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Abstract
Since
the
orientation
of
academic psychology approach has
been shifted from the study of
abnormal people to normal one, at
the beginning of a new millennium,
the study and explanation of human
beings Contentious characteristics
and the abuse from each other were
highly regarded. This paper aimed
to know Dark Triad structure as the
extract
of
a
century
conceptualization of psychology,
particularly with a feature-based
point of view, rather than disorderbased emphasis on these behaviors.
Dark triad was introduced by
William and Paul (2002) as a
structure that refers to three
personality
features
called
Narcissism, Machiavellianism and
psychopathy. In particular, these
features, with regard to present
fundamental and structural features
of modern bureaucratic systems can
seriously be used in industrial and
organizational psychology studies,
because essentially such system
needs a kind of alienation of job,
money or product in people that
produce it, thus people with such
features, are more likely to go
higher in such organizations.
Keyword: Dark Triad, Trait,
Disorder,
Narcissism,
Machiavellianism, psychopathy

چکیده
با تغییر جهت رویکرد روانشناسی
آکادمیک از مطالعه افراد نابهنجار بهسوی
 در آغاز هزاره جدید،مطالعه افراد بهنجار
 وارسی ویژگیهای ستیزهجویانه،میالدی
بسیار،آدمیانوسوءاستفادهافرادازهمدیگر
 مقاله حاضر نیز با.مورد توجه قرار گرفت
هدف شناخت سازه سهگانه سیاه به عنوان
یکصدساله

مفهومپردازی

عصارهی


 بهویژه با تأکید،روانشناسی در این زمینه

محور- به جای تأکید اختالل،محور-ویژگی
سهگانه
  . تدوین شده است،بر این رفتارها
) به2002( سیاه توسط ویلیام و پاولهاس
عنوان سازهای معرفی شد که به سه ویژگی
 اقتدارطلبی و،شخصیتی یعنی خودشیفتگی
 این ویژگیها به.جامعهستیزی اشاره دارد

ویژه با توجه به ویژگیهای ساختاری و
بنیادین نظام بوروکراتیک مدرن در عصر
توانددرمطالعهروانشناسیصنعتی

حاضرمی
،و سازمانی مورد استفاده جدی قرار گیرد
چراکه چنین نظامی اساساً به نوعی از
پولیامحصولیکه،خودبیگانگیافرادازکار
 نیاز دارد و ازاینرو،آن را تولید میکنند
به،افرادیکهچنینویژگیهاییداشتهباشند

احتمالبیشتریبهالنهگزینیدرمراتبباالتر

.چنینسازمانهاییخواهندپرداخت

، اختالل، ویژگی،سهگانه سیاه
 :کلیدواژه
اقتدارطلب،جامعهستیزی،خودشیفتگی
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مقدمه
از آغاز شکلگیری روانشناسی علمی همواره پرداختن به ویژگیهای ستیزهجویانه
آدمیانموردتوجهروانشناسانبودهاست.اینموضوعتاحدیجدیاستکهدرهمه

هایمعتبرپزشکیاختاللهایشخصیتیمتعددیاینموردراپوششدادهاند


دستنامه
کهمیتوانبهاختاللشخصیتنارسیستیک،مرزیوضداجتماعیبهطورعمدهاشاره

کاویبررویالگویشخصیتیمرزیبهعنوانوضعیت

کرد.عالوهبرایندر سنتروان
نسبتاً پایداری از تغییرات نوسانی هیجانات تاکید میشود که گاه میتوان بهسوی
رفتارهایفریبکاری،رفتارهایضداجتماعیو...سوقنیزسوقپیداکند.همچنین

اختاللهایی مانند بیشفعالی و سلوک که در اغلب متون به عنوان پیشآیندهای

رفتارهای ضداجتماعی از آنها یاد میشود نیز بهنوعی بر اهمیت مطالعه و وارسی
سازههایمرتبطبارفتارهایضداجتماعییاغیراجتماعیآدمیاندارد.

علیرغم اهمیت جدی این رفتارها ،آنها تنها در حاالت جدی و بهویژه زمانیکه
 
افراددچاراختاللکارکردییاآسیببهدیگرانشدهباشند،جدیگرفتهشدهاند.برای

مثال «سروکار داشتن مراجع با پلیس» یکی از مهمترین نشانههای اختالل شخصیت
ضداجتماعی درنظر گرفته میشود .بااینحال طی حدود دو دهه گذشته ،با ریاست
مارتین سلیگمن بر انجمن روانشناسی آمریکا ،شاهد نوعی تغییر جهت مطالعات
پژوهشی از مطالعه افراد نابهنجار ،بهسوی مطالعه افراد بهنجار بودهایم ،نوعی تغییر
جهتبهشکلگیریجنبشروانشناسیمثبتانجامید.اگرچهاینتغییرجهتعمدتا
بهدنبالبرجستهساختنویژگیهاسازگارانهانسانیمانندبهزیستیوشادکامیاست،

منفیایازقبیل
شناسیراهرابرایمطالعهویژگیهای 


رسدبهلحاظروش

امابهنظرمی
ازاینمنظرمقالهحاضر

یاسهگانهتاریک 2بازکردهباشد.
وجوهتاریکرابطهانسانی  4
هایجدیدومطرحدراینحوزهرابهبحثبگذارد؛سهگانه


تالشداردیکیازسازه
پیشفرض شکلگیری این سازه این است که ویژگیهای خودشیفتگی،
سیاه  
Dark Side of Relationship
Dark Triad

1
2
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لبینهتنهادربیمارانروانیکهدرانسانهایمعمولینیزقابل

ستیزیوقدرتط


جامعه
ویژگیهایی که

ازاینرو از ویژگی 4به جای اختالل 2صحبت میکند .
ردیابی است  .
میتواند به دیگر افراد آسیب بزند ،یا حتی میتواند به اتحاد نانوشتهی عدهای علیه

میرسد با فربهتر شدن ساختارهای مدرن و
بهویژه بهنظر  
عدهای دیگر بینجامد  .

بوروکراتیک ،احتمال النهگزینی چنین افرادی در ردههای باالتر چنین ساختارهایی
بیشترباشد،چراکهنطفهنظامبوروکراتیکِمدرنباکاالییبرخوردکردنباهرآنچهبه
تفاوتچندانینمیکندکههمکارمادریکنظام

مربوطمیشود،همراهاست.

«کار»
بوروکراتیک مدرن ،انسان است یا ماشین ،عمدتاً ساختار چنین نظامی بر پایه نوعی
ازاینرو به نظر
فاصله گرفتن و کاالیی رفتار کردن با محیط کار شکل گرفته است  .
میرسد شناختن و سُفتن چنین سازههایی اهمیتی جدی بهویژه برای روانشناسان

صنعتیوسازمانیمییابد.

سهگانه سیاه
ازنظراجتماعیازسهویژگیآزاردهندهومنفیشخصیتخودشیفتگی،جامعهستیزی

گانهسیاهیادمیشودکهدرآسیبشناسیروانیبسیارمورد


عنوانسه

طلبیبه

وقدرت
مطالعهوتوجهقرارگرفتهاست(پاولهاسوویلیام.)2002 ،پاولهاسوویلیام()2002
در پژوهشی نشان دادند بین دو ویژگی شخصیتی جامعهستیزی و خودشیفتگی و
خودشیفتگیوقدرتطلبیارتباطوجوددارد.اگرچهاینسهویژگیبهنظرسهسازۀ

رسندکهاشتراکیندارند،اماپژوهشهانشاندادنداینسهویژگی


متفاوتبهنظرمی
شخصیتیدارایوجوهمشترکیهستند؛بهرهکشی،9تحتسلطهقراردادندیگران 1و
احساس خودبزرگبینی( 5پاولهاس و ویلیام  .)2002 ،ویلیام و پاولهاس ( )2002بر

1

Trait
Disorder
3
exploitation
4
manipulativeness
5
grandiose sense of self-importance
2
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نامگذاری کردند.
اساس این سه ویژگی مشترک ،آنها را سهگانه سیاه 4شخصیت  
هاکهدراینبارهصورتگرفته،هنوزپژوهشگران


رغمحجمانبوهیازپژوهش

علی
اندآنهارادرقالبچارچوبیمنظمویکپارچه،آنگونهکهدرموردساختار


نتوانسته
پنجعاملیشخصیتمطرحاست،گردهمآورند(.گلدنبرگ.)4339،الزمبهتوضیح
است که در پژوهشهای انجامشده ،بین این سه سازۀ شخصیتی و پنج عامل بزرگ
روانرنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،دلپذیری و
شخصیت ( 
وظیفهشناسی) همبستگی متوسطی گزارششده است (پاولهاس و ویلیام .)2002 ،در

گانهیشخصیتیباتفصیلبیشتری
ادامهتالشخواهدشداینهریکازاجزایاینسه 

موردتوجهقرارگیرد.

خودشیفتگی
خودشیفتگییاعشقبهخودناسالمیکویژگیشخصیتیاستکهدراشکالافراطی،
تبدیلبهاختاللشخصیتخودشیفتهمیشود(قربانی وهمکاران.)2040،کتابتچهی
آماری و تشخیصی اختالالت روانی پنج ( )DSM-5این اختالل را اینگونه تعریف
میکند:
خودبزرگبینی (در خیال یا رفتار) ،نیاز به تحسین ،و فقدان حس همدلی که
بهصورت الگویی نافذ و فراگیر از اوایل بزرگسالی آغاز میشود و در زمینههای

گوناگونوجوددارد.وعالمتشحداقلپنجموردازمواردزیراست:
بهصورتمهمپنداشتنخود
)4احساسبزرگی 2
 )2مشغولیت ذهنی به خیاالتی از قبیل موفقیت ،قدرت ،هوش ،زیبایی ،و یا عشق
آرمانی
)9اعتقادبهاستثناییوخاصبودن

1

Dark Triad
در این رساله واژههای بزرگی و بزرگمنشی هر دو معادل این واژه هستند؛Grandiosity

2
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)1نیازبهتحسینافراطی
)5احساسمحقبودن
)6استثمارگریدرروابط
)7فقدانحسهمدلی
)8حسادتبهدیگرانیااحساسموردحسادتواقعشدن
)3رفتارهایتکبرآمیز
پژوهشهایبسیارزیادیدربارهیخودشیفتگیصورتگرفتهوبردرکماازاین
شدهای نسبتبه
افرادخودشیفتهدیدگاهمثبتاغراق 

سازهیچندبعدی افزودهاست.
خوددارند (کمپل ،4رودیش 2و سدیکیدز ،2002 ،9پاولهاس ،)4338 ،1هنگام
یسهشدن با معیارهای عینی ،جذابیت و هوش خود را بیشازحد برآورد میکنند
مقا 
(گابریل ،5کریتلی ، 6و ای ،)4331 ،7بر اساس ارزیابی خودشان ،خود را استثنایی،
یبینند
جالباینکههمزماننیازیبهایننم 

درخورپیرویوتقلید،وخالقمیدانند.
کهشکستهایابیقابلیتیهایخودراانکارنمایند(هورواس8ومورف.)2040،3هم-
همچنین در موفقیتهای فعلی و آیندهی خود مبالغه میکنند (کمپل ،گودی ،40و
فاستر2001 ،44؛ فارول 42و هولوند -لوید .)4338 ،49خودشیفتهها افرادی برونگرا
هستند ،برای قدرت و تسلط یافتن تالش میکنند ،دارای سطح کمی از پذیرش41
1

Campbell, W.
Rudich, E. A.
3
Sedikides, C.
4
Paulhus, D. L.
5
Gabriel, M. T.
6
Critelli, J. W.
7
Ee, J. S.
8
Horvath, S.
9
Morf. C. C.
10
Goodie, A. S.
11
Foster, J. D.
12
Farwell, L.
13
Wohlwend-Lioyd, R.
14
دیگر ترجمهها رایج این واژه «توافق» و «همسازی» استAgreeableness :
2

381
هایشخصیتیسازشنایافتهییکقرنروانشناسیعلمی

سهگانهسیاه :
سازه


هستند و عالقهای به پیوند با دیگران و صمیمیت ندارند (کارول4387 ،4؛ امونز،2
4383؛ رودوالت 9و مورف .)4335 ،عالوه بر این ،این افراد بیشتر بر اساس انگیزه
نزدیکی عمل میکنند ،بدینمعناکه بیشتر به دستیابی به منافع اهمیت میدهند تا به
اجتناب از عواقب ناخواستهی احتمالی ناشی از عملشان (فاستر ،میسرا ،1و ریدی،5
آنهادیگرانرا،حتیافرادیکه
2003؛بهنقلازمورف،تورچتی،6وشورخ .)2044،7
یبینند (کمپل،)2002،درفعالیت-
کهباآنانرابطهیعاشقانهدارند،پایینترازخودم 
های گروهی نقش خود را مهم و برجسته میدانند و نقش دیگران را کمتر از حد
واقعیمیپندارند(کمپل،ریدر،8سدیکیدز،والیوت2000،3؛جان40ورابینز.)4331،44
بهطور خالصه میتوان گفت افراد خودشیفته دیدگاهی متورم نسبت به
  .)4331
خوددارند،درحالیکهدیگران-چهافرادنزدیکبهخودیاغریبهها-راتحقیرمیکنند

(مورفوهمکاران.)2044،
در بعد ادراک خود ،افراد خودشیفته خود را بیشتر عامل ،باهوش ،برونگرا  ،با
یرواخالقیدرنظرمیگیرند(کمپل،

توافقپذ
نگرشیگشودهنسبتبهتجارب،وکمتر 
رودیچ،سدیکیدز.)2002،عاملیتبیشترنسبتبهاجتماعیبودنافرادخودشیفتهکه
در سطوح ضمنی نیز مشهود است (کمپل و همکاران )2007 ،با این یافته که افراد
دوستداشتنی همسو است (راسکین ،نوواسک،

خودشیفته بیشتر تحسین پذیراند تا 
افرادخودشیفتههمچنینخودشانرابیشترجذاب،جرأتورز،شایسته

هوگان.)4334،
تقدیر،وازنظرروانیسالمدرنظرمیگیرند(کارلسون،نامان،وزیری.)2044،

1

Carroll, L.
Emmons, R. A.
3
Rhodewalt, F.
4
Misra, T. A.
5
Reidy, D. E.
6
Torchetti, L.
7
Schürch, E.
8
Reeder, G. D.
9
Elliot, A. D.
10
John, O. P.
11
Robins. R. W.
2
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ادراکخودافرادخودشیفتهدرارزیابیعملکردشاننیزبزرگنماییشدهاست.افراد

خودشیفته فراوانی رفتارهای مطلوب اجتماعیشان در فعالیت گروهی و همچنین
گروهیهاومعیارهایعینیرابیشبرآوردمیکنند


عملکردشاندرمقایسهبانمراتهم
(گاسلینگ 4وهمکاران4338،؛جان 2ورابینز.)4331،9افرادخودشیفتهحتیپساز
گرفتنبازخوردازعملکرداصلیشانبامشاهدهنوارویدئوییمربوطبهکارگروهی،
همچنان به بیش برآورد کردن عملکردشان ادامه میدهند (رابینز ،جان .)4337 ،این
افراد موفقیت در عملکردشان را نیز به کیفیتهای خودشان (مثل هوش باال) نسبت
میدهند(رابینزوبیر.)2004،1

هانشاندادهاستکهدرزمینهتعامالتمرتبطبارقابت،تأثیراولیهایکه


پژوهش

گذارندمنفیارزیابیمیشود(کالوین،5


افرادخودشیفتهدراولینمالقاتبردیگرانمی
درزمینههایارتباطیکمتررقابتیافرادخودشیفتهممکناست

بلک،6فاندر.)4335،7
ابتداتصویرمثبتیازخوددرذهندیگرانجایبگذارندهرچندکهدرطولزمانافراد
هاپیمیبرند(پالهاوس4338،؛کوان8وهمکاران2001،؛کوان


بهچهرهخودشیفتۀآن
وهمکاران.)2008،کمپلوهمکاران()2044درتبییناینتغییربرداشتمدل کیک
شکالتیرامطرحمیکنندورابطهباافرادخودشیفتهراباخوردنیککیکشکالتی

انگیزوجذاببهنظرمیرسداماپسازمدتیاین


کنندکهدرابتداهیجان

مقایسهمی
یرقابلاعتماد ،کنترلگر و بیمیل به عالیق دیگران

شریک /دوست /رهبر خودشیفته غ
میشود؛بههمانطریقی کهبیستدقیقهپسازخوردنیککیکشکالتیخوشمزه

حسبدیبهفرددستمیدهد.


1

Gosling
John
3
Robins
4
Beer
5
Colvin
6
Block
7
Funder
8
Kwan
2
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دربعدفراادراک اینسؤالمطرحاستکهآیاافرادخودشیفتهمعتقدندکهدیگرانبه
نهتنها خودشان را بهعنوان
تصویر خود متورم شده آنها باور دارند؟ این افراد  
خودشیفته در نظر میگیرند ،بلکه باور دارند که دیگران نیز آنها را خودشیفته
میشناسند (کارلسون ،نامان ،وزیری .)2044 ،تحقیقات نشان داده است که افراد

نهتنها عملکردشان در کار گروهی را نسبت به دیگران مثبتتر ارزیابی
خودشیفته  
ترازآنچهکهدیگرانمیپندارندارزیابی


کنند،بلکهاینافرادخودشانرانیزمثبت

می
میکنند(رابینزوبیر.)2004،افرادخودشیفتهادراکمثبتبهخودراحتیهنگامیکه

درمییابند دیگران چنین برداشتی از آنها ندارند حفظ میکنند (کارلسون ،نامان،

وزیری.)2044،
به باور رابینز و بیر ( )2004که افراد خودشیفته ادراک خود مثبت خویش را با
سازیدیگرانونادیدهگرفتنبازخوردهایمنفیحفظمیکنند.اینبرداشت


ارزنده
نا
دهندافرادخودشیفتهارزیابهاراافرادی


هایپیشینیاستکهنشانمی

متناسببایافته
دوستداشتنی میدانند و فنون ارزیابی را در هنگام گرفتن

نهچندان شایسته و 

ینکه،افراد
میپندارند(کرنیسو سان .)4331،خالصها 
بازخوردهایمنفیناکارآمد  
کنند،اماآنهاتوانایی

نهچندان مثبتارزیابیمی
دانندکهدیگرانآنهارا 


خودشیفتهمی
نادیدهگرفتناینبازخوردهارابازیرسؤالبردنصالحیتوقضاوتدیگراندارند.

جامعهستیزی
ستیزیاشارهبهویژگیشخصیتیداردکهدرآنفردنمیتواندباموازیناخالقی


جامعه
سازگارشودودرقبالرفتارهایشاحساسگناهواضطرابندارد.مشخصۀاصلیاین
سازۀ شخصیتی رفتارهای غیرقانونی و عدم تبعیت به هنجارها و قواعد اخالقی و
اجتماعی است (پالهاوس ،ویلیامز و هارمز .)2004 ،این افراد در روابط میان فردی
بهظاهر گرموصمیمیهستند،امادرپشت اینظاهرفریبنده،رفتارهایغیراخالقی،

آنها بعد از
آنها پرتوقع هستند و رفتارهای اغواگرانه دارند  .
دروغگویی قرار دارد  .

رفتارهای غیراجتماعی و ضداجتماعی خود احساس گناه یا پشیمانی ندارند و
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گونهای رفتار خود را توجیه میکنند که گویی این رفتارها از سر بیتوجهی بوده
به 

است(سالکین4وهمکاران.)2006،
ومنافعشخصیرابههرچیزدیگریترجیحمیدهند.

یرقابلاعتماد هستند 

معموالًغ
فقدانهمنواییوعدمهمرنگیباجماعتازدیگرویژگیاینسازۀ شخصیتیاست.
توانندرضایتمندیولذتآنیرابرای


پیامدسنجیرفتاردرآنانضعیفاستونمی
تکانشگری هستۀ اصلی این سازۀ

رسیدن به اهداف درازمدت به تعویق اندازند .
شخصیتی است که بدون توجه به پیامدها دست به عمل میزنند (اگان ،2چان 9و
شورتر.)2041،1

قدرتطلبی
سلطهپذیرتر بوده و تمکین و تسلیم
قدرتطلب در رابطه با مظاهر قدرت  ،

افراد 
هایخبرگزارانرسانههایهمگانیراباورمیکنند.

بیشتریدربرابرآنهادارند .
گفته

یشوند،
در هیئت منصفه ،این افراد بیشتر احتماالً  از افرادی که سرمشق محسوب م 
کنندوبهمیزانبیشتریدربرابرفشارگروهیتنبههمرنگیمیدهند.افراد


تبعیتمی
یکهازمقام،پایگاهوقدرتباالییبرخوردارند،بهتررفتارمیکنند
قدرتطلببا کسان 

ضربههای
وبهقربانیانبرخوردارازپایگاهاجتماعیپایینومتعلقبهیکخانوادهفقیر 
قدرتطلب معموالًآدمیانرا به

یزنند(روتمن 5و کوالر.)2042،6افراد
شدیدتریم 
یبینندودوستدارنددرهنگاممواجههبادیگرانبیشتربهتنبیه
بدترینشکلخودم 
قدرتطلب وقتی به تنبیه و توبیخ

تکیه کنند (جونز 7و پاولهاس .)2040 ،والدین 

1

Salekin, R. T.,
Egan, V
3
Chan, S
4
Shorter, G. W.
5
RauthmannM J.
6
KolarM G. P
7
Jones, D. N
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فرزندان خود میپردازند نسبت به والدین کمتر قدرتطلب ،از تنبیه جسمانی یا
تمسخرشدیدتریاستفادهمیکنند(هنینک4وسیکس.)2008،2

افراد قدرتطلب ظاهراً نگرانی فراوانی درباره جنسیت دارند .اساساً ادبیات
تکانههای جنسی و
پژوهشی درباره افراد قدرتطلب نشان میدهد که آنها از  
آنهاخودرا
پرخاشگریخودبیمدارندوازسایرمردمنیزانتظاربدترازآنرادارند .
یسازند.مجازاتکسیراکهاز
همنوا م 
بارفتارهایبسیارمتداولورایجهمرنگو 
ومکدرموت.)2042،6

اینهنجارهاتخطیکندموجهمیدانند(استد،9فیکن،1کی 5

ازآنهاانتظار اطاعتاز قواعدو
هاوالدینافرادقدرتطلب  ،


براساسیافته
.)2042
دانهی احساسات در
یچگونه اظهارنظر شخصی داشتهاند ،بیان آزا 
مقررات را بدون ه 
هاموردتائیدقرارنمیگرفت،وقواعدوقوانینبایستیبهخاطرسپرده


هایآن

خانواده
شده و از آن اطاعت میشد ،بااینحال لزومی به درک یا پذیرش درونی آنها نبود.
یرحم،عبوسوسردداشتند،پدرانی
یدارندکهپدرانیب 
مردهایقدرتطلباظهارم 

یآورند(جاکوبتیز،7اگان،8
که درآنهااحساس ضعیفبودنودرماندگی بهوجودم 
.)2006
درپایان
گانهسیاهسازه ایاستکهقصدداردنشاندهدآدمیانالزمنیستدارایاختالل


سه
شخصیت باشند تا دست به کار فریبکاری و آسیب زدن به دیگران شوند .یکی از
آفتهای محیطهای شغلی عدم اعتماد به همدیگر ،و نوعی منفعتطلبی است که به
مینامند .شاید سازه سهگانه سیاه ،بتواند در
اصطالح عامیانه آن را «زیرآب زنی»  
1

Henning, H
Six, B
3
Stead G.
4
Fekken, C
5
Kay, A
6
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7
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8
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برایروانشناسیکشورمثمرثمر،گیریوتبیینایننوعازاخالقکار


اندازه،شناخت
 این سازه علیرغم اینکه به نوعی عصارهی آن چیزی است که تاکنون دانش.باشد
 جزء اولین تالشهایی است که در دامن تغییر رویکرد،روانشناسی ما ایجاد کرده

ازاینرونیازبهآندارد
 .بهبارنشستهاست،روانشناسیبهسویمطالعهجامعهبهنجار

کهبهاندازهکافیتوسطروانشناسانمورداستفادهقرارگیردتابهاندازهکافیازبه

.تبدیلشود،آنگونهکهدرنظامعلمیموردقبولاست،سازهایجامعومانع
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