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 چکیده
روان رویکرد جهت تغییر شناسیبا

به نابهنجار افراد مطالعه از سویآکادمیک

جدید هزاره آغاز در بهنجار، افراد مطالعه

ویژگی وارسی ستیزهمیالدی، جویانههای

آدمیانوسوءاستفادهافرادازهمدیگر،بسیار

گرفت قرار توجه مورد با. نیز حاضر مقاله

سه سازه شناخت عنوانگانهدف به سیاه ه

مفهومعصاره یکصدسالهی پردازی

بهروان زمینه، این در تأکیدشناسی با ویژه

اختالل-ویژگی تأکید جای به محور-محور،

است شده تدوین رفتارها، این بر گانهسه.

 پاولهاس و ویلیام توسط 2002)سیاه به(

سازه ویژگیعنوان سه به که ایمعرفیشد

خودشی یعنی وشخصیتی اقتدارطلبی فتگی،

داردجامعه اشاره ستیزی ویژگی. بهاین ها

ویژگی به توجه با وویژه ساختاری های

عصر در مدرن بوروکراتیک نظام بنیادین

شناسیصنعتیتوانددرمطالعهروانحاضرمی

گیرد، قرار جدی استفاده مورد سازمانی و

از نوعی به اساساً نظامی چنین چراکه

افرادازکار،پولیامحصولیکهخودبیگانگی

می تولید را ازاینآن و دارد نیاز روکنند،

هاییداشتهباشند،بهافرادیکهچنینویژگی

گزینیدرمراتبباالتراحتمالبیشتریبهالنه

 .هاییخواهندپرداختچنینسازمان

 

اختالل،سه :کلیدواژه ویژگی، سیاه، گانه

اقتدارطلبستیزی،خودشیفتگی،جامعه

 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 disorder-

based 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 
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 مقدمه
شکل آغاز رواناز ویژگیگیری به پرداختن همواره علمی ستیزهشناسی جویانههای

موضوعتاحدیجدیاستکهدرهمهاین.شناسانبودهاستآدمیانموردتوجهروان

پوششدادههایمعتبرپزشکیاختاللدستنامه اندهایشخصیتیمتعددیاینموردرا

توانبهاختاللشخصیتنارسیستیک،مرزیوضداجتماعیبهطورعمدهاشارهکهمی

عنوانوضعیتکاویبررویالگویشخصیتیمرزیبهسنتروان عالوهبرایندر.کرد

تانسبت هیجانات نوسانی تغییرات از پایداری میاً میکید گاه که بهشود سویتوان

همچنین.سوقنیزسوقپیداکند...کاری،رفتارهایضداجتماعیورفتارهایفریب

بیشاختالل مانند پیشهایی عنوان به متون اغلب در که سلوک و آیندهایفعالی

می یاد آنها از ضداجتماعی بهشرفتارهای نیز وارسیود و مطالعه اهمیت بر نوعی

.هایمرتبطبارفتارهایضداجتماعییاغیراجتماعیآدمیانداردسازه

بهعلی حاالتجدیو در تنها آنها زمانیرغماهمیتجدیاینرفتارها، کهویژه

ایبر.اندافراددچاراختاللکارکردییاآسیببهدیگرانشدهباشند،جدیگرفتهشده

 پلیس»مثال با داشتنمراجع سروکار مهم« هایاختاللشخصیتتریننشانهیکیاز

می گرفته درنظر شودضداجتماعی ریاستبااین. با گذشته، دهه دو طیحدود حال

روان انجمن بر سلیگمن مطالعاتمارتین جهت تغییر نوعی شاهد آمریکا، شناسی

به نابهنجار، افراد مطالعه از بودهسویپژوهشی بهنجار افراد تغییرمطالعه نوعی ایم،

اگرچهاینتغییرجهتعمدتا.شناسیمثبتانجامیدگیریجنبشروانجهتبهشکل

هاسازگارانهانسانیمانندبهزیستیوشادکامیاست،بهدنبالبرجستهساختنویژگی

ایازقبیلمنفیهایشناسیراهرابرایمطالعهویژگیرسدبهلحاظروشامابهنظرمی

منظرمقالهحاضرازاین.بازکردهباشد2گانهتاریکیاسه4وجوهتاریکرابطهانسانی

گانههایجدیدومطرحدراینحوزهرابهبحثبگذارد؛سهتالشداردیکیازسازه

شکلپیشسیاه ویژگیفرض که است این سازه این خودشیفتگی،گیری های

                                                           
1
 Dark Side of Relationship 

2
 Dark Triad  
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هایمعمولینیزقابللبینهتنهادربیمارانروانیکهدرانسانطستیزیوقدرتجامعه

است ردیابی ویژگیازاین. از اختالل4رو جای کندصحبتمی2به کهویژگی. هایی

حتیمیمی یا آسیببزند، افراد دیگر به نانوشتهتواند اتحاد به ایعلیهیعدهتواند

بینجامدعده دیگر ای بهبه. ویژه فربهمینظر با ورسد مدرن ساختارهای شدن تر

النه احتمال ردهبوروکراتیک، در افرادی چنین ساختارهاییگزینی چنین باالتر های

مدرنباکاالییبرخوردکردنباهرآنچهبه بیشترباشد،چراکهنطفهنظامبوروکراتیکِ

ادریکنظامکندکههمکارمتفاوتچندانینمی.شود،همراهاستمربوطمی«کار»

نوعی پایه چنیننظامیبر ساختار عمدتاً ماشین، استیا انسان بوروکراتیکمدرن،

با کردن کاالییرفتار گرفتنو استفاصله شکلگرفته محیطکار نظرازاین. به رو

سازهمی چنین سُفتن و شناختن بهرسد جدی اهمیتی روانهایی برای شناسانویژه

.ابدیصنعتیوسازمانیمی

 گانه سیاه سه

ستیزیازنظراجتماعیازسهویژگیآزاردهندهومنفیشخصیتخودشیفتگی،جامعه

شناسیروانیبسیارموردشودکهدرآسیبگانهسیاهیادمیعنوانسهطلبیبهوقدرت

(2002)پاولهاسوویلیام(.2002یلیام،پاولهاسوو)مطالعهوتوجهقرارگرفتهاست

پژو جامعهدر شخصیتی ویژگی دو بین دادند نشان وهشی خودشیفتگی و ستیزی

اگرچهاینسهویژگیبهنظرسهسازۀ.طلبیارتباطوجودداردخودشیفتگیوقدرت

هانشاندادنداینسهویژگیرسندکهاشتراکیندارند،اماپژوهشمتفاوتبهنظرمی

و1تحتسلطهقراردادندیگران،9کشیشخصیتیدارایوجوهمشترکیهستند؛بهره

)5بینیاحساسخودبزرگ ویلیام، 2002پاولهاسو  پاولهاس(. و 2002)ویلیام بر(

                                                           
1
 Trait 

2
 Disorder 

3
exploitation  

4
manipulativeness 

5
grandiose sense of self-importance 
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آن مشترک، ویژگی سه این سهاساس را سیاهها 4گانه کردندگذارنامشخصیت .ی

گرانهاکهدراینبارهصورتگرفته،هنوزپژوهشرغمحجمانبوهیازپژوهشعلی

آنگونهکهدرموردساختاراندآننتوانسته درقالبچارچوبیمنظمویکپارچه، هارا

الزمبهتوضیح(.4339،گلدنبرگ.)پنجعاملیشخصیتمطرحاست،گردهمآورند

پژوهش در پنجعاملبزرگهایانجاماستکه شخصیتیو سازۀ بیناینسه شده،

 برونروان)شخصیت بهرنجورخویی، گشودگی وگرایی، دلپذیری تجربه،

شناسیوظیفه استهمبستگیمتوسطیگزارش( )شده ویلیام، 2002پاولهاسو در(.

یشخصیتیباتفصیلبیشتریگانهادامهتالشخواهدشداینهریکازاجزایاینسه

.موردتوجهقرارگیرد

 خودشیفتگی

اشکالافراطی،خودشیفتگییاعشقبهخودناسالمیکویژگیشخصیتیاستکهدر

وهمکارانقربانی)شودتبدیلبهاختاللشخصیتخودشیفتهمی ،2040 یچهتکتاب(.

تشخیصیاختالالتروانیپنج DSM-5)آماریو این( تعریفایناختاللرا گونه

 :کندمی

خودبزرگ رفتار)بینی یا خیال که(در همدلی حس فقدان و تحسین، به نیاز ،

نابه الگویی بزرگصورت اوایل از فراگیر و میفذ آغاز زمینهسالی در و هایشود

:موردازمواردزیراستپنجوعالمتشحداقل.گوناگونوجوددارد

 صورتمهمپنداشتنخودبه2احساسبزرگی(4

2 عشق( یا و زیبایی، هوش، قدرت، موفقیت، قبیل از خیاالتی به مشغولیتذهنی

آرمانی

وخاصبودنییاعتقادبهاستثنا(9

                                                           
1
Dark Triad 

2
Grandiosity های بزرگی و بزرگمنشی هر دو معادل این واژه هستند؛در این رساله واژه  
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نیازبهتحسینافراطی(1

احساسمحقبودن(5

استثمارگریدرروابط(6

فقدانحسهمدلی(7

شدنواقعحسادتبهدیگرانیااحساسموردحسادت(8

رفتارهایتکبرآمیز(3

یخودشیفتگیصورتگرفتهوبردرکماازاینهایبسیارزیادیدربارهپژوهش

افزودهاستییچندبعدسازه  نسبتبهیاشدهافرادخودشیفتهدیدگاهمثبتاغراق.

 رودیش4کمپل)خوددارند سدیکیدز2، 9و پاولهاس2002، ،1 هنگام(4338، ،

بیششدنیسهمقا را هوشخود جذابیتو معیارهایعینی، میبا برآورد کنندازحد

کریتلی5گابریل) ای6، و ،7 ،4331) اساسارزیابی بر استثنایی،، را خود خودشان،

بینندیزماننیازیبهایننمکههمجالباین.داننددرخورپیرویوتقلید،وخالقمی

-هم(.3،2040ومورف8هورواس)هایخودراانکارنمایندقابلیتیهایابیکهشکست

هم چنین آیندهموفقیتدر و فعلی های خود میی گودی)کنندمبالغه و40کمپل، ،

44رفاست فارول2001، هولوند42؛ 49لوید-و ،4338 برونخودشیفته(. افرادی گراها

تالشمی یافتن تسلط قدرتو برای پذیرشهستند، از کمی سطح دارای 41کنند،

                                                           
1
Campbell, W. 
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5
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7
Ee, J. S. 

8
Horvath, S. 

9
Morf. C. C. 

10
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11
Foster, J. D. 

12
Farwell, L. 

13
Wohlwend-Lioyd, R. 

14
Agreeableness :  است« همسازی»و « توافق»ها رایج این واژه دیگر ترجمه  
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عالقه و هستند ندارند صمیمیت و دیگران با پیوند به 4کارول)ای امونز4387، ،2؛

رودوالت4383 9؛ مورف، 4335و .) این، بر اساسانگیزعالوه بر بیشتر افراد هاین

می عمل بدیننزدیکی اهمیتمیامعنکنند، منافع به دستیابی به بیشتر بهکه تا دهند

عواقبناخواسته عملیاحتمالیاجتناباز ناشیاز میسرا)شان ریدی1فاستر، و ،5،

رادیکههادیگرانرا،حتیافآن(.7،2044،وشورخ6؛بهنقلازمورف،تورچتی2003

-درفعالیت،(2002کمپل،)بینندیترازخودمیعاشقانهدارند،پایینکهباآنانرابطه

می برجسته و مهم را کمهایگروهینقشخود را نقشدیگران و حددانند از تر

(.44،4331ورابینز40؛جان3،2000،سدیکیدز،والیوت8کمپل،ریدر)پندارندواقعیمی

4331 میبه(. خالصه بهتواطور نسبت متورم دیدگاهی خودشیفته افراد گفت ن

کنندتحقیرمیرا-هاغریبهبهخودیاچهافرادنزدیک-کهدیگرانخوددارند،درحالی

(.2044مورفوهمکاران،)

برون باهوش، عامل، بیشتر را خود خودشیفته افراد ادراکخود، بعد بادر  گرا،

کمپل،)گیرندیرواخالقیدرنظرمیپذتوافقنگرشیگشودهنسبتبهتجارب،وکمتر

عاملیتبیشترنسبتبهاجتماعیبودنافرادخودشیفتهکه(.2002رودیچ،سدیکیدز،

است مشهود سطوحضمنینیز کمپ)در همکاران، 2007لو افراد( که اینیافته با

 بیشتر پذینتحسخودشیفته تا استداشتندوستیراند همسو نوواسک،)ی راسکین،

ورز،شایستهافرادخودشیفتههمچنینخودشانرابیشترجذاب،جرأت(.4334هوگان،

(.2044کارلسون،نامان،وزیری،)گیرندتقدیر،وازنظرروانیسالمدرنظرمی

                                                           
1
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افرادخودشیفتهدرارزیابیعملکردشاننیزبزرگ استادراکخود نماییشده افراد.

اجتماعی مطلوب رفتارهای فراوانی همچنینخودشیفته و گروهی فعالیت در شان

کنندهاومعیارهایعینیرابیشبرآوردمیگروهیعملکردشاندرمقایسهبانمراتهم

4گاسلینگ) 9ورابینز2ان؛ج4338وهمکاران، ،4331 افرادخودشیفتهحتیپساز(.

یدئوییمربوطبهکارگروهی،وشانبامشاهدهنوارگرفتنبازخوردازعملکرداصلی

 به میبرآوردیشبهمچنان ادامه عملکردشان کردن )دهند جان، 4337رابینز، این(.

کیفیت به نیز عملکردشانرا موفقیتدر افراد هوشباالمثل)هایخودشان نسبت(

(.1،2004رابینزوبیر)دهندمی

ایکههانشاندادهاستکهدرزمینهتعامالتمرتبطبارقابت،تأثیراولیهپژوهش

،5کالوین)شودگذارندمنفیارزیابیمیافرادخودشیفتهدراولینمالقاتبردیگرانمی

رقابتیافرادخودشیفتهممکناستهایارتباطیکمتردرزمینه(.7،4335،فاندر6بلک

ابتداتصویرمثبتیازخوددرذهندیگرانجایبگذارندهرچندکهدرطولزمانافراد

؛کوان2001وهمکاران،8؛کوان4338پالهاوس،)برندهاپیمیبهچهرهخودشیفتۀآن

کیکدرتبییناینتغییربرداشتمدل(2044)کمپلوهمکاران(.2008وهمکاران،

باخوردنیککیکشکالتیشکالتیرامطرحمی کنندورابطهباافرادخودشیفتهرا

رسداماپسازمدتیاینانگیزوجذاببهنظرمیکنندکهدرابتداهیجانمقایسهمی

شریک دوست/ / کنترلیرقابلغرهبرخودشیفته بیاعتماد، و میلبهعالیقدیگرانگر

کهبیستدقیقهپسازخوردنیککیکشکالتیخوشمزهشود؛بههمانطریقیمی

.دهدحسبدیبهفرددستمی
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اینسؤالمطرحاستکهآیاافرادخودشیفتهمعتقدندکهدیگرانبهفراادراکدربعد

آن شده متورم خود تصویر افراد این دارند؟ باور بهتنهانهها را عنوانخودشان

می نظر در بلکخودشیفته آنگیرند، نیز دیگران که دارند باور خودشیفتهه را ها

می )شناسند وزیری، نامان، 2044کارلسون، افراد(. که است داده نشان تحقیقات

 مثبتتنهانهخودشیفته دیگران به نسبت را گروهی کار در ارزیابیعملکردشان تر

نیزمثبتمی بلکهاینافرادخودشانرا پندارندارزیابیترازآنچهکهدیگرانمیکنند،

افرادخودشیفتهادراکمثبتبهخودراحتیهنگامیکه(.2004رابینزوبیر،)کنندمی

آندرمی از برداشتی چنین دیگران مییابند حفظ ندارند ها نامان،)کنند کارلسون،

(.2044وزیری،

 بیر و رابینز باور 2004)به ادراک( خودشیفته افراد باخومثبتخودکه یشرا

گرفتنبازخوردهایمنفیحفظمیارزندهنا کنندسازیدیگرانونادیده اینبرداشت.

هاراافرادیدهندافرادخودشیفتهارزیابهایپیشینیاستکهنشانمیمتناسببایافته

چنداننه و میداشتندوستشایسته گرفتنی هنگام در را ارزیابی فنون و دانند

)پندارندمیناکارآمدبازخوردهایمنفی 4331کرنیسوسان، ا(. افرادینخالصه که،

هاتواناییکنند،اماآنمثبتارزیابیمیچنداننههارادانندکهدیگرانآنخودشیفتهمی

.نادیدهگرفتناینبازخوردهارابازیرسؤالبردنصالحیتوقضاوتدیگراندارند

 ستیزی جامعه
تواندباموازیناخالقیستیزیاشارهبهویژگیشخصیتیداردکهدرآنفردنمیجامعه

ۀاصلیاینمشخص.سازگارشودودرقبالرفتارهایشاحساسگناهواضطرابندارد

و اخالقی قواعد و هنجارها تبعیتبه عدم و غیرقانونی رفتارهای شخصیتی سازۀ

است ه)اجتماعی و ویلیامز پالهاوس، 2004ارمز، روابط(. در افراد یفردیانماین

ظاهربه اما رفتارهایغیراخالقی،درپشتگرموصمیمیهستند، اینظاهرفریبنده،

دارددروغ گوییقرار دارندآن. رفتارهایاغواگرانه پرتوقعهستندو ها ازآن. بعد ها

 و غیراجتماعی پشیمانیضداجتماعرفتارهای یا گناه احساس خود وی ندارند
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میگونهبه توجیه را خود بیایرفتار سر از گوییاینرفتارها که توجهیبودهکنند

(.2006وهمکاران،4سالکین)است

.دهندومنافعشخصیرابههرچیزدیگریترجیحمیهستنداعتمادیرقابلغمعموالً

.شخصیتیاستفقدانهمنواییوعدمهمرنگیباجماعتازدیگرویژگیاینسازۀ

مندیولذتآنیرابرایتوانندرضایتپیامدسنجیرفتاردرآنانضعیفاستونمی

 اهداف به اندازنددرازمدترسیدن تعویق به سازۀتکانش. این اصلی هستۀ گری

می عمل به دست پیامدها به توجه بدون که است شخصیتی چان2اگان)زنند و9،

(.1،2041شورتر

 

 طلبی قدرت
افر طلبقدرتاد قدرت، مظاهر با رابطه تسلیمپذسلطهدر و تمکین و بوده یرتر

باورمیهایخبرگزارانرسانهگفته.هادارندبیشتریدربرابرآن .کنندهایهمگانیرا

 یئتهدر بیشتر اینافراد احتماالًمنصفه،  افرادیکه شوند،یممحسوبسرمشقاز

افراد.دهندکنندوبهمیزانبیشتریدربرابرفشارگروهیتنبههمرنگیمیتبعیتمی

کنندکهازمقام،پایگاهوقدرتباالییبرخوردارند،بهتررفتارمییکسانباطلبقدرت

یهاضربهوبهقربانیانبرخوردارازپایگاهاجتماعیپایینومتعلقبهیکخانوادهفقیر

کوالر5روتمن)زنندیمتریشدید 6و ،2042 .) بهطلبقدرتافراد آدمیانرا معموالً

بینندودوستدارنددرهنگاممواجههبادیگرانبیشتربهتنبیهیمبدترینشکلخود

 کنند 7جونز)تکیه پاولهاس، 2040و .) توبیخطلبقدرتوالدین و تنبیه به وقتی
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می خود وفرزندان به نسبت قدرتپردازند کمتر یاالدین جسمانی تنبیه از طلب،

 (.2،2008وسیکس4هنینک)کنندتمسخرشدیدتریاستفادهمی

قدرت افراد دارندظاهراًطلب جنسیت درباره فراوانی نگرانی ادبیاتاساساً.

قدرت افراد درباره میپژوهشی نشان آنطلب که دهد از وهاتکانهها جنسی ی

هاخودراآن.دارندوازسایرمردمنیزانتظاربدترازآنرادارندپرخاشگریخودبیم

سازندیمنواهمبارفتارهایبسیارمتداولورایجهمرنگو کهاز. مجازاتکسیرا

تخطیکندموجهمی فیکن9استد)داننداینهنجارها کی1، 6درموتومک5، ،2042.)

2042 والدینافرادقدرتبراساسیافته(. آنطلب،ها قواعدواز اطاعتاز انتظار ها

 بدون یچهمقرراترا داشتهاظهارنظرگونه شخصی بیان احساساتدردانهاآزاند، ی

سپردهگرفت،وقواعدوقوانینبایستیبهخاطرهاموردتائیدقرارنمیهایآنخانواده

آناطاعتمیشده از بااینو پذیرشدرونیآشد، درکیا نبودنحاللزومیبه .ها

رحم،عبوسوسردداشتند،پدرانییبدارندکهپدرانییمطلباظهارمردهایقدرت

کهدرآن احساسضعیفبودنودرماندگیبهوجود اگان7جاکوبتیز)آورندیمها ،8،

2006.)

درپایان

ایاستکهقصدداردنشاندهدآدمیانالزمنیستدارایاختاللگانهسیاهسازهسه

فریب کار دستبه دیگرانشوندشخصیتباشندتا آسیبزدنبه کاریو یکیاز.

محیط منفعتآفتهای نوعی و همدیگر، به اعتماد عدم بههایشغلی استکه طلبی

 را آن عامیانه زنی»اصطالح زیرآب ندناممی« سه. سازه درشاید بتواند سیاه، گانه
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شناسیکشورمثمرثمرگیریوتبیینایننوعازاخالقکار،برایروانشناخت،اندازه

باشد علی. نوعیعصارهاینسازه به اینکه دانشرغم تاکنون چیزیاستکه یآن

تالشروان اولین جزء کرده، ایجاد ما شناسی تغییر دامن در استکه رویکردهایی

رونیازبهآنداردازاین.شناسیبهسویمطالعهجامعهبهنجار،بهبارنشستهاستروان

کافیتوسطروان بهاندازهکافیازبهکهبهاندازه قرارگیردتا شناسانمورداستفاده

.ایجامعومانع،آنگونهکهدرنظامعلمیموردقبولاست،تبدیلشودسازه
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