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چکیده

Abstract
This study aimed to investigate the relationship
between dark traits of personality with infidelity tendency and role of moral disengagement as a mediator.
Hence, 204 individuals, were selected by means of
multistage cluster sampling from district 8 in Tehran
and completed The Dark Triad Personality Questionnaire (Jonson and Webster, 2010), Moral Disengagement Questionnaire (Bandura, 1995), and Infidelity
Tendency Questionnaire (Polat, 2006). Data were analyzed using the correlation coefficient and regression
analysis. Findings from analysis showed that each of
dark traits of personality had significant correlation
with moral disengagement and infidelity tendency
variables and also moral disengagement had a significant correlation with infidelity tendency. On the other
hand, traits of Narcissism and Machiavellianism
in addition to direct effect by moral disengagement
have indirect effect over infidelity tendency. Finally,
according to findings, it can be expressed that infidelity tendency the relation between traits of Narcissism
and Machiavellianism with infidelity tendency plays
a mediating role.
Keywords: dark traits of personality, moral
disengagement, infidelity tendency
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پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة صفات تاریک
شخصیت با استعداد خیانت زناشویی و نقش بی اشتیاقی
، بدین منظور.اخالقی به عنوان یک متغیر واسطه انجام شد
 تهران به روش نمونه گیری تصادفی8  نفر از منطقه204
خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه
 پرسشنامه،)2006( استعداد خیانت زناشویی پوالت
) و2010( صفات تاریک شخصیت جانسون و وبستر
) را تکمیل1995( پرسشنامه بی اشتیاقی اخالقی بندورا
 تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و.نمودند
 تحلیل یافته ها نشان داد.تحلیل رگرسیون انجام گرفت
هر یک از صفات تاریک شخصیت همبستگی معنادار با
متغیرهای بی اشتیاقی اخالقی و استعداد خیانت زناشویی
دارند و همچنین بی اشتیاقی اخالقی همبستگی معنادار
 صفات، از سوی دیگر.با استعداد خیانت زناشویی دارد
 به،خودشیفتگی و ماکیاول گرایی عالوه بر اثر مستقیم
واسطه بی اشتیاقی اخالقی بر استعداد خیانت زناشویی
 با توجه به یافته ها می، در نهایت.تاثیر غیرمستقیم دارد
توان بیان کرد که بی اشتیاقی اخالقی در رابطه بین صفات
خودشیفتگی و ماکیاول گرایی با استعداد خیانت زناشویی
.نقش واسطه را ایفا می کند
 بی اشتیاقی، صفات تاریک شخصیت:کلید واژه ها
 استعداد خیانت زناشویی،اخالقی
1396/6/5 : تصویب نهایی1395/11/15 : دریافت مقالهo
 اردبیل،* گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
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 lمقدمه
خانواده در زمرة مهمترین نظامهای اجتماعی است که بر اساس ازدواج شکلگرفته

و بهعنوان کوچکترین واحد اجتماعی ،اساس تشکیل جامعه و نیز کانون رشد و تکامل
اعضایش می باشد .ازدواج پیوند جنسی و عاشقانه بین دو نفر می باشد .اما این انحصار جنسی

یا عاشقانه تضمینشده نیست .یکی از علت ها یا مواردی که باعث می شود نهاد خانواده

و ازدواج نتواند کارکردهای خود را به منصة ظهور برساند «خیانت زناشویی» می باشد.
خیانت زناشویی شامل برقراری ارتباط جنسی یا عاطفی یک فرد متأهل با جنس مخالف،

خارج از چارچوب خانواده می باشد (مؤمنی و شعاع کاظمی1390،؛ رفیعی ،حاتمی و فروغی،
 .)1390امروزه طبق قراین و آمارهای غیررسمی ،خیانت زناشویی رخدادی شایع بوده و

بهصورت نگرانکنندهای به یکی از آسیبهای اجتماعی جامعه تبدیلشده است (فتحی ،فکر

آزاد ،غفاری و بولهری )1392 ،و علیرغم پیامدهای ناگوار فردی ،نظیر سردرگمی ،خشم،

افسردگی ،کاهش اعتمادبهنفس در مسائل شخصی و جنسی و ( ...چانگ ،1999 ،لوین،
1998به نقل از استفانو و اوال ،)2008 ،برای خانواده نیز مسائلی نظیر طالق و ازهمپاشیدگی
خانواده ،تضعیف عملکرد در نقش های والدینی در پی داشته (کانو و اولیری 1997 ،به نقل

از استفانو و اوال2008 ،؛شکلفورد2008 ،؛ شکلفورد و باس )1997 ،و حتی مشکالت دیگری

برای جامعه ازجمله مشکالت شغلی و خودکشی و همسر کشی به بار میآورد (شکلفورد،
باس و ویکز-شکلفورد2003 ،؛ هنرپروران.)1393 ،

اگرچه هیچ آماری در ارتباط با میزان شیوع خیانت زناشویی در کشور منتشرنشده اما

بعضی تحقیقات در درون خود به این مسئله اشارهکردهاند .بهعنوان مثال کشاورز آقامحمدی

( )1387در مطالعة خود در خصوص پدیدة همسرکشی در  15استان نشان داد که  67درصد،
مربوط به قتل زنان بوده است که به دلیل خیانت و سوءظن ،توسط همسران خود به قتل

رسیده اند .بررسیهای علمی جهت شناسایی عوامل مرتبط با این مسئله و پیامدهای آن در

جامعه ضرورتی اجتنابناپذیر است .در کشورهای مختلف در خصوص علل و عوامل به

وجود آورنده خیانت زناشویی و روشهای درمان و پیشگیری آن تحقیقات مختلفی صورت
گرفته است و این در حالی است که به دلیل حساسیت زیاد ،عدم دسترسی آسان به افراد،
واکنش شدید جامعه و قوانین نسبت به عامالن ،در داخل کشور پژوهشهای انجامگرفته در
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این زمینه ناکافی میباشد (فتحی و همکاران.)1392 ،
احتمال اینکه فرد مرتکب خیانت شود با بسیاری از متغیرها ارتباط دارد .یکی از این

متغیرها «صفات تاریک شخصیت» 1افراد می باشد (برور ،هانت ،جیمز و ابل2015 ،؛ برور

و ابل2015 ،؛ جونز و ویزر2014 ،؛ آدامز ،لووانو و جانسون2014 ،؛ ویسر ،پوزبن ،بوگرت
و اشتون2010 ،؛ جانسون  ،وبستر و اسمیت .)2009 ،ازنظر کتل ،شخصیت فرد را می توان

بهصورت الگویی از صفت ها در نظر گرفت و این صفات عناصر اصلی شخصیت است و
بهمنظور پیش بینی رفتار اهمیت دارد .از دیدگاه غزالی ،صفت خصوصیت برجسته یک فرد
است که رفتار او را در موقعیتهای گوناگون تعیین می کند .ازنظر وی ،بهنجاری و نابهنجاری

شخصیت بر مبنای صفات قابلاندازهگیری است (شجاعی .)1388 ،همزمان با پیشرفت صنعت
و فناوری ،اختالل های روانی افزایش چشم گیری یافته که از مهمترین اختالل های روانی

میتوان به اختاللهای شخصیت اشاره کرد (اولیسینار ،آکار ،دمیر و دمیرحان .)2012 ،اختالل
شخصیت یک الگوی پایدار از تجربه رفتار شخصی است که آشکارا با انتظارات اجتماعی

و فرهنگی مغایرت دارد .بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های

روانی ،اختالل های شخصیت به سه خوشه کلی  B ،Aو  Cتقسیم می شوند که صفات تاریک
شخصیت بخش اصلی اختالل های شخصیت خوشه  Bمی باشد (بادبره و زینالی.)1395 ،

«دیدگاه وحدت» 2بر این نظر است که «صفت تاریک» انعکاسدهندة یک صفت کلی

تاریک شخصیت میباشد درحالیکه از دیدگاه منحصربهفرد این صفات ابعاد مجزایی را تشکیل

میدهند (روتمن و کالر .)2012 ،صفات تاریک شخصیت شامل «خودشیفتگی»« ،ماکیاول
گرایی» و «جامعه ستیزی» 3می باشد .این سه صفات با یکدیگر همپوشانی دارند اما به لحاظ
تجربی و مفهومی از یکدیگر متمایز هستند (جونز و ویزر .)2014 ،احساسات خودبزرگبینی،

برتری نسبت به دیگران و نیاز به تحسین ازجمله ویژگی های صفت خودشیفتگی می باشد

(روتمن و کالر2012 ،؛ بشر پور .)1394 ،افراد دارای این صفت شخصیتی ،تمایل دارند خود
را به عنوان افرادی هوشمند ،قدرتمند ،جذاب و منحصربهفرد نشان دهند (سامنر ،بیرز ،بوچور

و پارک« .)2012 ،ماکیاول گرایی» بهعنوان یک صفت شخصیت با نگرشهای بدگمانی و
بیاعتمادی و ناتوانی در تشخیص هیجانهای دیگران مشخص میشود .این افراد حتی در
موقعیتهای هیجانی ،کام ً
ال خونسرد و بیاحساس هستند و تحت تأثیر برانگیختگی های
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دیگران قرار ندارند (بشرپور1394 ،؛ روتمن و کالر .)2012 ،روانشناسان« ،جامعه ستیزی»
را بهعنوان مجموعه ای از رفتارها و هیجانهای ضداجتماعی نظیر پشیمانی پایین ،همدلی
ضعیف ،دروغ گفتن ،پرخاشگری و بیمسئولیت تعریف میکنند (بشرپور1394 ،؛ روتمن و

کالر2012 ،؛ سامنر ،بیرز ،بوچور و پارک .)2012 ،جامعه ستیزی از این نظر که میزان آن در
بین زنان و مردان متفاوت است ،کام ً
ال با صفات دیگر سه صفت تاریک شخصیت متفاوت
است (بشرپور .)1394 ،به دلیل وجود ویژگی های مطرحشده ،صفات تاریک شخصیت با

روابط باکیفیت پایین به عبارتی با میزان صمیمیت و تعهد کم رابطه دارد (علی و کامرو-
پرمیوزیک )2010 ،که احتمال درگیر شدن در رفتارهای خیانت زناشویی را افزایش می دهد.

ازآنجاکه طبق تحقیقات انجامگرفته ،صفات تاریک شخصیت باخیانت زناشویی ارتباط

دارد به نظر می رسد که این افراد اشتیاق کمتری به اصول اخالقی داشته باشند .ایگان ،هوگز،

پالمر ( )2015و جونز ،وودمن ،بارلو و رابرت ( )2016در تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدهاند
که بین صفات تاریک شخصیت و «بی اشتیاقی اخالقی» 4رابطه وجود دارد .مور ،دیترت،

تروینو ،بیکر و مایر ( )2012با بررسی «ماکیاول گرایی» در مطالعة بی اشتیاقی اخالقی در
موقعیت های شغلی ،به این نتیجه رسیدند که این متغیر با بی اشتیاقی اخالقی ارتباط دارد .بی
اشتیاقی اخالقی نظریهای است که توسط بندورا ( )1990مطرحشده است و بر پایة  8سازوکار
شناختی قرار دارد که به افراد اجازه میدهد تا در رفتارهایی درگیر شوند که معیارهای اخالقی
را نقض می کند (راجرز .)2001 ،بهعبارتدیگر ،اگر کسی نسبت به معیارهای اخالقی بی
اشتیاق باشد ،راحت تر می تواند درگیر رفتارهایی شود که معموالً غیراخالقی هستند (ایگان

و همکاران .)2015 ،مور ( )2015بیان کرده است که بی اشتیاقی اخالقی اگر به عنوان یک
صفت در نظر گرفته شود یک متغیر تعدیلکننده و اگر به عنوان یک فرایند در نظر گرفته

شود یک متغیر واسط خواهد بود .مطابق با مبانی نظری ،بی اشتیاقی اخالقی یک صفت ثابت
نیست ،بلکه یک فرایند و جهت گیری شناختی نسبت به جهان است که با گذر زمان رشد

می کند (مور.)2008 ،

با توجه به اهمیت مسئله خیانت زناشویی مخصوص ًا در جامعة ایران ،که برای خانواده

ارزش زیادی قائل است و وجود رابطة خارج از پیوند زناشویی را ،بی اخالقی دانسته و نگاه
منفی به آن دارد و همچنین صفات تاریک شخصیت و بی اشتیاقی اخالقی که می توانند منجر
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به بروز این مسئله شوند ،مطالعة حاضر به تعیین رابطة مستقیم و غیرمستقیم سه صفت تاریک

شخصیت باخیانت زناشویی با نقش واسطهای بی اشتیاقی اخالقی می پردازد .این مطالعه به

دنبال پاسخگویی به این سؤال است که :آیا سه صفت تاریک شخصیت بااستعداد خیانت
زناشویی رابطه دارد؟ آیا سه صفت تاریک شخصیت با بی اشتیاقی اخالقی رابطه دارد؟ آیا بی
اشتیاقی اخالقی بااستعداد خیانت زناشویی رابطه دارد؟ و درنهایت اینکه آیا صفات تاریک
شخصیت از طریق بی اشتیاقی اخالقی بر استعداد خیانت زناشویی تأثیر دارد؟

 lروش
پژوهش حاضر در چارچوب طرح غیرآزمایشی ،از نوع همبستگی و با استفاده از ابزار

پرسشنامه انجامشده است« .جامعة آماری» مطالعة «زنان و مردان متأهل شاغل ( 20به باالتر)

منطقه  8شهر تهران در سال  »1395بوده است .حجم نمونه شامل  204نفر می باشد که به
شیوة نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شدند .حجم نمونه در پژوهش حاضر بر

اساس مطالعات کالین ( )2005انتخابشده است .بر اساس دیدگاه کالین حجم نمونه در

پژوهش همبستگی بر اساس حاصلضرب هر ماده در  2/5به دست می آید.
 lابزار

□ الف :پرسشنامه استعداد خیانت زناشویی :5این ابزار توسط پوالت ( )2006برای

ارزیابی استعداد خیانت زناشویی در روابط عاشقانه ساختهشده است .این پرسشنامه شامل

 30ماده است که  18مورد آن گرایش مثبت نسبت به خیانت زناشویی و  12مورد گرایش

منفی را می سنجد .آزمودنی هر یک از این ماده ها را در مقیاس لیکرت  5نقطه از ( 1هرگز)
تا ( 5همیشه) درجهبندی می کند .نمرة باال نشان دهنده بیشتر بودن این مقیاس در فرد است.
ضرایب اعتبار و روایی این آزمون مطلوب گزارششده است .ضریب آلفای کرونباخ این

آزمون در نمونه مطالعه حاضر  0/88به دست آمد.

□ ب :پرسشنامه سه صفت تاریک شخصیت :6توسط جانسون و وبستر ()2010

ساختهشده و شامل  12سؤال است که سه صفت تاریک ماکیاولگرایی ،جامعه ستیزی و
خودشیفتگی را می سنجد .سؤاالت شماره  1تا  4شخصیت ماکیاولگرایی 5 ،تا  8شخصیت

خودشیفته و  9تا  12شخصیت جامعه ستیزی را اندازه می گیرند .آزمودنی ها به سؤاالت
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ال مخالفم) تا ( 9کام ً
این آزمون در مقیاس لیکرت  9نقطه ای از ( 1کام ً
ال موافقم) پاسخ
می دهند که نمره باال نشان دهنده بیشتر بودن آن صفت در فرد است .ضریب اعتبار این مقیاس

بهوسیله آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/87و برای خرده مقیاس های ماکیاولگرایی ،0/84

خودشیفته  0/77و جامعه ستیزی  0/75بود .این مقیاس در ایران توسط بشرپور و شفیعی
اعتباریابی شده است.

□ ج :پرسشنامه بی اشتیاقی اخالقی :7توسط بندورا ( )1995مطرحشده است که شامل

 32ماده می باشد که  8سازوکار بی اشتیاقی اخالقی را می سنجد .هرکدام از این سازوکارها
دارای  4ماده بوده و عبارتاند از« :توجیه اخالقی» (رفتار قابل سرزنش برای دستیابی به
اهداف باالتر توجیه میشود) با ماده های شماره  17 ،9 ،1و 25؛ زبان «حسن تعبیر» (احیای

رفتار از طریق دادن برچسب دوباره به آن) با ماده های  18 ،10 ،2و 26؛ «مقایسة سودمند»
(مقایسه با رفتارهای بدتر و افراطی ،بدین منظور که رفتار اولیه کمتر زشت و مضر به نظر
برسد) با ماده های  19 ،11 ،3و 27؛ «جابجایی مسئولیت» (افراد خود را مسئول کارها
نمی بینند و بنابراین از سرزنش و انتقاد خودشان چشم می پوشند) با ماده های 21 ،13 ،5

و « ،29تقسیم مسئولیت» (اغلب در کار گروهی؛ زمانی که همه مسئول هستند ،اما درواقع

هیچکس احساس مسئولیت نمی کند) با ماده های  20 ،12 ،4و 28؛ «تحریف پیامدها»
(تضعیف کردن و یا طفره رفتن از پیامدها به  2دلیل  )1نداستن پیامدها  )2انجام آن به خاطر

منافع شخصی خود) با ماده های  22 ،14 ،6و 30؛ «نسبت دادن سرزنش» (افراد خودشان را

بیگناه می دانند و یا قربانیانی که مجبور به انجام رفتار مخرب شده اند) با ماده های ،16 ،8
 24و 32؛ و «رفتارهای غیرانسانی» (بدنام کردن دریافتکنندگان بدرفتاری با سرزنش کردن

و کاهش ارزش آنها) با ماده های  23 ،15 ،7و  31مشخص می شوند .آزمودنی ها به سؤاالت
ال مخالفم) تا ( 5کام ً
این آزمون در مقیاس لیکرت  5نقطه ای از ( 1کام ً
ال موافقم) پاسخ
می دهند .سطح باالتر شاخص نشان دهنده سطح باالتر بی اشتیاقی اخالقی می باشد (مکنولتی،
19 :2014؛ بندورا ،باربرنللی ،کپرارا و پستروللی )1996 ،ضریب اعتبار این پرسشنامه 0/91

و برای خرده مقیاس های توجیه اخالقی  ،0/75زبان حسن تعبیر  0/76و مقایسه سودمند
 ،0/84انتشار مسئولیت  ،0/73جابجایی مسئولیت  ،0/77پیامدهای تحریف  ،0/76رفتارهای
ضد انسانی  0/79و نسبت دادن سرزنش  0/74بود.
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 lیافته ها
اطالعات بهدستآمده نشان می دهد 54درصد از کل حجم نمونه را مردان و  46درصد

را زنان تشکیل می دهند .میانگین سنی کل اعضای نمونه  39سال می باشد .میانگین سنی به

تفکیک برای مردان  41سال و برای زنان  36سال است .بهطور متوسط اعضای نمونه حدود

 14سال زندگی مشترک را تجربه کرده اند .در بین مقاطع تحصیلی مقطع کارشناسی بیشترین

فراوانی 72نفر ( 35درصد) را دارا می باشد.

برای بررسی نقش واسطه ای «بی اشتیاقی اخالقی» و نیز برای اطمینان از نتایج ،از

دستورالعمل سرمد که برگرفته از چارچوب مک آرتور ( )2000می باشد و همچنین
دستورالعمل بارون و کنی ( )1986استفاده شد .برحسب دستورالعمل سرمد ،ابتدا بین متغیرها

همبستگی مرتبه صفر گرفته و اگر همبستگی معنادار باشد آنگاه از رگرسیون چندمتغیره
استفاده می شود .برحسب دستورالعمل بارون و کنی ،بجای همبستگی از رگرسیون استفاده

می شود که در هر دو صورت باید میزان همبستگی یا رابطه متغیرهای مستقل با وابسته ،با
ورود متغیر واسطه کاهش یابد یا حذف شود.

جدول  1ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد .در این جدول

همبستگی بی اشتیاقی اخالقی و استعداد خیانت زناشویی ( )0/43و همبستگی بین
خودشیفتگی ،جامعه ستیزی و ماکیاول گرایی بااستعداد خیانت زناشویی به ترتیب ،0/31
 ،0/23و  0/39میباشد .همبستگی این سه صفت با بی اشتیاقی اخالقی نیز به ترتیب ،0/36
 0/31و  0/41می باشد .همانگونه که مشاهده می شود ،رابطه تمامی این متغیرها در سطح
 0/01معنادار است .بنابراین شروط اول ،دوم و سوم از دستورالعمل سرمد (و چارچوب مک

آرتور) برقرار است و می توان از رگرسیون چندگانه استفاده کرد.
جدول  .1ماتریس همبستگی بین متغيرهاي پژوهش

متغیرها

خودشیفتگی

جامعه ستیزی

ماکیاول گرایی

بی اشتیاقی اخالقی

استعداد خیانت زناشویی

1

2

3

**0/33

1
**0/33

1

**0/31

**0/23

**0/39

1

**0/51
**0/36

**0/31

**0/41

4

1

**0/43
p < 0/01

**
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در رگرسیون برای آزمون مدل واسطه ای ،از دو مرحله استفادهشده است .در گام اول،

«صفات تاریک شخصیت» وارد مدل شده و رابطه آنها بااستعداد خیانت زناشویی بررسی
می شود .در گام دوم متغیر واسطه ای یا بی اشتیاقی اخالقی همراه با صفات تاریک شخصیت
وارد مدل می شود.

جدول  .2نتایج رگرسیون چندگانه بین متغیرهای پژوهش

متغیرهای پیش بین

B

مدل 1
ß

Sig

B

جامعه ستیزی

0/205

0/074

0/323

0/510

0/211

0/005

0/114

0/041

0/918

0/300

0/000

0/320

0/140

0/704

0/192

0/290

0/370
0/515

خودشیفتگی
ماکیاول گرایی
بی اشتیاقی اخالقی
R

R2
 R2تعدیل شده
سطح معناداری

0/421
0/178
0/166
0/000

مدل 2
ß

Sig
0/572
0/025
0/005
0/000

0/265
0/250
0/000

طبق جدول رگرسیون ،در مدل  1تأثیر صفات تاریک شخصیت موردبررسی قرار

گرفت .نتایج بهدستآمده نشان می دهد که صفت خودشیفتگی با ضریب بتای ( )0/21و
ماکیاول گرایی با ضریب بتای ( )0/30در مدل باقیماندهاند .ضریب تعیین  0/178نشان

میدهد که  18درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای باقیمانده در مدل تبیین
می شود .در مدل  2متغیر بی اشتیاقی اخالقی همراه با صفات تاریک شخصیت وارد مدل
شد .در این مدل ،صفات خودشیفتگی ،ماکیاول گرایی و بی اشتیاقی اخالقی به ترتیب با

ضریب بتای  0/19 ،-0/14و  0/33رابطه معناداری با متغیر وابسته نشان دادند .ضریب

همبستگی چندگانه در این مدل برابر با  0/51است که بیانگر رابطه مثبت متغیرهای مستقل
با وابسته است .ضریب تعیین برابر با  0/26بیانگر این است که  26درصد از واریانس متغیر

وابسته توسط متغیرهای خودشیفتگی ،ماکیاول گرایی و بی اشتیاقی اخالقی تبیین می شود .این
اطالعات کمک میکنند تا رابطه سه صفت تاریک شخصیت بااستعداد خیانت زناشویی ابتدا

بهطور مستقل و سپس با همراهی متغیر بی اشتیاقی اخالقی بررسی شود .نتایج تأیید میکنند
که بین صفات خودشیفتگی و ماکیاول گرایی بااستعداد خیانت زناشویی نهتنها رابطة معنادار

وجود دارد بلکه با ورود متغیر واسطه ،این رابطه کاهش می یابد؛ بدین گونه که ضریب بتای
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صفات خودشیفتگی از  0/21به  0/14و ماکیاول گرایی از  0/30به  0/19کاهشیافته است.
ماکیاول گرایی
0/30

0/19

بی اشتیاقی اخالقی
0/21

0/37

استعداد خیانت
زناشویی

0/14

خودشیفتگی

شکل  .1مدل نهایی تحلیل مسیر پس از برآورد ضرایب مسیر

شکل  1نشان می دهد متغیرهای ماکیاول گرایی ،خودشیفتگی و بی اشتیاقی اخالقی

بهطور مستقیم بر استعداد خیانت زناشویی تأثیر دارند .صفات خودشیفتگی و ماکیاول گرایی
عالوه براثر مستقیم ،از طریق بی اشتیاقی اخالقی بهطور غیرمستقیم نیز بر متغیر وابسته

تأثیرگذار هستند.

 lبحث و نتیجه گیری

 oهدف از پژوهش حاضر «تعیین رابطه سه صفت تاریک شخصیت بااستعداد خیانت
زناشویی و نقش بی اشتیاقی اخالقی به عنوان یک متغیر واسطه ای» می باشد .نتایج همبستگی

(مربوط به فرضیة اول) نشان داد که سه صفت تاریک شخصیت (جامعه ستیزی ،خودشیفتگی
و ماکیاول گرایی) بااستعداد خیانت زناشویی رابطة مثبت و معناداری دارد .بدین گونه که

هرچه میزان صفات خودشیفتگی ،جامعه ستیزی و ماکیاول گرایی در افراد بیشتر باشد ،استعداد

خیانت زناشویی در آنها افزایش می یابد و این یافته مؤید ادبیات پیشین تجربی (برور و
همکاران2015 ،؛ برور و ابل2015 ،؛ جونز و ویزر2014 ،؛ آدامز و همکاران2014 ،؛ ویسر و
همکاران )2010 ،می باشد .در تبیین این مسئله می توان گفت که شخصیت مرتبط باخیانت

شامل قساوت ،فقدان همدلی با نیازها و احساسات دیگران و ضداجتماعی می باشد (اسمیت،
 .)2004این افراد معموالً افرادی تکانش گر هستند که پاداش های فوری را ترجیح می دهند،
به ماجراجویی تمایل دارند و به دنبال حس های نو هستند .آنها در روابطشان با دیگران بهطور

عام و با همسرشان بهطور خاص سعی میکنند از آنها سو استفاده و بهره کشی کنند و در این
زمینه هیچ احساس گناه و اضطرابی نمی کنند .این افراد معموالً به دنبال به حداکثر رساندن
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منافع خود هستند و در روابطشان حتی روابط زناشویی بی مسئولیت بوده و از صمیمیت

اجتناب میکنند .درنتیجه آنها از روابط زناشویی خود رضایت ندارند که باعث می شود

به دنبال جایگزین بگردند (جونز و ویزر2013 ،؛ مککوئین ،جانسون و شور ،1994 ،هر،
 .)2006لذا این ویژگی های شخصیتی باعث می شود میزان صمیمت و تعهد که بر اساس

نظریة استرنبرگ دو ضلع مثلث عشق را تشکیل میدهد و باعث پایداری رابطه میشود ،در
بین زن و شوهر کاهش یابد .صمیمیت و تعهد نیاز اساسی انسان بوده و از ویژگیهای مهم

ازدواجهای موفق و طوالنیمدت است .صمیمیت یک فرایند تعاملی ،پویا و ترکیبی است

و شامل ابعاد عاطفی ،روانشناختی ،عقالنی ،جنسی و بدنی و  ...میباشد .میزان صمیمیت

به توانایی همسران برای انتقال روشن و صحیح افکار ،احساسات ،نیازها و خواستههایشان
بستگی دارد (مهدی پور و صداقتی فرد .)1394 ،تعهد زناشویی نیز به این معنی است که
زوجین تا چه حد برای روابط زناشویی خود ارزش قائلاند و چقدر برای حفظ و تداوم
ازدواجشان انگیزه دارند (آماتو 2004 ،به نقل از ناامنی ،عباسی و زارعی .)1394 ،بر این
اساس مشکالت مربوط به صمیمیت و تعهد میتواند منجر به شکست در روابط شده و

درنتیجه امکان خیانت بهطرف مقابل افزایش یابد (مهدی پور و صداقتی فرد.)1394 ،

 oنتایج فرضیة دوم نشان می دهد که سه صفت تاریک شخصیت با بی اشتیاقی اخالقی

رابطة مثبت و معناداری دارد .بدین گونه که هر چه میزان خودشیفتگی ،جامعه ستیزی و

ماکیاول گرایی در افراد بیشتر باشد ،میزان بی اشتیاقی اخالقی نیز در آنها افزایش می یابد و

این همسو با یافته های پیشینه پژوهشی (جونز و همکاران2016 ،؛ ایگان و همکاران2015 ،؛

مور و همکاران )2012 ،است .هر سه این صفت نوعی اختالل شخصیت می باشند .در افرادی
که دچار اختالل شخصیت هستند آگاهی و دید واقع بینانه کاهش می یابد و آنها نمی توانند

خیر و شر یا نیکی و بدی را درک کنند بهعبارتدیگر در این افراد که وجدان اخالقی ضعیف
بوده و به حقوق دیگران توجهی ندارند میتوان گفت که میزان تعهد اخالقی و هوش اخالقی
پایین است و بنا به گفتة بندورا این افراد از سازوکارهای بی اشتیاقی اخالقی برای توجیه

کارها و رفتارهایشان استفاده میکنند .یکی از ابعاد مهم تعهد زناشویی ،تعهد اخالقی میباشد

که توسط محققان مختلف ،تحت عناوین مختلف نظیر التزام اخالقی و تعهد نسبت به ازدواج
ارائه و تبیین شده است .بسیاری از مدلهای نظری تعهد ،بر این عقیدهاند که تعهد اخالقی
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مبتنی است بر یک احساس وفاداری اخالقی به ازدواج و رابطة زناشویی و این عقیده که
ازدواج یکنهاد مقدس است؛ نهادی که وفاداری و پایبندی به آن ،ارزش شناخته میشود

(عباسی مولید ،فاتحی زاده و قمرانی .)1392،همچنین ،هوش اخالقی نشاندهنده اشتیاق

و توانایی افراد برای قرار دادن معیارهایی برتر و فراتر از منافع خود است .همچنین عامل

یاریدهنده در تبدیلشدن انسان به انسانی خوب و شایسته یا به عبارتی انسانی اخالق مدار
است (قزوینی ،خدابخشی ،منصور و خوش کنش .)1394 ،با توجه به مطالب مطرحشده،

ویژگیهای یا خصوصیات شخصیتی افرادی که دارای صفات تاریک شخصیتی هستند ،باعث
میشوند میزان وفاداری اخالقی به پیوند زناشویی و همچنین اشتیاقشان برای رعایت اصول
اخالقی کاهش یابد.

 oنتایج فرضیة سوم نشان داد که بی اشتیاقی اخالقی بااستعداد خیانت زناشویی رابطه
دارد .بهعبارتدیگر ،هرچه میزان بی اشتیاقی اخالقی در افراد بیشتر باشد ،میزان استعداد خیانت
زناشویی در آنها افزایش می یابد .در تبیین می توان گفت که بر اساس «نظریه خودمهارگری»

8

گات فردسون و هیرشی ( ،)1990افراد با درونی کردن ارزشها و هنجارهای اجتماعی ،خود
را در مقابل رفتارهای انحرافی مصون میکنند .ازنظر آنها افرادی که دارای خودمهارگری قوی

هستند میتوانند در برابر خوشنودی ناشی از انحراف مقاومت کنند بالعکس ،خودمهارگری

ضعیف باعث رفتارهای منحرفانه ازجمله روابط جنسی میگردد .بنا به نظر گات فردسون
و هیرشی ،افرادی که دارای خودمهارگری ضعیف هستند دارای ویژگیهای ذیل میباشند:
تکانشی و آنی بودن ،جهتگیری خودمحورانه دربارة عالیق دیگران ،رفتارهای مخاطره

جویانه و ناشکیبایی به علت کمتحملی در برابر ناکامیها (علیوردی نیا ،شارع پور و مرادی،
 .)1391این ویژگیها توسط پژوهشگران ،برای افرادی که دارای صفات تاریک شخصیتی

هستند نیز مطرحشده است .گات و فردسون معتقدند به خاطر همین ویژگیها ،این افراد به
اعمال انحرافی دست میزنند .همچنین مطابق با نظر بندورا ( ،)1990افرادی که نسبت به

معیارهای اخالقی بی اشتیاق هستند و در خود تمایلی به رعایت هنجارها ،قوانین ،ارزش

ها و اخالق جامعه خود نمی بینند ،راحت تر می توانند درگیر رفتارهایی شوند که معموالً
غیراخالقی هستند (ایگان و همکاران )2015 ،و خیانت زناشویی یکی از مصادیق این

رفتارهای غیراخالقی می باشد .در کل ،اخالق از عاملهای اصلی عملکرد محیط خانواده
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است و بیتوجهی به اخالق در خانواده میتواند معضلهای بزرگی به بار آورد.
 oبرای بررسی فرضیة  ،4که بی اشتیاقی اخالقی بهعنوان متغیر واسطه در نظر گرفتهشده

از رگرسیون استفاده شد .نتایج رگرسیون در مدل  1نشان داد که از بین سه صفت تاریک
شخصیت ،صفات خودشیفتگی و ماکیاول گرایی با متغیر وابسته رابطه معناداری دارند و

با ورود متغیر واسطه در مدل  2یا بهعبارتدیگر با کنترل متغیر بی اشتیاقی اخالقی میزان
این رابطه تغییر می کند .در این مدل ،ضریب بتای صفات خودشیفتگی از  0/21به  0/14و

ماکیاول گرایی از  0/30به  0/19کاهشیافته است و این نشان می دهد که بی اشتیاقی اخالقی
در رابطه بین صفات خودشیفتگی و ماکیاول گرایی بااستعداد خیانت زناشویی نقش واسطه را
ایفا می کند .هرچه میزان این صفات در افراد بیشتر باشد ،میزان بی اشتیاقی اخالقی در آنها

افزایشیافته و درنتیجه استعداد خیانت زناشویی در آنها افزایش می یابد .همانطور که ایگان
و همکاران ( )2014و جونز و همکاران ( )2016بیان کرده اند بین صفات تاریک شخصیت و
بی اشتیاقی اخالقی رابطه وجود دارد .ویژگی های مطرحشده برای صفات تاریک شخصیت،

مهار درونی را در افراد کاهش داده و باعث می شود این افراد کمتر با هنجارهای اجتماعی
سازگاری پیدا کنند ،این ویژگی ها باعث می شود که افراد اعمال و افکارشان را بیشتر توجیه

کنند و همچنین فرایندهای خودتنظیمی ناسازگارانه در آنها شکل بگیرد و زمینه برای بی

اشتیاقی اخالقی مهیا شود .بر اساس نظر گالسر ،برای تداوم رابطة زناشویی افراد باید کنترل
بیرونی یعنی کنترل طرف مقابل را کاهش داده و کنترل درونی یا کنترل رفتار خود را افزایش

دهند(عباسی مولید و همکاران .)1392 ،بر اساس نظر بندورا ( )1990افرادی که دچار بی

اشتیاقی اخالقی هستند تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که معیارهای اخالقی را

نقض می کند (راجرز2001 ،؛ جونز و همکاران.)2016 ،این افراد از سازوکارهای بی اشتیاقی
اخالقی استفاده میکنند تا از معیارهای اخالقی درونی شده سرپیچی کنند و بهصورت
غیراخالقی رفتار کنند بدون آنکه اثرات منفی نقض معیارهای اخالقی را تجربه کنند .بر طبق

نظر بندورا خیانت زناشویی یکی از رفتارهای غیراخالقی می باشد زیرا برخالف معیارها و

اصول زندگی زناشویی و هنجارهای اجتماعی است و از پیامدهای مسئلهدار و مسئلهساز بی
اشتیاقی اخالقی می باشد.

 oبا توجه به یافته های این مطالعه ،صفات خودشیفتگی و ماکیاول گرایی به دلیل
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ویژگی هایی که دارند هم بهطور مستقیم و هم از طریق بی اشتیاقی اخالقی یعنی بهصورت

غیرمستقیم بر خیانت زناشویی تأثیرگذار هستند.
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