 عوامل که است این بر اعتقاد اغلب .دارند شنق غیره و
 حالی در باشند، می شخصیت اساس و پایه شناختی زیست

 در را شخصیتی هاي ویژگی ابراز شکل محیطی عوامل که
 از .)9(کنند می تعیین )زیستی عوامل( خاص محدوده درون

 هاي اختالل بروز در است ممکن که محیطی عوامل
 خانوادگی، روابط کیفیت به توان می باشند، موثر شخصیت

 هاي تجربه و اجتماعی روابط کیفیت فرزندپروري، هاي شیوه
 ویژه به کودکی دوران تجربه .)10(کرد اشاره کودکی دوران
 ایجاد در مهمی نقش کودکی رفتار سوء هاي تجربه
 کودکی رفتار سوء .)11(دارند شخصیت اختالل هاي نشانه

 غفلت و جنسی طفی،عا جسمی، هاي آسیب از است عبارت
ش کودك یکه توسط فرد مسئول رفاه و آسا کودك یک به

 صورت به توانند می رفتارها سوء این و  شودیاعمال م
 از یکی جسمی رفتار سوء .بیفتند اتفاق هم با همراه یا تنهایی

 کردن وارد شامل که است رفتار سوء اشکال شدیدترین
 کننده اقبتمر یا والد توسط کودك به عمدي جسمی صدمه

 یا کالمی اعمال شامل عاطفی رفتار سوء .است کودك از
 است کودك از کننده مراقبت یا والد توسط عمدي نمادي

 جنسی رفتار سوء .شود می منجر روانی یا عاطفی صدمه به که
 یا والد جنسی ارضاي هدف با جنسی عمل گونه هر شامل

 هر ،غفلت رفتار سوء .شود می انجام کودك از کننده مراقبت
 از کننده مراقبت یا والد توسط عمل انجام عدم یا عمل گونه

 محروم اساسی نیازهاي از را کودك که است کودك
  .)12(شود  می عاطفی یا جسمی صدمه باعث و کند می

 در خطرزا محیطی عوامل از یکی رفتار سوء تجربه
 نوع چنین هم .باشد می شخصیت هاي اختالل رشد و ایجاد
 کننده بینی پیش تواند می کودکی در شده تجربه رفتار سوء
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 .)13(باشد سالی بزرگ دوره در خاصی شخصیت اختالل
 رفتار سوء هاي تجربه انواع رابطه درباره اندکی هاي پژوهش
 ستیز جامعه خودشیفته،( شخصیت تاریک صفات با کودکی

 رابطه درباره ها پژوهش نتایج و شده انجام )ماکیاولیسم و
 شخصیت تاریک صفات کودکی رفتار سوء هاي بهتجر انواع

 در همکاران و  گراور،مثال براي .است بوده متناقض
 هاي نشانه با کودکی رفتار سوء بین رابطه عنوان با پژوهشی

 سوء که رسیدند نتیجه این به نوجوانان شخصیت اختالل
 و خودشیفتگی با جنسی و عاطفی جسمی، رفتار

 با اما داشتند، یمستقیم ردا معنی رابطه ستیزي جامعه
 رفتار سوء چنین هم .نداشتند يدار معنی رابطه ماکیاولیسم

 معکوس دار معنی رابطه ماکیاولیسم و ستیزي جامعه با غفلت
 در .)14(نداشت يدار معنی رابطه خودشیفتگی با اما داشت،

 رفتار سوء بررسی ضمن همکاران و ، بیرردیگر پژوهشی
 این به شخصیت اختالل خیصتش با آن رابطه و کودکی

 با عاطفی و جسمی رفتار سوء که رسیدند نتیجه
 دار معنی رابطه ماکیاولیسم و ستیزي جامعه خودشیفتگی،

 رابطه خودشیفتگی با جنسی رفتار سوء .داشتند یمثبت
 رابطه ماکیاولیسم و ستیزي جامعه با اما داشت، منفی دار معنی
 خودشیفتگی، اب غفلت رفتار سوء .نداشت يدار معنی

 .)15(داشت منفی دار معنی رابطه ماکیاولیسم و ستیزي جامعه
 عنوان با پژوهشی در همکاران و اقدم سیدمهدوي چنین هم

 و کودکی دوره رفتار سوء مختلف انواع تجربه رابطه
 بین که رسیدند نتیجه این به B خوشه شخصیت هاي اختالل

 و مرزي عی،اجتما ضد شخصیت اختالل با جنسی رفتار سوء
 با عاطفی رفتار سوء بین ،دار معنی و مثبت بستگی هم نمایشی
 با و دار معنی و منفی رابطه خودشیفته شخصیت اختالل
 و مثبت رابطه اجتماعی ضد و مرزي شخصیت اختالل

 و جسمی رفتار سوء بین چنین هم .داشت وجود دار معنی
 بطهرا مرزي و اجتماعی ضد شخصیت اختالل با غفلت تجربه
 و طهماسبیان ،عالوهبه  .)10(داشت وجود دار معنی و مثبت

 زاريآ کودك رابطه بررسی عنوان با پژوهشی در همکاران
 رفتار و شرارت الگوي با شخصیتی هاي ویژگی و والدین
 که رسیدند نتیجه این به کرمانشاه شهر زندانیان بین در جنایی

 خصیتش  وآزاري کودك بیندار منفی  ارتباط معنییک 
  .)16(دارد وجود اجتماعی ضد

 هاي اختالل شیوع میزان که این به توجه با
 گزارش درصد 21 تا 12 بین عادي جمعیت در شخصیت

 و )17(است مناسب ریزي برنامه نیازمند و باال بسیار که شده
 فرصت مثل ناهنجار رفتارهاي با شخصیت تاریک صفات
 و )18(است مرتبط غیره و مدت کوتاه جنسی روابط طلبی،

 تحت شخصیت تاریک صفات که این به با نظر چنین هم
 هاي پژوهش و )19(هستند کودکی رفتار سوء هاي تجربه ثیرأت

 با کودکی رفتار سوء هاي تجربه انواع رابطه درباره اندکی
 ها آن عمده نتایج که شده انجام شخصیت تاریک صفات

 مینهپژوهشی در ز انجاماز این رو  است، بوده متناقض
 تاریک گانه سه صفات و کودکی رفتار سوء هاي تجربه

 زمینه این در کاربردي پیشنهادهایی ارائه هدف با شخصیت
 پژوهش این اساسی مساله ترتیب این به .باشد می ضروري

 دوره رفتار سوء هاي تجربه انواع بین آیا که است این
 وجود رابطه شخصیت تاریک گانه سه صفات با کودکی

 رابطه بررسی پژوهش این کلی هدف نابراینب دارد؟
 تاریک گانه سه صفات با کودکی دوره رفتار سوء هاي تجربه

  .بود شخصیت
  

  ها روش و مواد
 بستگی هم نوع از تحلیلی–توصیفی پژوهش این

 دانشگاه دانشجویان همه پژوهش این آماري جامعه .است
 وهشپژ این در .بود 1394 سال در ارومیه واحد اسالمی آزاد
 استفاده مورگان و کرجسی جدول از نمونه حجم تعیین براي

 مذکور جدول اساس بر که بود نفر 13179 جامعه حجم .شد
 پژوهش این در اما ،آمد به دست می نفر 375 نمونه حجم
 انتخاب اي خوشه تصادفی گیري نمونه روش با دانشجو 400

 نامه پرسش 385 تعداد شده، توزیع نامه پرسش 400 از .شدند
 در مشارکت نرخ یعنی( شد دریافت شده تکمیل طور به

 این به پژوهش اجراي روند ).بود درصد 95 با برابر پژوهش
 دانشگاه پژوهشی معاون با هماهنگی از پس که بود صورت

 توسط گر پژوهش با همکاري نامه ارومیه واحد اسالمی آزاد
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 حجم پرسیدن از پس .شد گرفته مختلف هاي دانشکده
 حجم به توجه با مختلف، هاي دانشکده دانشجویان عهجام
 عبارت به( ها دانشکده جامعه حجم نسبت رعایت با و ها آن

 نمونه داشتند، تري بزرگ حجم که هایی دانشکده از دیگر
 از دانشجو 385 ،مجموع در )شد گرفته تري بیش

 و هدف بیان از پس .ندشد انتخاب مختلف هاي دانشکده
 پژوهش، در شرکت جهت کتبی مهنا رضایت دریافت
 دانشجویان توسط تکمیل از پس و توزیع ها نامه پرسش

  .شد آوري جمع
 از برخورداري مطالعه به ورود معیار چنین هم

 و کننده شرکت پاسخ اساس بر روانی و جسمی سالمت
 سال 26تا  18 سن داشتن محقق، نظر از آمده عمل به بررسی

 عزیزان مرگ یا طالق انندم زا تنیدگی عامل رخداد عدم و
  نیزمطالعه از خروج معیار .بود گذشته ماه شش در نزدیک

 به یابی دست یا و همکاري ادامه از کننده شرکت امتناع
 زیر ابزارهاي از مطالعه این در .بود نامعتبر هاي نامه پرسش
  :شد استفاده

 دوره رفتار سوء هاي تجربه گیري اندازه براي
 توسط که شد استفاده آزاري کودك نامه پرسش از کودکی

 گویه 54 داراي ابزار این .شد طراحی همکاران و محمدخانی
 صفر از لیکرت اي درجه چهار مقیاس از استفاده با که است

 دارايچنین  هم .شود می گذاري نمره )همیشه( سه تا )هرگز(
 جنسی عاطفی، جسمی، رفتارهاي سوء هاي تجربه بعد چهار

 بعد آن هاي گویه نمره کردن جمع با ابعاد هنمر .است غفلت و
 کند، کسب باالتري نمره آزمودنی چه هر و آید می دست به

 آن است که در آن بعد به میزان بیشتر مورد سوء به معناي
 روایی و محتوایی روایی سپس .استفاده قرار گرفته است

 سوء و ابزار کل پایایی و کردند ییدأت را ابزار مالکی
 آلفاي روش با را غفلت و جنسی عاطفی، جسمی، رفتارهاي
  .)20(کردند گزارش 92/0 تا 78/0 دامنه در کرونباخ

 از شخصیت تاریک صفات گیري اندازه براي
 جانسون و وبستر توسط که شد استفاده پلید دوازده مقیاس

 از استفاده با که است گویه 12 داراي ابزار این .شد طراحی
 نه تا )مخالفم کامال( یک زا لیکرت اي درجه نه مقیاس

 صفات بعد سه داراي و .شود می گذاري نمره )موافقم کامال(
 .است ماکیاولیسم و ستیز جامعه خودشیفته، شامل تاریک

 دست به بعد آن هاي گویه نمره کردن جمع با ابعاد نمره
 میزان به کند، کسب باالتري نمره آزمودنی چه هر و آید می

 روایی و صوري روایی آنان .است ویژگی آن داراي بیشتري
 تاریک صفات و ابزار کل پایایی و کردند تایید را ابزار سازه

 به بازآزمایی روش با را ماکیاولیسم و ستیز جامعه خودشیفته،
  .)18(کردند گزارش 86/0 و 76/0 ،87/0 ،89/0 ترتیب

 هاي روش از ها داده تحلیل براي است ذکر به الزم
 و مرکزي گرایش هاي خصشا یعنی توصیفی آمار

 بستگی هم روش از و متغیرها توزیع توصیف براي پراکندگی
 آزمون براي زمان هم مدل با چندگانه رگرسیون و پیرسون

 از ها داده تحلیل براي چنین هم .شد استفاده آماري هاي فرض
  .شد استفاده 19نسخه  SPSS افزار نرم
  

  ها یافته
 آزاد هدانشگا دانشجوي 385 کنندگان شرکت

 نفر 217 که بودند سال 14/23 سنی میانگین با ارومیه اسالمی
 از .بودند )درصد 64/43( زن نفر 168  و)درصد 36/56( مرد
 متاهل نفر 69 و )درصد 08/82( مجرد نفر 316 ،آنان میان

 پیراپزشکی رشته در نفر 33 چنین هم .بودند )درصد 92/17(
 49 ،)درصد 05/48( انسانی رشته در نفر 185 ،)درصد 57/8(

 رشته در نفر 118 و )درصد 73/12( پایه علوم رشته در نفر
 .بودند تحصیل به مشغول )درصد 65/30( مهندسی و فنی

 ،)درصد 47/32( اول سال دانشجوي نفر 125 این، بر عالوه
 نفر 67 ،)درصد 45/25( دوم سال دانشجوي نفر 98

 سال شجويدان نفر 95 و )درصد 40/17( سوم سال دانشجوي
 به ها داده تحلیل انجام از پیش .بودند )درصد 68/24( چهارم
 رگرسیون هاي فرض پیش چندگانه، رگرسیون تحلیل روش

 اسمیرنوف–کولموگروف آزمون نتایج .شد بررسی چندگانه
 از حاکی یافته این که نبود دار معنی متغیرها از یک هیچ براي

 عامل مقدار .است برقرار بودن نرمال فرض که است آن
با  زیادي بسیار فاصله که بود 615/1 با برابر واریانس تورم
 .شود می رد چندگانه خطی هم فرض بنابراین دارد، 10عدد 
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 از که بود 981/1 با برابر  واتسون-دوربین مقدار چنین هم
 نیز پسماندها بستگی هم فرض بنابراین دارد، فاصله 4 و صفر

 رگرسیون از استفاده هاي ضفر پیشاز این رو،  .شود می رد
 میانگین، توصیفی هاي شاخص 1 جدول در .)21(دارد وجود

 متغیرهاي مقدار ترین بیش و مقدار ترین کم ،معیار انحراف
  .است شده ارائه پژوهش

 ترین کم ،معیار انحراف میانگین، توصیفی هاي شاخص .1 جدول
  پژوهش متغیرهاي مقدار ترین بیش و مقدار
 انحراف  ینمیانگ  متغیرها

  معیار
 ترین کم

  مقدار
 ترین بیش

  مقدار
  24  0  690/3  45/2  جسمی رفتار سوء
  39  0  899/6  28/7  عاطفی رفتار سوء
  15  0  055/2  37/1  جنسی رفتار سوء
  33  0  666/6  32/25  غفلت رفتار سوء

  36  4  283/8  89/25  خودشیفتگی
  36  4  270/6  48/12  ستیزي جامعه

  36  4  522/6  50/11  ماکیاولیسم
  

 میانگین، توصیفی هاي شاخص 1 جدول در
 متغیرهاي مقدار ترین بیش و مقدار ترین کم ،معیار انحراف

 جسمی، رفتارهاي سوء شامل کودکی رفتار سوء هاي تجربه
 شامل شخصیت تاریک صفات و غفلت و جنسی عاطفی،

 در .است شده ارائه ماکیاولیسم و ستیزي جامعه خودشیفتگی،
 هاي تجربه بین پیرسون بستگی هم ضرایب نتایج 2 جدول

 دانشجویان شخصیت تاریک صفات با کودکی رفتار سوء
  .است شده ارائه

  
 بـا  کـودکی  رفتار سوء هاي تجربه بستگی هم ضرایب .2 جدول
  دانشجویان شخصیت تاریک گانهسه صفات

 /بین پیش متغیر
  مالك متغیر

 جامعه  خودشیفتگی
  ستیزي

  ماکیاولیسم

  189/0**  248/0**  -099/0*  جسمی رفتار سوء
  245/0**  164/0**  089/0*  عاطفی رفتار سوء
  021/0  069/0  -108/0*  جنسی رفتار سوء
  -171/0**  -208/0**  157/0**  غفلت رفتار سوء

*p≤0/05    **p≤0/01    

  
 با جسمی رفتار سوء ،2 جدول هاي یافته طبق

 با و دار معنی و منفی رابطه )-=099/0r( خودشیفتگی
 رابطه )=189/0r( ماکیاولیسم و )=248/0r( ستیزي جامعه
 خودشیفتگی با عاطفی رفتار سوء .داشت يدار معنی و مثبت

)089/0r=(، ستیزي جامعه )164/0r=( ماکیاولیسم و 
)245/0r=( جنسی رفتار سوء .داشت دار معنی و مثبت رابطه 
 .داشت دار معنی و منفی رابطه )=r-108/0( خودشیفتگی با

 و مثبت رابطه )=157/0r( خودشیفتگی با غفلت رفتار سوء
 ماکیاولیسم و )-=208/0r( ستیزي جامعه با و دار معنی

)171/0r=-( 3 جدول در .داشت دار معنی و منفی رابطه 
 براي زمان هم روش با چندگانه رگرسیون آزمون نتایج

 دانشجویان خودشیفتگی شخصیت بینی پیش توانایی بررسی
  .است دهش ارائه

  
  دانشجویان خودشیفتگی بینی پیش براي زمان هم روش با چندگانه رگرسیون تحلیل خالصه .3 جدول

 پیش متغیرهاي
 بین

R R2 Df آماره 
F 

 β  p  يدار معنی

097/0-  119/0  
260/0  0005/0  
083/0-  102/0  

  جسمی رفتار سوء
  عاطفی رفتار سوء
  جنسی رفتار سوء
  غفلت رفتار سوء

  
277/0  

  
076/0  

  
4  

380  

  
866/7  

  
0005/0  

221/0  0005/0  
  

 رفتار سوء هاي تجربه ،3 جدول هاي یافته طبق
 دانشجویان خودشیفتگی دار معنی بینی پیش توانایی کودکی

 طور به توانستند کودکی رفتار سوء هاي تجربه .داشتند را

 را دانشجویان شیفتگیدخو تغییرات از درصد 6/7 يدار معنی
 این در چنین هم ).=0005/0p=، 076/0r2( کنند بینی پیش
 و دار معنی و مستقیم اثر ترین بیش عاطفی رفتار سوء مدل
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 روي بر را دار معنی و مستقیم اثر ترین کم غفلت رفتار سوء
 سوء و جسمی رفتار سوء اما داشتند، دانشجویان خودشیفتگی

 دانشجویان خودشیفتگی روي بر يدار معنی اثر جنسی رفتار

 با چندگانه رگرسیون آزمون نتایج 4 جدول در .نداشتند
 شخصیت بینی پیش توانایی بررسی براي زمان هم روش
  .است شده ارائه دانشجویان ستیزي جامعه

  
  دانشجویان ستیزي جامعه بینی پیش براي زمان هم روش با چندگانه رگرسیون تحلیل خالصه .4 جدول

 پیش متغیرهاي
 بین

R R2 df آماره F يدار معنی  β  يدار معنی  

184/0  003/0  
019/0  752/0  
004/0  930/0  

  جسمی رفتار سوء
  عاطفی رفتار سوء
  جنسی رفتار سوء
  غفلت رفتار سوء

  
265/0  

  
070/0  

  
4  

380  

  
180/7  

  
0005/0  

102/0-  097/0  
  

 رفتار سوء هاي تجربه ،4 جدول هاي یافته طبق
 دانشجویان ستیزي جامعه دار معنی بینی پیش ییتوانا کودکی

 طور به توانستند کودکی رفتار سوء هاي تجربه .داشتند را
 را دانشجویان ستیزي جامعه تغییرات از درصد 7 يدار معنی
 این در چنین هم ).=0005/0p≤، 070/0r2(کنند بینی پیش
 روي بر دار معنی و مستقیم اثر جسمی رفتار سوء فقط مدل

 عاطفی، رفتار سوء اما داشت، دانشجویان ستیزي جامعه
 ستیزي جامعه روي بر يدار معنی اثر غفلت و جنسی

 رگرسیون آزمون نتایج 5 جدول در .نداشتند دانشجویان
 بینی پیش توانایی بررسی براي زمان هم روش با چندگانه

  .است شده ارائه دانشجویان ماکیاولیسم شخصیت

  
  دانشجویان ماکیاولیسم بینی پیش براي زمان هم روش با چندگانه سیونرگر تحلیل خالصه .5 جدول

 پیش متغیرهاي
 بین

R R2 Df آماره F يدار معنی  β  p 

078/0  210/0  
188/0  002/0  
032/0-  528/0  

  جسمی رفتار سوء
  عاطفی رفتار سوء
  جنسی رفتار سوء
  غفلت رفتار سوء

  
260/0  

  
067/0  

  
4  

380  

  
871/6  

  
0005/0  

043/0-  487/0  
  

 رفتار سوء هاي تجربه ،5 جدول هاي یافته طبق
 را دانشجویان ماکیاولیسم دار معنی بینی پیش توانایی کودکی

 طور به توانستند کودکی رفتار سوء هاي تجربه .داشتند
 را دانشجویان ماکیاولیسم تغییرات از درصد 7/6 يدار معنی
 این در چنین هم ).=0005/0p≤، 067/0r2( کنند بینی پیش
 روي بر دار معنی و مستقیم اثر عاطفی رفتار سوء فقط مدل

 جنسی جسمی، رفتار سوء اما داشتند، دانشجویان ماکیاولیسم
 دانشجویان ماکیاولیسم روي بر يدار معنی اثر غفلت و

  .نداشتند
  
  

  بحث
 با جسمی رفتار سوء بین  کهداد نشان ها یافته

 با و دار معنی و منفی رابطه دانشجویان خودشیفتگی
 وجود دار معنی و مثبت رابطه ماکیاولیسم و ستیزي جامعه
 شخصیت تاریک صفات با عاطفی رفتار سوء بین .داشت

 رابطه دانشجویان )ماکیاولیسم و ستیزي جامعه خودشیفتگی،(
 با جنسی رفتار سوء بین .داشت وجود يدار معنی و مثبت

 وجود يدار معنی و منفی رابطه دانشجویان خودشیفتگی
 دانشجویان خودشیفتگی با غفلت رفتار سوء بین .داشت
 آنان ماکیاولیسم و ستیزي جامعه با و دار معنی و مثبت رابطه
 از پژوهش این نتایج .داشت وجود يدار معنی و منفی رابطه
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 جهات برخی از و سو هم قبلی هاي پژوهش با جهات برخی
 به پژوهشی ضمن همکاران و رگراو مثال براي .بود سو ناهم
 و عاطفی جسمی، هايرفتار سوء که رسیدند نتیجه این

 دار معنی رابطه ستیزي جامعه و خودشیفتگی با جنسی
 .نداشتند يدار معنی رابطه ماکیاولیسم با اما داشتند، یمستقیم

 رابطه ماکیاولیسم و ستیزي جامعه با غفلت رفتار سوء چنین هم
 يدار معنی رابطه خودشیفتگی با اما داشت، معکوس دار معنی

 و )22( همکاران ون، کاترن دال یعالوه بر ا .)14(نداشت
 رفتار سوء رابطه بررسی ضمن )23(همکاران و زانارینی

 این به نوجوانان ستیزي جامعه با کودکی دوره در جنسی
 ستیزي جامعه با جنسی رفتار سوء بین که رسیدند نتیجه

 چنین هم .دارد وجود دار معنی و مثبت رابطه نوجوانان
 رابطه عنوان با پژوهشی در همکاران و اقدم سیدمهدوي

 هاي اختالل و کودکی دوره رفتار سوء مختلف انواع تجربه
 جنسی رفتار سوء که رسیدند نتیجه این به B خوشه شخصیت

 نمایشی و مرزي اجتماعی، ضد شخصیت اختالل با
 اختالل با عاطفی اررفت سوء ،دار معنی و مثبت بستگی هم

 اختالل با و دار معنی و منفی رابطه خودشیفته شخصیت
 يدار معنی و مثبت رابطه اجتماعی ضد و مرزي شخصیت

 با غفلت تجربه و جسمی رفتار سوء بین چنین هم .دارد
 و مثبت رابطه مرزي و اجتماعی ضد شخصیت اختالل

  .)10(دارد وجود يدار معنی
 رفتار سوء بین دار عنیم و منفی رابطه تبیین در

 با دار معنی و مثبت رابطه و خودشیفتگی با جسمی
 مورد که افرادي گفت توان می ماکیاولیسم و ستیزي جامعه

 توسط که بودند کسانی ه بودندگرفت قرار جسمی رفتار سوء
 دچار گرانه پرخاش رفتارهاي با بارها کننده مراقبت یا والد

 براي شود می باعث تنخس امر این که شدند جسمی صدمه
 از و بروند دروغ و ریا دنبال به جسمی هاي صدمه از رهایی

 را خود مثالً ،کنند اجتناب مجدد جسمی صدمه از طریق این
 نکنند تنبیه را ها آن کننده مراقبت یا والد تا دهند جلوه مریض

 و گري پرخاش مثل اجتماعی ضد و ناهنجار رفتارهاي با یا و
 اما کنند، اجتناب جسمی دیدن آسیب زا کنند تالش دعوا

 دارايکه  کنند می فکر زیاد جسمی هاي صدمه همان دلیل به

 شوند می جسمی صدمه دچاربه طور دایم  که هستند نقصی
 سوء افزایش با که شوند می باعث نهایت در عوامل این که

 و افزایش ستیزي جامعه و ماکیاولیسم میزان جسمی، رفتار
 و مثبت رابطه تبیین در .یابد کاهش خودشیفتگی میزان
 شخصیت تاریک صفات سه هر با عاطفی رفتار سوء دار معنی

 قرار عاطفی رفتار سوء مورد که افرادي گفت توان می
 با( نمادي یا کالمی صورت به که بودند کسانی گرفتند
 یا والد طرف از )تحقیر و زور نیرنگ، از استفاده
 امر این که شدند روانی صدمه دچار بارها کننده مراقبت
 دغل بیشتر فردي بین روابط در آنان شود می باعث نخست

 داشته اجتماعی ضد و ناهنجار رفتارهاي باشند، کار ریا و باز
 رویایی و بزرگ شخصیت خود براي خیال عالم در و باشند

 افزایش با که شوند می باعث نهایت در عوامل این که بسازند
 و ستیزي جامعه ماکیاولیسم، میزان عاطفی، رفتار سوء

 و منفی رابطه تبیین در چنین هم .یابد افزایش خودشیفیتگی
 گفت توان می خودشیفتگی با جنسی رفتار سوء دار معنی

 بودند کسانی گرفتند قرار جنسی رفتار سوء مورد که افرادي
 با جنسی عمل نوع هر مورد کننده مراقبت یا والد توسط که

 امر این که گرفتند قرار کننده راقبتم یا والد ارضاي هدف
 نفرت خود ظاهر و خود از افراد این شود می باعث نخست

 خود کمتر ،شته باشنددا پایینی بسیار نفس عزت باشند، داشته
 ارزش خود براي کمتر و بدانند آل ایده شخصیت یک را

 ریا و دروغ براي تمایلی افراد این مقابل در شوند، قائل
 در عوامل این که ندارند گرانه پرخاش يرفتارها و کاري
 میزان جنسی، رفتار سوء افزایش با که شوند می باعث نهایت

 ماکیاولیسم در يدار معنی تغییر اما یابد، کاهش خودشیفتگی
 رابطه تبیین دراین،  بر عالوه .نشود ایجاد ستیزي جامعه و

 رابطه و خودشیفتگی با غفلت رفتار سوء دار معنی و مثبت
 توان می ماکیاولیسم و ستیزي جامعه با يدار معنی و یمنف

 کسانی گرفتند قرار غفلت رفتار سوء مورد که افرادي گفت
 کننده مراقبت یا والد توسط خود اساسی نیازهاي از که بودند

 جسمی و عاطفی صدمه دچار طریق این از و شدند محروم
 که آن دلیل به شود می باعث نخست امر این که شدند

 نیز آنان کردند، توجه کمتر ها آن اساسی نیازهاي به راندیگ
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 در بخواهند که این تا باشند دیگران با روابط دنبال به کمتر
 ضد رفتارهاي یا و بازي دغل ریاکاري، از روابط این

 دیگران، توجه عدم همان دلیل به اما کنند، استفاده اجتماعی
 یک دخو از و پردازند می خود درباره تخیل به آنان

 باعث نهایت در عوامل این که سازند می رویایی شخصیت
 و ماکیاولیسم میزان غفلت، رفتار سوء افزایش با که شوند می

  .یابد افزایش خودشیفتگی میزان و کاهش ستیزي جامعه
 رفتار سوء هاي تجربه که داد نشان دیگر هاي یافته

 خودشیفتگی دار معنی بینی پیش توانایی کودکی دوره
 پژوهش با پژوهش این نتایج .داشتند را جویاندانش

گراور  پژوهش با و سو هم )10( همکاران و اقدم سیدمهدوي
 بودن مند توان تبیین در .بود سو ناهم )14( همکاران و

 خودشیفتگی بینی پیش در کودکی رفتار سوء هاي تجربه
 رفتار سوء هاي تجربه سابقه که افرادي گفت توان می

 صورت به بیشتر گیرند، می فاصله دیگران از دارند کودکی
 عوامل این که شوند می گرا درون بیشتر و کنند می بازي تنها

 و برجسته افراد خودشان نظر از که شود  می باعث نخست
 ودر نهایت یک شخصیت خودشیفته در باشند تحسینی قابل
 داراي افراد که این دیگر تبیین .گیرد ها شکل می آن

 هاي خاطره که این دلیل به کودکی فتارر سوء هاي تجربه
 و جنسی عاطفی، جسمی، هاي صدمه درباره ناگواري بسیار

 شکل به را ناخوشایند هاي خاطره این دارند، غفلت درباره یا
 خود براي بارها و بارها و دهند می تغییر خوشایند هاي خاطره
 با شود می باعث نخست امر این که کنند می تکرار
 امر این که بسازند آرمانی خود یک خود براي پردازي خیال

  .شود می خودشیفته شخصیت آمدن وجود به باعث نهایت در
 رفتار سوء هاي تجربه که داد نشان ها یافته چنین هم

 ستیزي جامعه دار معنی بینی پیش توانایی کودکی دوره
 هاي پژوهش با پژوهش این نتایج .داشتند را دانشجویان

 )16(همکاران و طهماسبیان ،)10( مکارانه و اقدم سیدمهدوي
 وگراهام  پژوهش با و سو هم )22(همکاران وکاترن دال  و

 هاي تجربه بودن مند توان تبیین در .بود سو ناهم )24(همکاران
 ستیزي جامعه شخصیت بینی پیش در کودکی رفتار سوء
 شود می باعث کودکی رفتار سوء هاي تجربه گفت توان می

 هاي روش و رفتارها به خود حق گرفتن پس يبرا افراد این
 هنجار هاي روش و رفتارها کمتر چون بیاورند، روي ناهنجار

 باعث امر این که اند داده قرار استفاده مورد و یادگرفته را
 تبیین .شوند ستیز جامعه شخصیت داراي افراد این شود می

 به کودکی رفتار سوء هاي تجربه داراي افراد که این دیگر
 با کنند می تالش استفاده سوء ناگوار تجارب داشتن لیلد

 هاي استفاده سوء از ناهنجار رفتارهاي انجام و گري پرخاش
 سوء از ماندن امان در براي که این یا و بمانند امان در بعدي

 از و کنند نزدیک استفاده سوء عامالن به را خود استفاده،
 باعث امر این که بگیرند یاد را ناهنجار رفتارهاي آنان
 که داد نشان ها یافته آن بر عالوه .شوند ستیز جامعه شود می

 بینی پیش توانایی کودکی دوره رفتار سوء هاي تجربه
 مند توان تبیین در .داشتند را دانشجویان ماکیاولیسم دار معنی
 صفات بینی پیش در کودکی رفتار سوء هاي تجربه بودن

 سوء هاي تجربه گفت توان می ماکیاولیسم شخصیت تاریک
 رشد یا ایجاد در موثر عوامل از یکی کودکی رفتار

 ها اختالل این که روند می شمار به شخصیت هاي اختالل
 ماکیاولیسم اختالل داراي شخصیت آمدن وجود به باعث

 رفتار سوء هاي تجربه داراي افراد که این دیگر تبیین .شود می
 تجربه را ناگواري بسیار هاي خاطره که این دلیل به کودکی

 سوء مورد بازي دغل و کاري فریب نیرنگ، با و اند  هردک
 و ها کاري فریب ها، نیرنگ این اند، گرفته قرار استفاده

 ها آن از خود زندگی در و گیرند می یاد را ها بازي دغل
 وجود به باعث امر این که کنند می استفاده سوء یا استفاده

  .ودش می ماکیاولیسم شخصیت آمدن
 از استفاده پژوهش این محدودیت نخستین

 ممکن ابزارهایی چنین در .بود دهی خودگزارش ابزارهاي
 را نتایج دقت امر این که ندهند پاسخ دقت با افراد است

 به نمونه شدن محدود دیگر محدودیت .دهد می کاهش
 آخرین .بود ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان
 اطالعاتی کودکی رفتار سوء جربهت که این محدودیت

 که این به توجه با و پرسد می افراد از کودکی دوران درباره
 تا امر این  از این رو کند، می تحریف را اطالعات زمان

 پیشنهاد بنابراین .دهد می کاهش را نتایج دقت حدودي
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 از ها داده آوري جمع براي آتی هاي پژوهش در شود می
 .شود استفاده یافته ساختار نیمه و فتهیا ساختار هاي مصاحبه

 ها گروه سایر و ها دانشگاه سایر دانشجویان در پژوهش انجام
 ها گروه مقایسه حتی و غیره و نوجوانان کودکان، مثل
  .باشد داشته پی در جالبی نتایج تواند می
  

  گیري نتیجه
 سوء هاي تجربه که داد نشان پژوهش این نتایج

 و دارند رابطه شخصیت اریکت صفات با کودکی رفتار
 از این رو .رنددا را ها آن دار معنی بینی پیش توانایی چنین هم

 تاریک صفات گیري شکل از جلوگیري براي والدین
 براي را آنان و باشند خود کودکان مراقب باید شخصیت

 وقوع از ابتدا طریق این از تا نسپارند شخصی هر به مراقبت
 از نتیجه در و غفلت و عاطفی جنسی، جسمی، رفتارهاي سوء

 .کنند جلوگیري شخصیت تاریک صفات گیري شکل وقوع
 سوء ثیرأت از باید ها مهدکودك مربیان و مدیران چنین هم

 کودکان سالی بزرگ شخصیت بر کودکی دوره رفتارهاي
 و شاد گروهی هاي بازي و الزم هاي مراقبت با و باشند آگاه

 کودکان در رفتار سوء تجربه از کودکان همه براي مفرح
 ،آن بر عالوه .کنند جلوگیري کودکان سایر توسط
 و مدیران براي  بایداندرکاران دست و مسئوالن ریزان، برنامه
 با آموزشی هاي کارگاه پیوسته طور به ها مهدکودك مربیان
 با برخورد در آنان هاي مهارت و آگاهی يارتقا هدف

  .کنند برگزار کودکان
  

  یقدردان و تشکر
 آزاد دانشگاه پژوهشی معاون و رئیس نویسندگان از

 انجام در که کنندگان شرکت کلیه و ارومیه واحد اسالمی
 و تشکر صمیمانه کردند، همکاري نمودند پژوهش این

 برگرفته مقاله این که است ذکر به الزم .دنماین می قدردانی
 عمومی شناسی روان رشته ارشد کارشناسی نامه پایان از
 .باشد یم
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